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Ingyenes információs lap

Tûzoltóbál:

Az év egyik legrangosabb
társadalmi eseménye

Megújult
a NagykõrösMA
weboldala
Szeretettel ajánljuk minden kedves
nagykõrösinek, a város történései iránt
érdeklõdõknek!

Február 10-én került megrendezésre Nagykõrösön
a Tûzoltóbál, melyet a Nagykõrösi
Önkormányzati Tûzoltóság javára szerveztek meg.
Részletek lapunk 9. oldalán!

Tények a Temetõhegyi útépítéssel kapcsolatban

NE HIGGYENEK
A RÉMHÍREK TERJESZTÕINEK!

A helyi önkormányzat szerepvállalása jelentõs az útépítésben, mindösszesen mintegy
84%-os.
Mint ahogyan lapunk arról
beszámolt, a jogszabály szerint
legalább 90 szándéknyilatkozat
kellett, ez a kritérium bõven teljesült ahhoz, hogy elinduljon a
közös projekt. Maguk az ott
élõk kérték, hogy történjen meg
az utcák szilárd burkolattal történõ ellátása. Az elõzetes költ-

ségbecslés szerint a 8 darab utca
útépítése és környezetrendezése
bruttó 212.695.945 Ft. Az érdekeltségi egységenként az érdekeltek által befizetendõ
260.000 Ft megfizetésével az
építés tervezett költségei a következõképpen alakulnak:
– lakossági önerõ: bruttó
34.840.000 Ft
– önkormányzati
forrás:
bruttó 177.855.945 Ft
Az elõre nem látható válto-

zások kezelésére az önkormányzati hozzájárulás mértékét 185.000.000 Ft-ra kerekítve fogadta el a képviselõ-testület, dr. Czira Szabolcs polgármester elõterjesztése alapján.
Jelenleg is folyik az ügyfelekkel az egyeztetés, akik elõre
megbeszélt idõpontokban érkeznek a Polgármesteri Hivatalba annak érdekében, hogy a
megállapodásokat aláírják.
A Mûszaki Iroda tájékoztatása alapján az eddig a hivatalba
bejött 61 lakos közül 56-an aláírták a megállapodást. Tehát jól
haladnak az elõkészítõ munkálatok. Mindezek ellenére sajnálatos módon vannak olyan
erõk, melyek heccelni akarják
az érintett ingatlantulajdonosokat az összefogásból épülõ úttal
kapcsolatban. A helyi önkormányzat szerepvállalása jelentõs az útépítésben, mindösszesen mintegy 84%-os. A lakosságnak így a költségeknek mintegy 16%-át szükséges felvállal-

niuk, annak érdekében, hogy
remek minõségû szilárd útburkolatot kapjon a Temetõhegyi
Városrész. A Polgármesteri Hivatal munkatársai a siker érdekében jelentõs szervezõ- és koordinációs munkát végeznek.
A beruházás a Sólyom, Rigó,
Liszt F., Krúdy Gy., Gólya., Fácán, Dankó P., Cinege utcákat
érinti.
Az ezzel kapcsolatos dokumentáció megtalálható Nagykõrös Város hivatalos honlapján az alábbi linkre kattintva:
http://www.nagykoros.hu/kozerdeku/rendeletek/doc/r012_
2013_03_29.pdf
Amennyiben az érintetteknek kérdése van, vagy bõvebb
információkra van szüksége,
kérjük, forduljanak a Polgármesteri Hivatal munkatársaihoz bizalommal a következõ
elérhetõségeken: e-mailben:
fejlesztes@nagykoros.hu vagy
telefonon: 53/550-300
LV
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Balog Zoltán miniszter támogatta
dr. Czira Szabolcs polgármester egyedi kérelmét
NAGYKÕRÖS ÚJRA GYÕZÖTT!

Dr. Czira Szabolcs polgármester az I. világháborúban elesettek tiszteletére állított Hõsök szobra emlékmûvérõl hiányzó nevekre a Nemzeti Tanévnyitót követõen is felhívta Balog Zoltán miniszter figyelmét

Támogatási kéréssel fordult dr. Czira Szabolcs polgármester Balog Zoltán
miniszterhez, melynek célja, hogy a Hõsök terén álló
Zala György alkotás talapzatán olvasható névsor teljessé váljon. Amint az városszerte ismert, már az
emlékmû 1927. június 12-i
felavatásakor, azaz több
mint kilenc évtizede felmerült, hogy vannak személyek, akik nevei nem kerültek fel a bronztáblákra.
Balog Zoltán miniszter a
napokban levélben tájé-

koztatta dr. Czira Szabolcs
polgármestert, idézzük:
„Örömmel értesítem,
hogy egyedi támogatási
kérelme alapján a Nemzeti
Kulturális Alap 2018. évi
miniszteri kerete terhére
3 800 000, azaz Hárommillió-nyolcszázezer
Ft
összegû támogatást ítéltem meg 61 NÉV MEGÖRÖKÍTÉSÉRE AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN ELESETTEK TISZTELETÉRE ÁLLÍTOTT HÕSÖK
SZOBRA
EMLÉKMÛVÖN.”

Dr. Czira Szabolcs polgármester lapunknak elmondta: – Mindenképpen
a köszönet az elsõ. Köszönet Balog Zoltán miniszter
úrnak a 3,8 millió forintos
támogatásért. A második
szintén a köszönet, köszönet a város lakóinak, hiszen olyan erõs közösséggé
váltunk, hogy megújítottuk, megszépítettük a Hõsök terét és igen, mi,
Nagykõrös mai lakossága
– ezen támogatással – képesek vagyunk arra is,
hogy törlesszük a kilenc
évtizede fennálló adósságot. Nagykõrös újra gyõzött! Büszkék vagyunk eleinkre, szeretjük városunkat, és hittel tekintünk a
jövõbe. Napról-napra, sikerrõl sikerre igazoljuk,

hogy ígéretünket megtartottuk, megtartjuk és
FOLYTATJUK!
Tisztelt Lakosság!
A Hõsök szobra talapzatáról hiányzó személyek neveibõl összeállított, rendelkezésre álló névsort a város
honlapján nyilvánosságra
hozva, kérünk mindenkit
tisztelettel, tekintsék át és
amennyiben javaslattal kívánnak élni akár a névsor
teljessége, akár a nevek leírásának helyessége vonatkozásában, úgy ezt tegyék
meg 2018. március 15-ig.
Javaslatukat, észrevételüket a foepitesz@nagykoros.hu e-mail címre juttassák el. Kérjük, a javaslatot
hitelt érdemlõen bizonyítani szíveskedjenek.

MEGEMLÉKEZÉS
„Nem múlnak õk el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Õk itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”

Soha el nem múló fájdalommal, igaz szeretettel, fájó szívvel
emlékezünk szeretett anyukánk, apukánk, nagymamánk, nagypapánk

BARTA FERENC és BARTA FERENCNÉ
TÖRÖK MARGIT
halálának 3. évfordulós napjaira:
2015. február 15. és 2015. március 11-re.
Nyugodjatok békében: Lányotok, vejetek, unokáitok

„Nem dobog már a szív, mely a jóság tükre volt,
ajka sem szól többé, mert lezárt, holt.
Megállott a kéz, mely csak adott,
soha semmit nem kért és el nem fogadott.”
(Kosztolányi)

Gyász
Balla László (1944)
Kiséri Sándorné sz. Szabados Erzsébet (1937)
Csákó Zoltán Gyula (1958)
Pesti József (1933)
Nagy Józsefné sz. Anyalai Sarolta (1954)
Takács Ferencné sz. Mondi Rozália (1938)
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Kovács Ambrusné sz. Mikes Terézia,
szeretett Teri Mamánk,
2018. január 28-án, életének 87. évében, rövid betegség után
örökre elaludt.
Emlékét soha nem múló szeretettel megõrzik:
Fia, menye, unokái, rokonok,
barátok és mind, akik õt szerették.
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„Érdemes kitartani az
álmok mellett!”
NAGYKÕRÖSI LEHET AZ ORSZÁG TORTÁJA
Marsa Éva Heléna a nagykõrösi
Vanília&Gelarto
Cukrászda
tulajdonosa,
cukrásza hatalmas sikert ért
el az igazán rangos Sirha
Nemzetközi Élelmiszeripari
és Horeca Szakkiállításon
Budapesten, ahol az általa
készített mûremeket beválasztotta a szakmai zsûri az
ország elsõ hat legjobb tortája közé. Az Országtorta
2018. versenyen a Velemi
Vaníliás Gesztenyetorta hatalmas sikert aratott, és arra
is esélyes lett, hogy az Or-

szág tortája lehessen ebben
az évben.
„Az, hogy kimondták a
nevemet, és a Velemi Vaníliás Gesztenye elhangzott,
még most is olyan hihetetlen
számomra. Majdnem sírva
fakadtam az örömtõl. Csodálatos érzés volt együtt
fotózkodni a döntõs tortákkal, kollégákkal, nagyon boldog voltam, hogy én is közöttük lehetek. Elszorult
szívvel csak arra tudtam gondolni, hogy érdemes kitartani az álmok mellett.

Dolgozni, idõt, energiát nem
sajnálni! Köszönet mindenkinek, aki mellettem van, és
segíti a munkámat, drukkol
a következõ fordulóhoz, ahol
minden eldõl.”– írta Nagykõrös kiváló cukrásza facebookos bejegyzésében.
Olvasóink,
szerkesztõségünk és Nagykõrös Város
lakossága nevében is sok
szeretettel gratulálunk, és kívánunk további szép sikereket!
LV

NAGYKÕRÖS GYÕZÖTT!
TOVÁBBI RÉSZLETEK A HATALMAS
NAGYKÕRÖSI KÓRHÁZFEJLESZTÉSRÕL!
Mint arról múlt heti lapszámunkban beszámoltunk, jelentõs fejlesztés elõtt áll a
Nagykõrösi Rehabilitációs
Szakkórház és Rendelõintézet is, amely idén több mint
455 millió forintot fordíthat
fejlesztésre.
A Nagykõrösi Rehabilitációs
Szakkórház és Rendelõintézet fejlesztésének megvalósulásával a magyar rehabilitációs ellátás egyik jelentõs
intézetének orvostechnológiai gépparkja és informatikai háttere megújul, a hoszszú távú fejlesztéssel pedig
az intézet teljes infrastruktúrája a XXI. századi egészségügyi ellátás elvárásainak
megfelelõvé válik. Így a magyar betegek minden tekintetben nyugat-európai rehabilitációs ellátáshoz juthatnak Nagykõrösön is.

A fejlesztések forrásai az
alábbiakból állnak össze: Orvosi mûszer ellátottság javítása, az ápolást és rehabilitációt
szolgáló eszközpark megújítása, informatikai fejlesztések
200.000.000 Ft, a két
telephely épületének megújítása, klimatizálása, tervezés
2018-ban 50.000.000 +
50.000.000 Ft, AEEK konszolidációs forrás 38.100.000
Ft, Fotovoltaikus rendszer kiépítése 118.092.975 Ft.
Összesen 456.192.975 Ft a
teljes fejlesztési összeg.
Az EBP 2017–2018. évi
orvostechnológiai és informatikai fejlesztéssel teljes
mértékben megújul az intézmény diagnosztikai és terápiás eszközháttere. Ennek
keretében beszerzésre kerül
többek között kompakt nyugalmi EKG készülék, Holter
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EKG rendszer rekorderrel,
Custo Concept kardiológiai
rehabilitációs rendszer, EKG
terheléses rendszer futópaddal, kerékpár ergométerrel,
Ergospirometriás rendszer,
Video endoszkóp rendszer,
Hólyagtelítettség
mérõ,
ABPM 2 felvevõvel, Hordozható õrzõ monitor, Defibrillátor, Betegállító készülék,
Betegállító ágy, Alsóvégtag
mozgató készülék, Felsõvégtag mozgató készülék, Teremkerékpár, Végtagmozgató
készülék, Ergoterápiás egységcsomag, Járás analizáló
berendezés, Mágnesterápiás
készülék, Lézerterápiás készülék, Elektroterápiás készülék, UH terápiás készülék.
Az ÁEEK konszolidációs
forrásból a Széchenyi téri telephely fûtési rendszerének
korszerûsítése valósult meg.

A korszerûsítés magában
foglalta a fûtési rendszer újra
terveztetési feladatait. Új
zártrendszerû kondenzációs
kazánok kerültek beépítésre,
melyek számítógép által vezéreltek, amely a fûtést a
külsõ hõmérséklethez igazítja. Az új kazánok feltételezték, hogy új radiátorok is beépítésre kerüljenek. A Magyar utcai rendelõintézetbe,
amely a Széchenyi téri telephelyhez tartozik, szintén két
gazdaságosabban és hatékonyabban mûködõ kazán került beszerelésre.
Minden fejlesztés az Önök, a
nagykõrösi emberek érdekében valósul meg, ez a beruházás is mutatja, hogy Magyarország Kormánya a jelenlegi
városvezetés mellett áll.
Nagykõrös ezzel a fejlesztéssel is gyõzött és folytatjuk!
HT
3
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TAO támogatásból
új kisbuszt vett a Kinizsi!
Kinizsi FC vezetõsége:
„Nagy örömünkre szolgál,
hogy immár a Nagykõrösi
Kinizsi FC is rendelkezik saját kisbusszal! Régóta esedékes volt a klubnál egy saját
jármû beszerzése, hiszen két
szakosztályban, közel 250
gyermek utazik hétrõl-hétre
a mérkõzésekre. Sportfejlesztési pályázatunk sikeres
elbírálása után, a Kinizsi által összegyûjtött társasági
adóból és saját önrészbõl

megszületõ vadonatúj Opel
Vivaro, már a hétvégén „beveti” magát utánpótlás csapatainknál. Reméljük sok
gyõztes meccs utáni, örömteljes kilométereket fog megtenni balesetmentesen kisbuszunk! HAJRÁ Nagykõrös,
hajrá KINIZSI! „
Szerkesztõségünk és Olvasóink nevében is sok szeretettel
gratulálunk és kívánunk
balesetmentes közlekedést,
sok szép sportsikert!

SZERINTEM
Újabb álom válhat valóra Nagykõrösön
Mindösszesen 16%-os önerõvel, 84%-os önkormányzati támogatással,
végre újabb álom válhat
valóra Nagykõrösön, a Temetõhegy lakói is szilárd
burkolatú úthoz juthatnak, ha sikerül megvalósítani az összefogást és azok
is az önös érdekük elé helyezik a közösségi érdeket,
akik eddig nem így tettek.
Hiszen mindegy, hogy
munkás, nyugdíjas, vagy
igazgató, egy vagy többgyermekes az illetõ, két,
vagy háromszintes házban
él, kerékpárral, gyalogosan,
vagy autóval közlekedik,
attól még mindenki szenved a jelenlegi állapotoktól, a sártól és a portól a
Temetõhegy városrészben.
Az Önkormányzati Hírek
most is kiment a lakosok
közé és errõl is megkérdeztük az egyik érintettet.
Alábbiakban ezt olvashatják.
4

Kecskeméti Attila (Nagykõrös, Krúdy Gyula utca):
„Kritikusnak látom a Temetõhegy mai állapotát.
Nagyon nehéz itt közlekedni, sok kisgyermekes család
lakik erre, babakocsival
nem tudnak járni sajnos
emiatt. Mi autóval, kerékpárral, gyalogosan is közeledünk és nagyon rosszak a
mostani útviszonyok. Nézzünk rá, milyen, itt rendszeresek voltak az elakadások. Nem csak esõ után
borzalmas, de nyáron, vagy
szárazabb idõben a rengeteg por száll a lakásban, rakódik le a szervezetben.
Nem csak mi, de sokan
közlekednek biciklivel és
megyünk be a szántásba
vagy ide-oda, csak ne ezen
a borzalmas sáros úton
kelljen menni. Mi azon vagyunk már vagy 4 éve,
hogy megvalósuljon az önerõs útépítés, nagyon jó
lenne, ez az itt élõk közös

érdeke. Én teljes mértékben támogatom az elképzelést. Akikkel beszélek,
akikkel találkozok azok is
érezhetõen mellette állnak
az ügynek, mindenki tudja, tapasztalja, hogy tarthatatlan a jelenlegi helyzet. A lakások értéke is ugrásszerûen emelkedne, de a
legfontosabb, hogy lehetne
végre normálisan közlekedni.”
Horváth Tibor

Hirdetés

Nagykõrösi székhelyû
széles termékskálával
rendelkezõ gépgyártó
felvételre keres lakatos
szakmunkást és betanított
lakatost.
Szakmai fejlõdési lehetõség.
Jelentkezni lehet
az 53/550-280-as
telefonszámon.

Önkormányzati Hírek • NAGYKÕRÖS

07-05.qxd

2018.02.14.

13:15

Page 5

A hét kérdése
Vajon miért cserélõdnek ilyen gyorsan a helyi
Jobbik-elnökök? Ki lesz még ebben a ciklusban
helyi elnök Sáfár, Tornyi, Vágó, Zágráb után?

Nagykõrös is részt
vesz a Családok
Éve programban

A Családok éve lett 2018,
aminek köszönhetõen még
több támogatást és figyelmet
kapnak a magyar családok.
Mit ad a Családok éve a magyar családok számára?
A válasz egyszerû: még több
megbecsülést és figyelmet, illetve újabb támogatásokat,
kedvezményeket. Természetesen ezzel együtt remek
programokat országszerte,
melyekhez Nagykõrös városa is hozzájárulhat. A remek
országos kezdeményezéssel
kapcsolatban a http://csaladokeve.hu oldalon és a
www.nagykoros.hu oldalon
hasznos információkat talál
mindenki, valamint programlistát is, melynek felsorolt rendezvényeit a családoknak ajánlják. A nagykõrösi programok is szerepelnek a színes palettán.
A magyar családok iránti
tisztelet jeleként a Kormány

FIGYELEM!

2018-ra meghirdette a családok évét, mely számukra a
gondoskodó szülõkrõl, a
testvérekrõl, az idõsekrõl, a
megfoganó és a megszületõ
gyermekekrõl szól.
További segítséget is nyújtanak: 2018-tól gyermekvállalás esetén mérsékelik, vagy
teljes egészében elengedik az
édesanyák diákhitel-tartozását; a diplomás GYED idõtartamát a gyermek 2 éves
koráig kiterjesztik, a harmadik vagy további gyermeket
vállaló családok jelzáloghitel-tartozását gyermekenként
1-1 millió forinttal csökkentik; meghirdették a Köldökzsinór-programot, és a sor
még hosszan folytatható.
BJ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a víziközmû-szolgáltató BÁCSVÍZ Zrt.
kivitelezésében, a
Szabadság téri vízmûtelep bontása,
területének rekultivációja 2018. február 20.
nappal elkezdõdik.
A munkálatok várható befejezése 1 hónap.

A munkakezdéssel egyidejûleg
az érintett utcában részleges
forgalomkorlátozás lesz,
melyért szíves megértésüket
kérjük!
Nagykõrösi Polgármesteri Hivatal
Mûszaki iroda

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.
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Köszönjük együttmûködésüket!
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Betervezik Nagykõrös
költségvetésébe
a kiemelt fejlesztésekhez
szükséges forrásokat

VICC SÁV

– Képzeld, a feleségem megcsal, és még hazudozik is!
– Honnan tudod?
– Ma reggel jött haza, és azt mondta, hogy a nõvérénél
aludt.
– És honnan tudod, hogy hazudik?
– Onnan, hogy én aludtam a nõvérénél.

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

GONDOLJON A TÉLRE!
A szakbizottságok megtárgyalták Nagykõrös Város
2018. évi költségvetési rendeletét. Várhatóan ezt lapzártánkat követõen fogadja el a
Képviselõ-testület. Amennyiben a városvezetõk igent
mondanak a tervezetre, az elmúlt évek gyakorlatának
megfelelõen ismét stabil, biztonságos lesz a városi költségvetés. Az összevont bizottsági
ülésen, február 7-én dr. Czira
Szabolcs, Nagykõrös Város
polgármestere ismertette a
tervezet részleteit. Szólt a be-

tervezett nagyobb fejlesztések
mellé rendelt anyagi erõforrásokról is.
• A legnagyobb tétel az idei
évben ezek közül a piacfejlesztésre szánt összeg, mely
570 millió forint. Ebbõl jut a
környezõ kis utcákra és piaccsarnokra is.
• A fejlesztések közül nagyobb volumenû lesz a Temetõhegyi városrész útjainak megújítása, ennek önkormányzati önereje 185 millió Ft.
• Mintegy 60 millió forin-

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

tot különítettek el az Október
23. tér szilárd burkolatú közutak felújítására.
• 11 millió forintot terveztek a költségvetésben egyéb
intézményi felújításokra, az
általános tartalék 10 millió
forint.
Dr. Czira Szabolcs polgár-

mester kiemelte, hogy ebben
az évben sem terveznek hitelfelvételt. A tervezett költségvetésben nincsen hiány. Stabil,
biztonságos, takarékos lesz a
városi büdzsé úgy, hogy abban számos fejlesztésre is jut
megfelelõ összeg.
LV

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
6
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A HELYI JOBBIK ÚJ ELNÖKE
NAGYON DURVA TÁMADÁST
INDÍTOTT
A NAGYKÕRÖSIEK ELLEN!
„Aki nincs velünk, az ellenünk van” – adhatta ki a jelszót
a Jobbik új helyi elnöke, Zágráb Nándor. Újabb gyûlölködést tett közzé Zágráb Nándor a facebookon, aki múlt
hétvége óta újra a helyi Jobbik elnöke, és szerinte csak
azok szavaznak a nagyobbik kormánypártra, akik „a legbutábbak” és most még azt is hozzátette, hogy „anyagilag érdekeltek”, vagyis meg vannak vásárolva. Egyszerûen
minõsíthetetlen stílusban beszél azokról, akik a korábbi
választásokon a Fideszre szavaztak, vagy arra fognak
2018-ban és 2019-ben. Ezzel megsértette azokat is, azt a
8020 nagykõrösit, aki kvótanépszavazáson részt vett és
nemmel szavazott. Továbbra sem tudni, hogy ki az a
Zágráb Nándor, aki minõsítheti a nagykõrösi polgárokat? Milyen jogon és alapon nevezi „legbutábbaknak” a
helyieket? Ábrahám Tibor, a nagy liberális, a volt
SZDSZ-es némán tûri ezt, hogy szomszédjait, ismerõseit
is így minõsítgeti Zágráb?

A Nagykõrösre betelepült Zágráb, aki egy hete újra a helyi Jobbik elnöke lett, így gyalázza a helyieket
Zajlik a kampány, és az újdonsült helyi Jobbik-elnök,
Zágráb egyre idegesebb, ezért egyszerre gyalázza a nagykõrösi választókat, rágalmaz meg köztiszteletben álló

nagykõrösieket és hazudik össze-vissza. Fõnöke, Ábrahám doktor pedig adja alá a lovat (vagy a pénzt). Zágráb
gyalázkodik, mert arra utal, hogy a választók megvásárolhatók. Igaz, õ már csak tudja, egy eredeti, aláírt levél
alapján pont õ volt az, aki így akart nyerni 2002-ben, és
nyert is, 3 szavazattal megverte László Ferencet. Vitéz
Zágráb Nándor, a nagykõrösiek nem ilyenek, nekik még
van gerincük, õk még nem adták el a Jobbiknak és
Volnernek a lelküket. Ne sértegesse, ne minõsítgesse a választókat, inkább építsék fel az új nagykõrösi konzervgyárat, amit behazudtak, és egészítsék ki 200–220 ezer
forintra a csatornatámogatást az érintetteknek, amit szintén behazudtak. Ezt várják Önöktõl a szavazók és nem az
õ gyalázásukat, mert õk ennél többet érdemelnek!
A rágalmazásról, amit Zágráb az utóbbi idõben folytat,
csak tereli a figyelmet a fent említett ordenáré hazugságairól,
úgy, mint a csatornatámogatás és az új konzervgyár témái.
Itt Ábrahám doktorhoz, a volt SZDSZ-es országgyûlési
képviselõhöz, a volt helyi SZDSZ-elnökhöz és a volt
SZDSZ-es önkormányzati képviselõjelölthöz fordulnék
egy idézet erejéig: „A vádlott jogerõs ítéletig nem tekinthetõ bûnösnek.” Ezt Ön is elolvashatja az 1989-ben megjelent, „A rendszerváltás programja – SZDSZ” címû
könyv 28. oldalán. Kérjük, legalább valamit õrizzen meg
hajdan vallott liberális, SZDSZ-es értékekbõl. Vagy most
már azt is Zágráb mondja meg Önnek, hogy milyen értékeket kell vallania?
Horváth Tibor

Hirdetés

FIGYELEM!

Könyvelõ álláspályázat!
A Nagykõrösi Szolgáltató Központ
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet Nagykõrösi
Szolgáltató Központ könyvelõ munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ, munkavégzés
helye: Pest megye, 2750 Nagykõrös, Szabadság tér 4.
Részletek: www.nagykoros.hu
XIII. évfolyam, 7. szám • 2018. február 16.
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„Fellendülõben
a turizmus
Nagykõrösön!”

KÕRÖSI SZÁM
Már több, mint

adásul az idei évben is már
több csoport bejelentkezett.

Január 29-én ülésezett
Nagykõrös Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága, melyen fontos döntések
születtek. Így többek közt
egyhangú igennel fogadták
el a beszámolót a Nagykõrösi Arany János Kulturális
Központ 2017. évi tevékenységérõl. László Ditta igazgatónõ szóbeli kiegészítésében
beszélt a tavalyi év kiemelkedõ sikereirõl, és az idei megoldandó feladatokról. Õ, és
a jelen lévõ Vadász Katalin,
a Country Tours ügyvezetõje
is kiemelte, hogy sikerült
2017-ben az Arany – év kapcsán jelentõsen növelni az
ide kirándulók számát, ráHirdetés

PB gáz 11,5 kg

PB gáz 23 kg

3999 Ft

7998 Ft

Nagykőrös, Kuruc u. 10.
Tel.: 06 30 4300 004

Bankkártyás ﬁzetés is igényelhető

8

Megtudhattuk, hogy igazán keresett lett Nagykõrös
Városa a turistacsoportok
körében, akik fantasztikus
élményekkel
gazdagodva
térhettek haza, és sokan kevesellték az itt töltött pár
órát. Vadász Katalin, a
Country Tours utazási iroda
vezetõje elmondta, hogy szeretné megköszönni a bizottságnak, a városvezetésnek, a
kulturális központ dolgozóinak, László Ditta igazgatónõnek azt, hogy õk mindannyian a turizmust a kõrösi
kultúra részének tekintik.
„Ez csodálatos érzés, hiszen
a turizmus valóban a kultúra
része, és ezt Nagykõrös jelentõs mértékben támogatja
is. A Nagykõrösi Arany János Kulturális Központ segítségével fellendült a turizmus Nagykõrösön. Õk az
Arany csomag kitalálói, mi
is bekapcsolódtunk a projektbe. Fantasztikus érzés
volt a sok-sok köszönõlevél.
Már jeleznek vissza a tavalyi
látogatók, hogy idén egy másik osztállyal, csoporttal jönnének vissza. Nagyon jól érzik magukat a vendégek
Nagykõrösön, rájöttünk,
hogy mennyi mindenünk
van!” – méltatta a tavalyi év
turisztikai sikereit Vadász
Katalin.
László Ditta, a Nagykõrösi Arany János Kulturális
Központ igazgatónõje megköszönte a támogatást mindenkinek, és kiemelte, hogy
munkatársai rengeteget dolgoztak a tavalyi évben, és
2018-ban is sokat fognak.
LV

8000
kedvelõje van az Önkormányzati Hírek Nagykõrös
facebook oldalának! Köszönjük!
Kérjük, Ön is ajánlja ismerõseinek a város egyetlen
hiteles, legnagyobb példányszámú közszolgálati
lapjának internetes oldalát!
Önkormányzati Hírek – ami összeköt! Folytatjuk!

SZIRÉNA

Elesett a segédmotorral
A rendelkezésre álló adatok szerint
2018. január 29-én 16 óra 45 perc
körüli idõpontban egy 17 éves
nagykõrösi fiatalember az általa vezetett segédmotoros kerékpárral
közlekedett Nagykõrös lakott területén belül a Kossuth Lajos úton, a
városközpont felõl Lajosmizse irányába. Haladása során, amikor elérkezett a Kossuth Lajos út 1. szám
elé, késõn észlelte, hogy az elõtte
szabályosan haladó gépjármû forgalmi okból lassít, illetve irányjelzõ
használatával jobbra kanyarodási

szándékot jelez a Dembinszky utca
felé. A segédmotoros, hogy a balesetet elkerülje fékezésbe kezdett,
melynek végrehajtása során az általa vezetett segédmotorral elesett
és az elõtte lévõ jármû ütközését elkerülve jobb oldalán csúszva mellette elhaladt, majd az úttesten oldalára borulva állt meg. A baleset
során a fiatalember nyolc napon
belül gyógyuló könnyû sérüléseket
szenvedett, a segédmotorkerékpárban anyagi kár keletkezett.
A Nagykõrösi Rendõrkapitányság
további híreit keresse a
www.nagykoroma.hu oldalon!
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Tûzoltóbál: Az év egyik legrangosabb
társadalmi eseménye

Február 10-én került megrendezésre Nagykõrösön a Tûzoltóbál, melyet a Nagykõrösi Önkormányzati Tûzoltóság javára szerveztek
meg. Hatalmas, fergeteges buli volt, melyet a
fellépõ vendégegyüttes, a TESÓK tett még feledhetetlenebbé. A rendezvényen dr. Körtvélyesi Attila, a tûzoltóság elnöke, Nagykõrös
város alpolgármestere igazán örömteli, és fontos bejelentést tett. Pár héten belül egy teljesen felújított tûzoltóautó állhat munkába a
városban. A teltházas rendezvény bevételét a
helyi önkormányzati tûzoltók munkájának segítésére, munkakörülményeinek fejlesztésére
fordítják. Így ezúton is szeretne a szervezet
vezetõsége köszönetet mondani mindazoknak,
akik részvételükkel, vagy egyéb formában
történt támogatásukkal hozzájárultak az év
egyik legrangosabb társadalmi eseményének
sikeréhez.
LV
Képgalériánk megtekinthetõ
facebook oldalunkon!
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Új gépet szerzett be a KÖVA
az úthibák javítására

A minap új berendezést láthattak Nagykõrösön, a Petõfi úton járók. A gép, melyen a munkavállalók betanítása történt, egy új, a KÖVA-KOM Nonprofit
Zrt. által beszerzett eszköz volt, mely a
kisebb úthibák javítását fogja végezni
az önkormányzati kezelésû burkolt utakon. Arra kijelölt munkatársaink a forgalmazó cég képviselõinek felügyelete
mellett tehettek szert a munkavégzéshez
szükséges ismeretekre.
Az ún. INFRASET technológiának
köszönhetõen a kátyúk javítása során
nem kell a meglévõ burkolatot megvág-

ni és bontani. A szabadalmazott technológia alapján kerámia lapok hevítik
fel a sérült aszfaltot, melyhez az eredeti aszfaltot, és mart aszfaltot felhasználva hézagmentesen lehet a kátyúkat
javítani egész évben. További elõny,
hogy a javítandó felület hevítése során
a burkolatban lévõ bitumen „nem ég
el”, tehát az eredeti, még ép felület
sem sérül.
Az eszköz beszerzésétõl azt várjuk,
hogy hatékonyabban, a bejelentéshez
képest rugalmasabban tudjuk az úthibákat javítani, és a technológia fent leírt elõnyei következtében a javítások
hosszabb távon tudják biztosítani az elvárt útminõséget.
Természetesen, és nem utolsó sorban
nagykõrösi munkavállalók alkalmazásával láthatjuk el a feladatot.
Bár a technológia az extrém idõjárási körülményeken kívül alkalmazható,
várhatóan – az okmányok meglétét követõen – tavasztól állhat munkába.
KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.

„Fûben, fában orvosság!”
Tartja a mondás. Több éves múltra tekint
vissza a Pálfájai oktatóközpont szervezésében zajló „Öt órai gyógytea” elnevezésû
rendezvény. A rendezvény névadója annak
idõpontja és témája volt, hiszen minden második hét keddjén, délután 5 órai kezdettel
került/kerül megtartásra. Témáját a környezetünkben megtalálható gyógynövények, és
azok egészségre gyakorolt hatásának ismertetése adja. Természetesen a felhasználás
gyakorlati bemutatása sem maradhat el, a
részt vevõk a terület ismerõjének felügyelete mellett kóstolhatják meg ezen növények
fõzetét,
Hirdetés
teáját. A
„ÉLNI JÓ” TERÁPIÁS r e n d e z vény szerKEZELÉSEK
vezõje, és
• Szorongás, pánik, fóbiák
kezelése
egyben a
• Párkapcsolati problémák
teadél– válás
u t á n
• Vezetõ beosztásúak
„szakmai
stresszkezelése
vezetõje”
• „Kamasz gondok”
– tanulási nehézségek
Polyák
• Nehéz élethelyzetek
P é t e r
stresszkezelése
környeze• Hatékony fogyókúra
ti nevelõ,
F. Deákné Balla Adrienn
gyógynöasztrológus – kineziológus
vény-boTel.: 06-20/2-674-846
www.lelkiegyensuly.hu
tanikus,
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MÛSOR
2018. február 17.; 18.
14 óra
Ferdinánd
(színes, szinkronizált
amerikai animációs
film)
16 óra
Valami Amerika 3
(színes magyar vígjáték)
18 óra
A világ összes pénze
(színes, szinkronizált
amerikai krimi)

2018. február 19.; 20.
16 óra
Foxtrott
(színes, feliratos izraeli
dráma)
18 óra
A világ összes pénze
(színes, szinkronizált
amerikai krimi)
2018. február 22.; 23.
14 óra
Hihetetlen történet az
óriás körtérõl
(színes, szinkronizált
dán animációs film)
16 óra
Foxtrott
18 óra
Fekete párduc
(színes, szinkronizált,
amerikai akciófilm)

aki nagy lelkesedéssel, egyéni szemléletmóddal mutatja be a növényeket a téma
iránt érdeklõdõknek.
Örömteli, hogy a rendezvény elindulása
óta folyamatosan növekszik a részt vevõk
létszáma – mára már megtöltve a ’KÖVA’
ügyfélterét.
A következõ „Öt órai gyógynövény” rendezvény 2018. február 20-án, délután 5
órakor kezdõdik. Helyszín – a téli idõszakban – a KÖVA-KOM Np. Zrt. Nagykõrös,
Lõrinc pap u. 3. szám alatti ügyfélszolgálati irodája. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
A rendezvénnyel kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ az alábbi elérhetõségeken:Polyák Péter, tel.: +36-30/663-4657, illetve a
KÖVA-KOM Np. Zrt: 53/550-251-es számán.

2018. február 24.; 25.
14 óra
Hihetetlen történet az
óriás körtérõl
16 óra
Valami Amerika 3
18 óra
Fekete párduc

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
Önkormányzati Hírek • NAGYKÕRÖS
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Pavolek Erzsébet óvónõ:

„A feltétel nélküli szeretet
a kulcs a gyermekekhez!”
Pavolek Erzsébet óvodapedagógus
nagysága szerénységében, munkája iránti alázatában, a gyermekek iránti odaadó, feltétel nélküli
szeretetében rejlik. Több mint 40
éven át szívvel-lélekkel, nagy hivatástudattal nevelte a nagykõrösi és
környékbeli gyermekeket.
ÖH.: Kedves Erzsike! Büszkén
mondhatom, hogy én magam is növendékei között voltam még 1988tól, személyes varázsa már gyermekként is magával ragadott. Vitathatatlan, hogy az egyik legszebb
pályát választotta, és szakmai tudása is megkérdõjelezhetetlen, hiszen az a rengeteg szeretet, amit a
gyermekektõl is kap a mai napig,
mind ezt igazolják. Beszélne a kezdetekrõl, családi életérõl, az elindulásról?
– Egy tõsgyökeres nagykõrösi
család legfiatalabb, hetedik gyermekeként születtem. Nagyon egyszerû
körülmények között éltünk. Édesapám korai halála miatt, ekkor 12
éves voltam, egyedül maradtam
édesanyámmal, mivel idõsebb testvéreim közben családot alapítottak.
Szerény anyagi helyzetünk miatt
nem volt lehetõségem továbbtanulásra. Végül sógornõm támogatásával mégis sikerült ezt megvalósítani
a helyi gimnázium óvónõképzõjében, hála Györök Katalin tanárnõnek is. Az indulás nem volt könnyû,
segítségem sem volt, de rengeteg
tanulás és küzdelem árán végül óvónõ lettem. Nagy tisztelettel emlékezem vissza Karai Zsuzsanna ny. vezetõ óvónõre, akinek köszönhetõen
1977-ben felvételt nyertem a Kazinczy utcai óvodába. Közben férjhez
mentem, 79-ben megszületett leányom, Beatrix, majd 85-ben fiam,
György. Büszkén mondhatom, hogy
mára már négy unokám van, lányomnál egy fiú és az ikrek, fiamnál
egy kislány. Késõbb az Eötvös Károly utcai óvodába térhettem viszsza, ahol nyugdíjazásomig már maradtam is. Olyan szerencsés voltam,
hogy szinte egy intézményben tölthettem el 40 évet.
ÖH.: Miért az óvodapedagógusi
pályát választotta?
– A mai napig a gyermekek között érzem igazán jól magam, velük
találom meg legjobban a közös

hangot, hiszen a kicsik még õszinték. A piciknek elsõsorban szeretetre van szükségük, így különösen figyeltem arra, hogy a hátrányosabb
helyzetûek is, legalább tõlem, több
figyelmet és szeretetet kapjanak.
Azok, akik szeretõ családból érkeznek, kiegyensúlyozottabbak, de sajnos vannak olyanok is, akik ezt nem
kapják meg otthon. Mindent megtettem, hogy ezt pótoljam számukra.
Odafigyeltem arra is, hogy a többi
kisgyerek se közösítse ki õket, mert
éppen szegényesebb a ruhájuk. Soha nem engedtem meg, hogy bármilyen játékból kiszoruljanak, vagy
bántás érje õket, mert hátrányosabb
helyzetûek.
ÖH.: Úgy értesültem, hogy sokoldalú emberként fontos az Ön számára az állandó fejlõdés, továbbképzés, tanulás…
– Nagyon sokat köszönhetek vezetõimnek, hogy bíztak bennem, és
sok-sok feladattal láttak el. Megtiszteltetésnek vettem, hiszen így lehetõséget kaptam, hogy tudásomat gyarapítsam. Hogy néhány példát említsek, óvónõképzõs hallgatók gyakorlati képzésének vezetõje voltam, továbbképzéseket vezettem, vagy éppen fiatal pedagógusok mentora lehettem. Most már ugyan kéthetes
váltásban dolgoznak az óvónõk, akkoriban sokszor vittünk egyedül egy
csoportot, ami nagyon nagy felelõsséggel járt, egy személyben kellett
felvállalni a gyermekek nevelését,
fejlesztését. Mindeközben, 1988ban levelezõ tagozaton, a kecskeméti fõiskolán diplomáztam tanító- és
óvóképzõ szakon, majd 96-ban szintén Kecskeméten az egészséges
életmód szakot is elvégeztem. 2001ben a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Karának fejlesztõpedagógusi szakán szereztem másoddiplomát. Továbbképzéseken is részt vettem. Arra is volt példa, amikor cikket
írtam egy pályázat kapcsán az Óvodai Nevelés címû folyóiratba Sikeres és sikertelen együttmûködés
címmel. A nyugdíjazásom óta jelenleg délutánosként vállaltam munkát.
ÖH.: Mit jelent Ön számára a
„feltétel nélküli szeretet”?
– Szeretni csakis feltétel nélkül
lehet igazán. Hetedik gyerekként
már nem kaptam annyi figyelmet, és
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így átéltem, milyen érzés nélkülözni
ezt. Ha olyan kisgyermekkel találkozom, aki hátrányosabb helyzetû, õt
még jobban felkarolom, még többet
simogatom, hogy érezze, szeretetet
kap. Munkám fõ pillérei a gyerekek pozitív értékelése, megbecsülése, feltétel nélküli elfogadása, a
rájuk fordított idõ. A szóbeli dicséret, az érintés, a simogatás, mindmind a gyermek pozitív fejlõdése
szempontjából elengedhetetlenül
fontosak.
A legfontosabb, hogy megszerettessük magunkat a gyerekekkel,
utána sokkal szívesebben megtesznek a kedvünkért egy-egy feladatot,
legyen az például a játék elrakodása.
Ha kölcsönösen szeretve vagyunk,
sokkal szívesebben megteszünk
egymásért bármit, és higgyék el, a
kicsinyek nagyon segítõkészek, ha
szeretve vannak. A mai világ teljesítményorientáltsága sajnos már
az óvodákba is begyûrûzött, így

sok kisgyerek nem tud úgy teljesíteni, lemarad, kudarcok érik már
ilyen kis korban. Ez nem egészséges. A gyermek ugyanolyan értékes, akkor is, ha valamiben nem kitûnõ, sõt, lehet, még értékesebb
ember válhat belõle. Vekerdy Tamás szavaival élve: „nem az teljesít igazán jól a felnõtt életben, akit
már gyermekkorában is kemény,
versengõ, taposó körülmények
között neveltek, hanem az, aki
gyermekkorában jól érezhette
magát a bõrében, érzelmi biztonságban nevelkedett, önbizalmát
megerõsítették, nem hagyva,
hogy a külvilág tévesen értelmezett, fölösleges követelményekkel
túl korán megtörje.”
Hagyni kell a gyermeket játszani, futkározni, csakis ezzel a szemlélettel tudok azonosulni. A szülõkben is ezt a hitet próbálom erõsíteni
mindig. Nem szaknyelven, hanem
emberi módon fordulok feléjük, hogy
megértsék, a gyermeküknek a feltétel nélküli szeretetükre és támogatásukra van csupán szüksége.
Köszönöm azoknak, akik hittek
bennem, akár szakmai tudásomban, akár emberi tulajdonságaimban, és támogattak a pályámon.
Megköszönöm azoknak a szülõknek is, akik szeretetükkel kifejezték, hogy megbíznak bennem, köszönöm a gyerekeknek is a sok
ölelést, amit tõlük kaptam.
ÖH.: Úgy gondolom, hogy most
sokak nevében szólok: Drága Erzsike! Mi köszönjük!
Beretvás Judit
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Nagy volt az öröm
a TIBIKER boltban
A TIBIKER vásárlói közül
ismét két családot ajándékoztak meg az ajánlásoknak
megfelelõen.
Nagy volt az öröm, amikor
a két háromgyermekes
család átvette a kétszer

tízezer forintos vásárlási
utalványt. Agócs Csabáné
Tünde, az egyik szerencsés
nyertes elmondta, hogy sûrûn vásárolnak itt, imádják
az itteni kenyeret, péksüteményt és a húsárut is. „Nagyon meg vagyok elégedve, mindenkinek jó szívvel
ajánlom ezt a boltot.” A
másik család anyukája,
Nyíkosné Gyulai Krisztina
elmondta, hogy hatalmas
meglepetés volt számukra,
hogy nyertek, nagyon örülnek. Alapvetõ élelmiszereket vásárolnak, a gyerekek
sütit is kapnak természetesen.
LV
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A Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Takarító munkakörbe felvételt hirdet.
Jelentkezni lehet: – e-mailben: gondnoksag@toldi-nk.sulinet.hu
– személyesen az iskola titkárságára vagy gondnokságára leadott fényképes
önéletrajzzal, melyhez kérjük csatolni a bizonyítványok másolatát.
Jelentkezni lehet: – feltétel 8 általános

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 munkavégzés elkezdéséhez erkölcsi bizonyítvány szükséges.

EU-ÉPÍTŐ KFT.

Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2018. február 12-étõl
KÕRISFA GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Ceglédi út 7/B
Tel: 53/353-598
2018. február 19-étõl
PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Ceglédi út 28.
Tel: 53/552-134
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az ügyeletes patikát vasárnapi
napokon 11 órától érhetik el,
mivel az Oroszlán Gyógyszertár
(Nagykõrös, Kecskeméti út 18.)
vasárnap is nyitva tart 11 óráig.
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A szélkakas Zágráb újra fordult

Képünk illusztráció – Merre forog legközelebb?

Hatalmas bejelentést tett
Zágráb Nándor: újra összeálltak azok, akik 2014-ben
már együtt megbuktak. Mi

történt itt valójában? A helyi Jobbik-elnökként megbukott Zágráb újra helyi Jobbik-elnök lett. Az meg, hogy

a volt SZDSZ-es országgyûlési képviselõ alelnöke lett a
helyi Jobbik elnöke, az meg a
vicc kategória. Mi változott
2014-hez képest? Semmi,
ugyanúgy van egy Zágráb és
van egy Ábrahám. Egyébként
teljesen mindegy, melyik
pártban van Zágráb is, meg
Ábrahám is, a lényeg, hogy
mihamarabb teljesítsék, amit
megígértek, mert õk ígérték
meg az új nagykõrösi konzervgyár felépítését. Ugyanúgy megígérte Zágráb a legutóbbi testületi ülésen, hogy
õ és Ábrahám Tibor kifizetik

a csatornatámogatás azon
részét, melyet õk ígértek
meg, és ahogy Zágráb szó
szerint fogalmazott: „azt csináljuk”. Csinálják is, mert a
nagykõrösiek szeretnék megkapni azt a 200-220 ezer forintot plusz a kamatokat,
amivel Zágráb és Ábrahám
hónapok óta hergeli, hitegeti
a polgárokat. Amíg ezt a két
vállalásukat sem teljesítik,
addig hiteltelenek, mindegy,
hogy az LMP, az MSZP lesz
az, amelyiket következõként
bedarálnak helyben.
Horváth Tibor

2018.február21.(szerda)17.00

SchäfferErzsébet:Holvagy?
APulitzerͲdíjasújságíró,író,publicista2017telénmegjelent
könyvénekbemutatója.


Ingyenesregisztrációsjegyekigényelhetƅeka
felnƅttkönyvtárban.
Helyszín:felnƅttkönyvtár

A vásári rendezvények idõpontját keresse
a www.nagykoros.hu honlapon!
XIII. évfolyam, 7. szám • 2018. február 16.

Adatik tudtára
mindönöknek kiknek illik!
Frigyes-napi vásár – 2018. február 25.
Nagykõrös, Vásártér
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Nemzetközi pályázaton nyertek a Kossuth iskola tanulói

A Palóc Társaság 2017 õszén
22. alkalommal hirdette meg a

Magyar Kultúra Napja tiszteletére hagyományos esszéíró pá-

lyázatát. Tíz témakörben várták azoknak a fiataloknak a
gondolatait, akiknek fontos a
nemzeti összetartozás érzése,
akik büszkék magyarságukra. A
beérkezett 86 pályamûvet szakértõ zsûri értékelte, melyet
Kolczonay Katalin egyetemi
tanár vezetett. Az ünnepélyes
eredményhirdetésre Budapesten került sor a Magyarság Házában. A Duna Palota báltermében alig fért el népes vendégsereg, akik közül a legtöbben a határon túlról érkeztek.
Ezen a pályázaton vett részt a
Nagykõrösi Kossuth Lajos Általános Iskola három kiváló diákja. Szabó Kálmán nagyapja
II. világháborús történetét írta

meg, mellyel I. díjat nyert.
Sallai Anett hasonló témakörben készített különleges munkájáért különdíjban részesült.
Máthé Melinda dicséretet kapott a Székelyföldrõl származó
családja történetéért. A Felvidékrõl, Kárpátaljáról, Erdélybõl, Délvidékrõl érkezõ fiatalok, valamint a hat magyarországi iskola diákjai és hozzátartozóik lélekemelõ ünnepségen
vehettek részt, ahol megerõsödtek abban, hogy jó magyarnak
lenni.
A kossuthos diákok valamennyien Tóthné Zoller Klára
tanítványai, akik városunknak
is dicsõséget szereztek.

Napocskák a kis kerti tónál!

A Kalocsa Balázs utcai óvodások januártól megkezdték a
vizsgálódásokat a Víz jegyében.
Óvodánk sajátossága, hogy a
Kompetencia Alapú Óvodai
Programcsomag keretén belül
negyed éven keresztül foglalko-

zunk a vízhez kapcsolódó témákkal.
A tél, a hideg idõjárás számtalan lehetõséget biztosít a közvetlen tapasztalatszerzésre. A mi
feladatunk észrevetetni a gyerekekkel az ok-okozati összefüg-

géseket, mennyiségi, alaki,
nagyságbeli különbségeket. Az
elkövetkezendõ idõszakban sokat beszélünk a takarékos víz
felhasználásról, fenntarthatóságról, energiaforrásról, a víz
körforgásáról, a víz halmazállapotairól, a vízben és vízparton
élõ állatokról, növényekrõl és
minden olyan témáról, kísérletrõl, ami felé a gyerekek érdeklõdést mutatnak.
Minden olyan lehetõséget
megragadunk, felajánlást elfogadunk, ami a gyerekek hasznára fordítható. Ezek a kis élményszerzõ kirándulások új ismeretek megszerzéséhez, régi
ismereteik felelevenítéséhez,
rendszerezéséhez segítik az óvodásokat.
Így történt, hogy egy hideg
téli délelõttön elsétáltunk egy

Napocska csoportos kislány udvarába, aki boldogan vezetett
bennünket körbe és mesélt pici
halastavukról.Megtudtuk, miért
van betörve a jég a kis tavon.
A lék szó, új szóként épült be
szókincsükbe. Megbeszéltük,
hogy ki és mivel eteti a halakat.
Emberi gondoskodás nélkül vajon meddig élnének? A tízóraiból megmaradt kenyérmorzsákat együtt szórtuk bele a lékbe.
Rá szabad e menni a jégre? Miért nem? Hogyan keletkezett a
jég? Mitõl olvad el? Hideg a víz
vagy meleg? Milyen a jégtábla,
ha megfogjuk?
A hideg széltõl kipirosodva
tértünk vissza az óvodába. Köszönjük a kedves fogadtatást és
az élményeket, tavasszal visszatérünk:
Napocska csoport

Hirdetés
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ÚJABB SIKER!
Nagykõrös lesz 2018 egyik
EGÉSZSÉGVÁROSA!

Nagykõrös mindig is elkötelezett volt az
egészségmegõrzés, az egészséges életmód népszerûsítése mellett, a költségvetésben, a lehetõségekhez mérten, mindig igyekszik a sportszervezeteket támogatni, melyek szintén hozzájárulhatnak
az egészség és a kiegyensúlyozott életmód fenntartásához. A Nagykõrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelõintézet pedig minden évben két alkalommal
rendezi meg ezeket a rendezvényeket,
melyeket hatalmas érdeklõdés övez.
Idén, rendhagyó módon, az elsõ ilyen alkalomra várhatóan június 2-án kerül sor,
melynek fõszervezõje a Richter lesz. Az
elsõ egyeztetésre 2018. február 13-án
került sor, melyen részt vettek: Tankó
Ágota fõigazgató, dr. Czira Szabolcs
polgármester, a Richter Egészségváros
Program szervezõi, koordinációs testülete, valamint a Nagykõrösi Arany János
Kulturális Központ vezetõsége, László
Ditta és Juhász Nándor. Látható és az

elõzetes információk alapján egy nagyszabású, igazi közösségi program kínálkozik városunkban, számos ingyenes szûrõvizsgálati lehetõséggel, például prosztata (PSA) szûrés, csontritkulásszûrés – csontsûrûségmérés, koleszterinszint-mérés, érszûkület-vizsgálat, neuropátiaszûrés cukorbetegeknek, testtömegindex (BMI), asztmaszûrés, szív- és érrendszeri kockázatfelmérés, bõr- és körömgombaszûrés.
A szûréseken részt vevõk pedig azzal,
hogy részt vesznek egy-egy szûrésen,
vizsgálaton, pontokat kapnak, melyekkel
a Nagykõrösi Rehabilitációs Szakkórházat támogatják, ugyanis a Richter felajánl
2 millió forintot, melyhez minden pont
után további 300 Ft-ot tesz hozzá.
AZ ÖNÖK PONTJAI NAGYON FONTOSAK, MINÉL TÖBBEN VEGYÜNK RÉSZT
A PROGRAMON, MERT EZZEL A VÁROSI KÓRHÁZUNKAT TÁMOGATJUK!
Emellett egészségünk fontossága az el-

sõ, így ezen a hétvégi rendezvényen kortól, nemtõl függetlenül mindenkit várnak.
A Richter Egészségváros Program
sorozat keretében eddig 61 helyszínen,
a Richter alap felajánlását mintegy 140
ezer résztvevõ összesen 174,7 millió
forinttal egészítette ki pusztán azzal,
hogy részt vett az egészségügyi szûrõvizsgálatokon, elõadásokon vagy tanácsadásokon, így a 61 kórház össze-

sen több mint 296,7 millió forint támogatást kapott a gyógyszergyártótól a
helyi lakosság saját egészsége érdekében tett lépéseinek eredményeképpen.
Az Önkormányzati Hírek újságban folyamatosan igyekszünk beszámolni errõl, a várhatóan óriási érdeklõdésre számot tartó egészségmegõrzõ rendezvényrõl. További információk hamarosan…
Horváth Tibor

Hirdetés

Lendületbe jön a Kinizsi
TAO-s pályázatból újulhatnak meg
a sportpálya kiszolgáló létesítményei
Az idei sporttámogatások összegét 10 millió forintról 15 millióra emelték, minderrõl dr. Czira
Szabolcs polgármester számolt
be a szakbizottságok összevont
ülésén, február 7-én a 2018-as
költségvetés tárgyalásakor. A döntés háttere az, hogy ötmillió forintot szán a városvezetés a Kinizsi FC sportpályájának felújítására. A polgármester elmondta,
hogy a Duna Aszfalt TAO támogatással segíti a beruházást a ter-

vek szerint. Az ott lévõ, századunkhoz méltatlan állapotú régi,
rossz lelátó alatti öltözõk újulhatnak meg többek közt. A Duna
Aszfalt 300 millió forintos nagyságrendû támogatást nyújtana a
célra. A város 5 milliót adna a
tervezésre és kisebb munkálatok
elvégzésére. A végsõ döntést
Nagykõrös Város Önkormányzat Képviselõ-testülete mondja ki
lapzártánkat követõen.
LV
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ORSZÁGGYÛLÉSI
KÉPVISELÕ-VÁLASZTÁS
2018. ÁPRILIS 8-ÁN!

FIGYELEM!
A Nagykõrösi
Petõfi Sándor
Általános Iskolában
(2750 Nagykõrös,
Vadas u. 2.)

VÁLASZTÁSI KISOKOS 1.
Hétrõl hétre a legfontosabb kérdéseket és válaszokat itt olvashatja
(forrás: Nemzeti Választási Iroda)

1. Mikor kapok értesítõt, 3. Hogyan mûködik a jelölthogy hol tudok szavazni?
ajánlás?
2018. február 9-ei névjegyzéki adatok
alapján február 12. és 19. között küldi
meg az értesítést, hogy a magyarországi lakcímmel rendelkezõ választópolgár
szerepel a névjegyzékben, illetve arról
is, hogy melyik választókerületben, szavazókörben szavazhat. A választópolgár
– ha nem kapja meg az értesítõt, az
megsemmisül vagy elvész – a helyi választási irodától (a jegyzõtõl) új értesítõt
igényelhet.

2. Mikor kezdõdik a választási kampány?
A kampányidõszak 2018. február 17-étõl
április 8-án 19.00 óráig tart.
Hirdetés

Jelöltajánlásra február 19. és március 5.
között van lehetõség.
Minden választópolgár a lakcíme szerinti választókerületben, az ajánlóívet kitöltve és aláírva ajánlhat jelöltet.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, egy jelölt viszont csak egy ajánlással támogatható. Az ajánlás nem vonható vissza.
A sikeres jelöltállításhoz 500 érvényes
ajánlás szükséges.
FOLYTATJUK!
Forrás:
Nemzeti Választási Iroda

a 2018/2019. tanévre
vonatkozóan
a hit- és erkölcstan
oktatási tájékoztató

2018.
március 7-én
16 órakor lesz.
Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!
(Leendõ 1–8. évfolyamos
tanulók szüleit!)
Helyszín: Ész. fszt. jobb
2. (8. b osztály terme)

