12-01.qxd

2018.03.21.

9:55

Page 1

ÚJRA ÜLÉSEZIK A TESTÜLET – ÉLÕ KÖZVETÍTÉS
Nagykõrös Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2018. március 29-én, csütörtökön, 9 órától
tartja következõ ülését a Nagykõrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
Az ülés élõ közvetítését az interneten is követheti március 29-én, 9 órától a www.nagykoros.hu
internetes oldalon.

XIII. évfolyam 12. szám

2018. március 23.

Ingyenes információs lap

MÁRCIUS 15.

„TISZTELET A BÁTRAKNAK!”
Tisztelet a Bátraknak! címmel egyedülálló, méltó megemlékezést tartottak az Arany János Református Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium tanulói az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója tiszteletére rendezett
városi ünnepségen 2018. március 15-én. Külön köszönet illeti felkészítõ tanáraikat az igen színvonalas emlékmûsorért.
Közremûködött a középiskola énekkara Ecsedi Péter karnagy vezetésével. További részletek lapunk 5. oldalán!

FIGYELEM!

ÓRA-

átállítás
Nyári idõszámítás kezdete:
2018. március 25. vasárnap
hajnalban 2.00 órakor 3.00 órára kell
elõreállítani az órát!!!

A Názáret Római Katolikus Óvoda megemlékezése az
1848/49-es forradalom és szabadságharcról…
További képek az Önkormányzati Hírek Nagykõrös
facebook oldalán!

12-02.qxd

2018.03.20.

9:34

Page 2

Részletek Orbán Viktor miniszterelnök
március 15-ei beszédébõl

Ez a mi hazánk, ez a mi életünk,
nincs másik, ezért küzdeni fogunk érte a végsõkig, és nem adjuk föl soha – jelentette ki Orbán
Viktor miniszterelnök csütörtökön az Országház elõtt tartott
díszünnepségen.
Kifejtette: ismét eljött a nap,
amely minden magyar ember szívét fölemeli, az a nap, amikor
magyar nyelven írták be a világtörténelem nagykönyvébe a szót:
szabadság.
Alig több mint három hét múlva „ismét Magyarország sorsáról
döntünk”, és ezen a választáson
nem négy év lesz a tét – hangsúlyozta Orbán Viktor, kiemelve:
„sok mindent vittünk végbe, sok
nagy harcot és emlékezetes csatát
vívtunk meg”, de „a legnagyobb
csata még elõttünk van”.

Orbán Viktor kifejtette: Európa és Magyarország egy civilizációs küzdelem közepén áll, egy
népvándorlással néz szembe,
amely az élet eddigi rendjét, az
emberek életmódját sodorja veszélybe.
„Nem a vérszegény ellenzéki
pártocskákkal kell megküzdenünk, hanem egy birodalommá
szervezett nemzetközi hálózattal”: külföldi konszernek és belföldi oligarchák által kitartott
média, hivatásos béraktivisták,
bajkeverõ tüntetésszervezõk, a
nemzetközi spekulánsok által fizetett NGO-k láncolata, amit Soros György neve foglal össze és õ
testesít meg – fogalmazott.
Kijelentette ugyanakkor: harcolni fognak az ellen, amit Soros

György birodalma Magyarországgal tesz és tenni akar.
„Ez a mi hazánk, ez a mi életünk, nincs nekünk másik, ezért
küzdeni fogunk érte a végsõkig,
és nem adjuk föl soha” – hangsúlyozta.
A választási harc elsõ törvényének nevezte, hogy egységben
az erõ, egy a tábor, egy a zászló,
és mindenkire szükség van.
Szerinte olyan ellenféllel kell
harcolni, amely nem nyíltsisakos,
hanem rejtõzködõ, nem egyenes,
hanem fortélyos, nem becsületes,
hanem alantas, nem nemzeti, hanem nemzetközi, nem a munkában hisz, hanem pénzzel spekulál, nincs saját hazája, mert úgy
érzi, övé az egész világ, és mindig
a szívet támadja, különösen, ha
az piros, fehér és zöld.
A történelem azonban hozzászoktatta a magyarokat ahhoz –
folytatta –, hogy olyasmiért is
küzdeni kell, ami szerencsésebb
népeknél természetes: „mifelénk
elég egyetlen megingás, elég egy
ügyefogyott kormány, egy félrecsúszott választási eredmény, és
már úszik is minden, amiért keményen és évekig megdolgoztunk”.

Sohasem ment könnyen, de a
végén mégis mindig „mi gyõztünk” – hangsúlyozta. Végül
csak hazaküldtük a szultánt a janicsárjaival, a Habsburg császárt
a labancaival, a szovjeteket az
elvtársaikkal, és most hazaküldjük „Gyuri bácsit” is a hálózatával egyetemben. „Arra kérünk,
menj vissza Amerikába, és boldogítsd inkább az amerikaiakat”
– mondta Orbán Viktor.
Magyar fiatalok, most a hazának van szüksége rátok, gyertek,
harcoljatok velünk, hogy amikor
majd nektek lesz szükségetek a
hazára, még meglegyen! – hangoztatta.
„Mindent megbeszéltünk. Felszerszámoztunk, felnyergeltünk
és felkészültünk az elõttünk álló
háromhetes választási hadjáratra” – mondta, hozzátéve: már
csak a Jóisten segítségét kell kérni, ezért együtt a tömeggel elszavalta a Himnuszt.
„Magyarok, magasba a zászlókat, menjetek és harcoljatok,
éljen a magyar szabadság, éljen a
haza, fel, gyõzelemre, hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!” –
zárta szónoklatát Orbán Viktor.
Forrás: kormány.hu

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak,
akik szeretett halottunk

id. Szõke Péter Pál
Temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban együtt éreztek. Táviratban részvétüket fejezték ki.
Gyászolják:
felesége, fiai, menye, unokái és testvérei családjukkal.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet, akik

Újj Mihály
szeretett férj, édesapa, nagypapa búcsúztatásán megjelentek,
kegyeletüket lerótták és gyászunkban velünk osztoztak.
Külön köszönet a nagykõrösi rehabilitációs kórház belgyógyászati
osztály összes dolgozójának és Dr. Mohay András fõorvos úrnak
áldozatos munkájáért. Õk mindent megtettek. Köszönet és Hála.
Gyászoló család
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FÖLDI LÁSZLÓ:
„2018-ban gyermekétkeztetésre
majdnem 80 milliárd forintot biztosít
a magyar költségvetés, ez 2010-ben
29 milliárd forint volt”
Elõzõ lapszámunkban már
beszámoltunk arról, hogy teljesen megtelt a Nagykõrösi
Arany János Kulturális Központ tükörterme 2018. március 12-én, hétfõn, ugyanis
Hollik István országgyûlési
képviselõ (FIDESZ–KDNP)
látogatott Nagykõrösre és tartott lakossági fórumot. Hollik
István elõtt Földi László országgyûlési képviselõ (FIDESZ–KDNP) mondott beszédet, ebbõl olvashatnak
most néhány megszívlelendõ
gondolatot.
„Azt gondolom, hogy fontos
beszélni közös dolgainkról,
fontos beszélnünk az ország
ügyeirõl, fontos beszélnünk a
választókerület ügyeirõl és
természetesen
Nagykõrös
ügyeirõl is. Az elmúlt években
a választókerület összességében komoly változásokon
ment át. Az önkormányzatok,
a vállalkozások komoly pályázati eredményeket tudhattak
maguk mögött, annak ellenére
is, hogy Pest megye a központi

régióban volt. (…) Nagykõrösön az elmúlt években komoly
fejlesztések valósultak meg, és
ehhez a sok-sok fejlesztéshez
szívbõl gratulálok polgármester úrnak és csapatának, hiszen kemény munka van
emögött. Azt hiszem, hogy a
legfõbb feladatunk a következõ években az lesz, hogy a
meglévõ fejlesztéseket, amelyek nem fejezõdtek be, azokat
folytassuk, új lehetõségeket
tárjunk föl Nagykõrösön, és a
választókerület többi településén és segítsük a településeket, a vállalkozásokat olyan
forrásokhoz juttatni, amelyek
valóban az itt élõ emberek
boldogulását szolgálják. Én
köszönöm
Nagykõrösnek,
hogy 2014-ben mögénk álltak,
és én nagyon bízom benne, és
õszintén remélem, hogy 2018ban is hasonlóképpen fog dönteni a város többsége. Én abban bízom és remélem, hogy a
megkezdett munkát, amit
8 évvel ezelõtt megkezdtünk
Magyarországon, azt tudjuk

MEGEMLÉKEZÉS

együtt folytatni. (…) Beszélhetnénk az egészségügyben bekövetkezett fejlesztésekrõl, a
béremelésekrõl. Cegléd és
Nagykõrös szerencsés, hogy részese lehet az Egészséges Budapestért Programnak, melynek
keretében tartottunk múltkor
sajtótájékoztatót Ónodi-Szûcs
Zoltán államtitkár úrral a
nagykõrösi kórházban, ahol
450 milliós fejlesztés indult el.
Ennek egy része már folyamatban van. (…) Beszélhetnénk
még az ingyenes tankönyvek-

rõl, a gyermekek ingyenes étkeztetésérõl is. Tanárként,
volt iskolaigazgatóként mondom, most Magyarországon
457 ezer gyerek eszik ingyen
ma. Ez 2010-ben a harmada
sem volt. Összegszerûen,
2018-ban gyermekétkeztetésre majdnem 80 milliárd forintot biztosít a magyar költségvetés, ez 2010-ben 29 milliárd
forint volt. (…)” – mondta el
többek között Földi László országgyûlési képviselõ.
Horváth Tibor

„Az igaz ember eltávozik, de a fénye megmarad.”

BALLA LÁSZLÓ
BEKE FERENC

1944–2018

Halálának 2. évfordulójára

Legyen e pár sor köszönet mindazoknak,
akik szeretetük, tiszteletük jeléül részvétüket fejezték ki,
és fájdalmunkban bármi módon osztoztak.

A múltba visszanézve valami nagyon fáj.
Valakit keresünk, aki nincs közöttünk már,
Csak az idõ múlik, feledni nem lehet,
Szívünkbe örök fájdalom és a szeretet.
De Õ nekünk soha nem lesz halott,
A jók örökké élnek, mint a csillagok.
Fájó szívvel emlékezik rád,
Szeretõ feleséged, Gyermekeid és családjuk
XIII. évfolyam, 12. szám • 2018. március 23.

A gyászoló család

Gyász
Tóth László (1927)
Hertling Ferenc (1936)
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Hirdetés

Neked tehetséged, szakértelmed, nekünk hosszú távú
terveink és kiváló csapatunk van.
Rajtad múlik hol kezdesz, és hol leszel pár év múlva.
Együtt jobbak leszünk, csatlakozz hozzánk!
Világszínvonalú elektronikai termékeket gyártó vállalatunk Nagykõrösön, újonnan épült gyáregységének termelési
területére keres munkatársakat az alábbi pozíciókba:

SMT Supervisor
Feladatok:
Automata gyártósórokon végzett termelési tevékenységek
koordinálása, kontrollja több mûszakos munkarendben.
● Termelési terv idõbeni végrehajtásának felügyelete.
● Gépek, berendezések és folyamatok periodikus ellenõrzése.
● Kapcsolattartás társrészlegekkel.
● Napi jelentések készítése.
● Beosztottak koordinálása.
●

Elvárások:

Operátorok munkájának támogatása.
Mérnökség munkájának támogatása próbagyártások alatt.
● Modellváltások elvégzése, dokumentálása.
●
●

Elvárások:
●

Javítómûszerész
Feladatok:
●
●

Vezetõi és szakmai tapasztalat.
Mûszaki rátermettség.
● Határozottság.
● Angol nyelvtudás elõnyt jelent.
●
●

Technikus
Feladatok:

A hibás elektronikai termékek javítása.
Jelentések készítése a hibás egységekrõl.

Elvárások:
●

Elektrotechnikus/mûszerész végzettség.

Gyártósori összeszerelõ
Feladatok:
●

Elektronikai termékek összeszerelése kézi beültetéssel.

Elvárások:

A termelés felügyelete, és a zavartalan mûködésének biztosítása.
Problémamegoldás a mérnökséggel együttmûködve.
● Termékváltások elvégzése.
● Forrasztógépek, mérõberendezések karbantartásokban való aktív
részvétel.
●

●

●

●

Elvárások:

Alapfokú iskolai végzettség.
Jó kézügyesség és monotónia-tûrés.
● Több mûszakos munkarend vállalása.

Amit nyújtunk:
Hosszútávú, stabil munkalehetõség.
Alapbér + Jelenléti pótlék + mûszakpótlék+ kiemelkedõ béren kívüli
juttatási csomag.
● Határozatlan idejû munkaszerzõdés.
● Kellemes munkakörnyezet.
● Szakmai kihívások a világ egyik vezetõ elektronikai vállalatánál.
● A munkakör teljes ellátásához szükséges betanulás biztosítása
közvetlen vezetõ és a kollégák segítségével.
● Elõrelépési lehetõség (belsõ pályázati rendszer).
● Munkába járás támogatása.
●

Mûszaki, elektronikai területen szerzett tapasztalat.

SMT Technikus
A termelés felügyelete és a zavartalan mûködésének biztosítása,
berendezések karbantartása.
● Gyártási terv megfelelõ minõségben és idõben történõ végrehajtásának támogatása.
● Hibaelhárítás az SMT soron.
●

Mûszaki, elektronikai területen szerzett tapasztalat.

●

Munkavégzés helye: 2750 Nagykõrös, Téglagyári u. 9.
Amennyiben a meghirdetett pozíció felkeltette érdeklõdését, kérem, hogy szakmai önéletrajzát
a pozíció megjelölésével küldje el az alábbi e-mail címre: job@siix.hu
Örömmel fogadjuk jelentkezését!

Ismét nagy volt az öröm
a TIBIKER-ben
A hagyományokhoz híven ebben a hónapban is két rászoruló nagykõrösi családot jutalmazott meg a TIBIKER élelmiszerbolt Nagykõrösön, a vásárlók ajánlásai alapján. Az ajándékok remek helyre kerültek, a
kétszer 10 ezer forint értékû utalvány formájában. Mosolygó szülõk
és kisgyermekek vették át a nyereményeket. Sebõk Csabáné kétgyermekes anyuka tartósan beteg
gyermeket is nevel.
4

A másik szerencsés nyertes Kovács Renáta, aki férjével és
négy gyermekével vette át az
utalványokat. „Eszembe sem
jutna másik boltba menni,
nekem ez a legjobb!” – mondta a négy gyermekes anyuka.
Jön a tavasz, jön a Húsvét.
A TIBIKER, a családok remek
kisboltja sok szeretettel várja
Önöket is, naponta megújuló
széles áruválasztékkal!
LV
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MÁRCIUS 15.

„TISZTELET
A BÁTRAKNAK!”
Az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc 170. évfordulója tiszteletére rendezett
városi ünnepséget 2018.
március 15-én délelõtt 10
órától rendezték meg Nagykõrös Szabadság terén.
A Himnusz éneklését követõen ünnepi beszédet mondott Rácz Péter, a Nagykõrösi Református Egyházközség fõgondnoka, helytörténeti kutató. A teljes beszédet
a www.nagykoros.hu honlapon olvashatják el.
Tisztelet a Bátraknak! címmel egyedülálló,
méltó megemlékezést tartottak az Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium tanulói.

XIII. évfolyam, 12. szám • 2018. március 23.

Külön köszönet illeti felkészítõ tanáraikat az igen
színvonalas emlékmûsorért.
Közremûködött a középiskola énekkara Ecsedi Péter
karnagy vezetésével.
Az ünnepség végén a kegyelet és a megemlékezés virágait helyezték el a Kossuth
szobor talapzatánál, a Kecskeméti Huszárok Hagyományõrzõ Egyesülete közremûködésével.
A rendezvényt a Szózat
éneklése zárta, a gimnázium
énekkarával közösen.
Tekintsék meg képgalériánkat
és videónkat
az Önkormányzati Hírek
Nagykõrös facebook oldalán!
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VICC
SÁV

A kommunista hatalomátvétel után, sírva jön a Koronaszálló éttermének prímása, s találkozik a cimbalmossal, aki megkérdi tõle:
– Hát neked meg mi bajod?
– Most jövök az igazoló bizottságtól – feleli az nagyot sóhajtva – eltiltottak, nem játszhatok...
– Na, de miért nem?
– Azt kérdezte az igazoló bizottság elnöke, húztam-e az antivilágban, hogy „Horthy Miklós katonája
vagyok én...”. Mondtam, hogy húztam hát!
– Ej, te málé, hát miért nem tagadtad le?
– Nem lehetett, mert neki húztam!

Levelesládánkból…
OLVASÓI LEVÉL

„Zágráb havi 500 ezerért adja el
magát a Jobbiknak?”
Tisztelt Szerkesztõk! Volt
Jobbik szavazóként szinte tragédia, amit át kell élnünk,
szemünk elõtt szakadt szét a
párt és a volt értékek sorban
eltûntek. Az meg a pimaszság
teteje, hogy Zágráb Nándor,
aki elárult, hátba támadta a
Jobbikot és a helyi Jobbikosokat, most az igazság bajnokaként tetszeleg, közben
szdsz-esekkel bújik össze. A
csatornaügyben is, amit mûvelt, azt mondta ne fizessünk,
majd kiderül, hogy õ már
vissza is kapta a százezret.
Most meg már kiderül a titok, hogy miért van ilyen vastag bõr az arcán, azt írták,

hogy havi fél millióért tolja
Volnert, ennyit kap? Zágráb
havi 500-ért adja el magát a
Jobbiknak? Ki fizeti, Volner
vagy Simicska? Ábrahámtól
is kap pénzt? A gyûlölködés
és gyalázkodás úgy látszik,
neki igen kifizetõdõ, saját
magát akarta elõtérbe tolni
és sikerült is neki. Ezt az embert nem mi érdekeljük csak a
pénz és a haszon, a saját zsebe. Vonában is csalódtam, de
ami itt helyben van, Zágrábbal és Volnerrel, az meg maga
a tébolyda, én szégyellem magam. Jó érzésû Jobbikos párt
nélkül maradt, április 8-án
pedig otthon marad.

Támogassa Ön is a
Nagykõrösi Tûzoltóságot

TISZTELT TÁMOGATÓNK!
Óvodánk A Názáret Római Katolikus Óvoda 2001-ben
„Angyalkert” néven alapítványt hozott létre.
Az „Angyalkert” alapítvány célja: a katolikus óvodába
járó gyermekek számára optimális tárgyi feltételeket teremtsen, bõvítse, javítsa az óvoda eszközellátottságát.
Továbbá, hogy a gyermekek számára olyan óvodát varázsoljon, amely hozzájárul készségeik kialakításához,
képességeik fejlesztéséhez, emellett betöltheti a tehetséggondozás szerepét is.
Amennyiben alapítványunkat támogatja,
kérjük Önt, hogy rendelkezõ nyilatkozatára az alábbi
adatokat írja fel:
Kedvezményezett neve: Angyalkert Alapítvány
Kedvezményezett adószáma: 18694466-1-13
Önzetlen segítségét elõre is köszönjük!
Az Angyalker talapítvány kuratóriuma
❋❋❋

Tájékoztatjuk a Támogatóinkat, hogy a Názáret Római Katolikus Óvoda Angyalkert Alapítványa a 2016. évi SZJA
1% felajánlásokból 2017. évben 191 476 Ft-ban részesült.
Ezt az összeget óvodánk alapítványa fejlesztõ, illetve technikai eszközök vásárlására fordította. A felajánlásból minden katolikus óvodába járó kisgyermek részesülhetett. Köszönjük a Názáret Római Katolikus Óvodába járó gyermekek nevében minden Támogatónknak a felajánlását és
2018-ban is várjuk segítõ támogatásukat!
Az Angyalkert Alapítvány kuratóriuma

HIRDETMÉNY
az általános iskolai beiratkozás
rendjérõl

Kérjük, hogy adója 1%-ának felajánlásával támogassa
az Önkormányzati Tûzoltóság Nagykõrös köztestületet.

Adószámunk: 18667541-1-13
A beérkezõ felajánlásokat Nagykõrös tûzvédelmét szolgáló tûzoltó eszközökre, felszerelésekre költjük. Reméljük, idén ismét számíthatunk az Ön segítségére is!
Kérjük, hogy támogassa a nagykõrösi tûzoltókat!
Önkormányzati Tûzoltóság Nagykõrös
6

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi
CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50.§ (7) bekezdése, valamint a nevelési–oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései alapján a Nagykõrösi
Járási Hivatal az alábbiak
szerint határozza meg:

A 2018/2019. tanévre történõ általános iskolai beiratkozásra az alábbi idõpontokban kerül sor:
2018. április 12. (csütörtök)
8.00–19.00 óra között
2018. április 13. (péntek)
8.00–18.00 között
Részletek, teljes hirdetmény
olvasható
a www.nagykoros.hu
oldalon!
Dr. Nyíkos Tamás Antal s.k
járási hivatalvezetõ
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Ledobták a
Simicska bombát:
Elképesztõ jelenetek
a Jobbik gyûlésein
Aki látja ezeket a képeket, biztos nem akar hinni a
szemének. Nem hitt Volner János, Vona helyettese, a
Magyar Gárda korábbi kiképzõparancsnoka sem...
Sorra szembesülnek a Jobbik hívek tömeges eltûnésével a párt
vezetõi, a napokban tartott vidéki fórumokon. Volner arcán is
leginkább a kétségbeesés tükrözõdött, amikor a hét elején
Nagykõrösön a színpadról
szembesült azzal, hogy jó, ha
összesen 40 ember kíváncsi a
mondandójára. Mintha végül a
közönség soraira dobták volna
le azt a bizonyos Simicskabombát. Nézett szegény Volner
nagy szerencsétlenül...
Pedig ezzel a kb. 40 emberrel
simán rávert pártelnökére,
Vona Gáborra.

Õ kedden ennél is sokkal kevesebb embert tudott összeverbuválni, választókerülete egyik
legfontosabb
településén,
Pétervásárán. Pedig még a jobb
idõket látott operetténekest,
Leblanc Gyõzõt is bevetette.
Ez már közröhej! – fogalmazott egy másik videóban a Jobbik korábbi parlamenti képviselõje Rubi Gergely, aki csúnyán
beolvasott az árulónak tartott
pártelnöknek, aztán meg lemondásra szólította fel.
Forrás: RIPOST

Tessék csak belegondolni mit érezhetett…

Rendõreink megtalálták
a férfit, aki arab kendõben
riogatta az autósokat

Ahogyan lapunk arról beszámolt Önöknek, egy kötekedõ
idegen riogatta az autósokat
Törtelnél. Az üggyel kapcsolatban a legilletékesebbet kerestem meg, András Tamás

rendõrségi szóvivõt, aki lapunk kérdésére elmondta,
hogy a hivatkozott esetrõl a
Ceglédi Rendõrkapitányságra
bejelentés válaszadásomig nem
érkezett, majd így folytatta:

XIII. évfolyam, 12. szám • 2018. március 23.

„Az ön által hivatkozott cikkben leírtakkal összefüggésben
a ceglédi rendõrök adatgyûjtést hajtottak végre, ennek során nem merült fel olyan körülmény, hogy az említett –

idõközben a rendõrök által
azonosított – férfi erõszakkal
állítana meg autókat a cikkben jelzett helyen, vagy kötekedne bárkivel. Az adatgyûjtés alapján további rendõri
intézkedés nem vált indokolttá.” – mondta el András Tamás r. õrnagy, a Pest Megyei
Rendõr-fõkapitányság sajtószóvivõje.
Lapinformációink szerint a
férfi románul beszélt, azt nem
tudjuk, miért volt rajta arab
fejkendõ. Lei volt nála, forint
nem. Eltévedt. Senki nem tudja pontosan, hogy mit keres,
mit keresett erre...
LV
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Hirdetés

A nagykõrösi székhelyû
dinamikusan fejlõdõ Pap-Agro Kft.
állást hirdet az alábbi munkakörökben:

Területi képviselõ
Feltétel: – mezõgazdasági gépész technikusi végzettség
vagy mezõgazdasági gépek értékesítésében szerzett
tapasztalat
– felhasználói szintû stabil számítógépes ismeret; jó kommunikatív készség; jó üzleti érzék; egyéni és csapatban való
munkavégzés; B kat. jogosítvány
Elõny: – angol vagy német nyelvismeret; élõ szakmai kapcsolat
mezõgazdasági termelõkkel
Amit kínálunk: – versenyképes fizetés; szakmai fejlõdés;
cégautó; cégtelefon, laptop; barátságos, családias
munkakörnyezet; rugalmas munkabeosztás; plusz juttatások

Hirdetés

Állást kínál

*****

A Nagykõrösi Polgármesteri Hivatal
(2750 Nagykõrös, Szabadság tér 5.)

2 fõ szervizes

portaszolgálat
munkakörbetöltésére alkalmi munkavállalót keres
Elvárások: érvényes erkölcsi bizonyítvány, egészségi alkalmassági vizsgálat, önálló munkavégzés, kulturált, igényes megjelenés, számítógépes gyakorlat, jó kommunikációs készség,
pontosság, megbízhatóság, felelõsségtudat.
Foglalkoztatás: alkalmi munkavégzés egyszerûsített foglalkoztatás keretében, óradíjas elszámolással.
További információ: a Nagykõrösi Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati Irodájának irodavezetõjétõl,
az 53/550-310 telefonszámon kapható.

Feltétel: – mezõgazdasági gépszerelõi végzettség vagy
mezõgazdasági gépek (elsõsorban munkagépek); szerelésében,
javításában való jártasság; önálló és csoportos munkavégzés; jó
problémamegoldó képesség; B kat. jogosítvány; rugalmasság;
az új technikai megoldások és az elektronika irányi érdeklõdés
Amit kínálunk: – versenyképes fizetés; plusz juttatások; rugalmas
munkabeosztás; cégtelefon; rendszeres képzések; magas szintû
technikai feltételek biztosítása; barátságos, családias környezet
Fényképes önéletrajzokat a pap.lajos@pap-agro.eu
címre várjuk! Bõvebb info: Pap Lajos – ügyvezetõ igazgató
tel: 0620/3344-328

Hirdetés

•
•

SZEMEZZ VELÜNK!
,WWDOHKHWĎV«JKDS«Q]WDNDUV]NHUHVQL
7«JHGNHUHV¾QNKD«UGHNHVIHODGDWRNUDY£J\V]
«VHJ\MµKDQJXODW¼FVDSDWEDQV]HUHWQ«OGROJR]QL
&VDWODNR]]+R]]£QN«VOHJ\«O7HLVD%RQGXHOOH
QDJ\NĎU¸VLFVDSDW£QDNWDJMD
0XQNDW£UVDNDWNHUHV¾QNV]H]RQRV
N¸QQ\ĮŰ]LNDLPXQN£UDDQDJ\NĎU¸VLWHOHSKHO\UH
K£URPPĮV]DNRVPXQNDUHQGEHD]DO£EELPXQNDN¸U¸NEH

7DUJRQFDYH]HWü
&VRPDJROÀVLJÒSNH]HOü
Tartósítóipari munkás
Üzemtakarító munkás
0LQüVÒJHOOHQüU N¸]«SIRN¼Y«J]HWWV«JV]¾NV«JHV
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•
•
•
•

Amit kínálunk:

YHUVHQ\N«SHVE«UH]«V
EµQXV]UHQGV]HU «WNH]«VLMHJ\EDOHVHWLEµQXV]V]H]RQRV
EµQXV] DPLDN£UQHWWµ)WLVOHKHW
DV]H]RQLGHMHDODWW
K«WY«JLW¼OµUDOHKHWĎV«J
GROJR]µLDM£QO£VLSURJUDP DN£UQHWWµ)WRVMXWDORP
W¸UY«Q\LHOĎ¯U£VRNQ£OPDJDVDEEPĮV]DNSµWO«N 
Y£OODODWLUHQGH]Y«Q\HNFVDO£GLQDSPDM£OLVV]H]RQ]£Uµ
IĎ]ĎQDSŘ
NHGYH]P«Q\HV«WNH]«VKHO\EHQHJ\V]¯QYRQDODV«WWHUHPEHQ
PXQN£EDM£U£VW£PRJDW£VD EL]RQ\RVO«WV]£PIHOHWWLQJ\HQHV
F«JHVEXV]M£UDWRWEL]WRV¯WXQN
NLY£OµWHOMHV¯WP«Q\HVHW«Q£OODQGµV¯W£VOHKHWĎV«JH
GROJR]µLY£V£URN

-HOHQWNH]]PLHOüEE
&VRPDJRO£VLJ«SNH]HOĎ
7DUWµV¯WµLSDULPXQN£V
7DUJRQFDYH]HWĎ
0LQĎV«JHOOHQĎU
%RQGXHOOH&HQWUDO(XURSH.IW0XQNDđJ\
1DJ\NĎU¸V&HJO«GL¼W
(PDLOKUQDJ\NRURV#ERQGXHOOHFRP
$MHOHQWNH]üNHWIRO\DPDWRVDQYÀUMXN
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„A környék legjobb piaca
a nagykõrösi”
Földi László a nagykõrösi piacon
vásárolt be

Földi László országgyûlési
képviselõ (FIDESZ–KDNP)
lakossági utcafórumot tartott, ahol az elmúlt 4 évben végzett munkáról, az
elért eredményekrõl tájékoztatta a nagykõrösi polgárokat és kérte a folytatá-

sához a támogatást. És, ha
már nagykõrösi piac, akkor Földi László a helyi
árusoktól vásárolta meg a
mindig friss és egészséges
alapanyagokat a hétvégi
fõzéshez. Mindenhol barátsággal fogadták, régi is-

merõsként, Nagykõrösön
sokat látott vendégként
üdvözölték a helyiek. Földi
László a facebookra felkerült videóban azt is elmondta, hogy a „környék
legjobb piaca a nagykõrösi
piac”. Az utcafórumon na-

gyon sok érdeklõdõ elmondta a véleményét, jó
hangulatú, pozitív eszmecsere bontakozott ki a képviselõk és a polgárok között.
Horváth Tibor

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

„ÉLNI JÓ” TERÁPIÁS
KEZELÉSEK

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

• Szorongás, pánik, fóbiák
kezelése
• Párkapcsolati problémák
– válás
• Vezetõ beosztásúak
stresszkezelése
• „Kamasz gondok”
– tanulási nehézségek
• Nehéz élethelyzetek
stresszkezelése
• Hatékony fogyókúra
F. Deákné Balla Adrienn
asztrológus – kineziológus
Tel.: 06-20/2-674-846
www.lelkiegyensuly.hu

XIII. évfolyam, 12. szám • 2018. március 23.

Újabb lépés a múzeum
fejlesztésében
A lefolytatott közbeszerzési eljárás
eredményeként a
HISTORIARCH
Régészeti Tanácsadó, Kutató, Fejlesztõ, Innovációs
Kft. és a Biodigit
Kft. végezheti el a
„Nagykõrös, Arany
János Közérdekû Muzeális Gyûjtemény fejlesztéséhez kiállítótéri berendezések, installációk beszerzése” eljárásban
meghatározott feladatokat. Dr. Belényesy Károly, a
HistoriArch Kft. ügyvezetõje és dr. Czira Szabolcs polgármester a napokban írták alá a vonatkozó szerzõdést.
9
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Központban a kultúra interjúsorozat:

Vendégünk volt V. Kulcsár Ildikó,
a Nõk Lapja címû hetilap
népszerû újságírója
2018. március 13-án a Nagykõrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében V. Kulcsár Ildikó újságíró „Egy korty derû” címmel tartott elõadást a telt házas publikumnak.
Ezen alkalomból Juhász Nándor, a kulturális központ igazgatóhelyettese beszélgetett az
írónõvel.
– „Mi fáj? Gyere, mesélj!” címmel több mint 20 éve jelent meg
elõször a Nõk Lapjában az olvasói rovata. Az elmúlt évek alapján nagyon sok történettel, emberi sorssal ismerkedhetett meg.
Mit gondol, mennyire változnak
az emberek problémái?
– Tapasztalatom szerint a családon belüli alapkonfliktusok és
gondok nem változtak, azonban
a társadalom felfordulása új szituációk elé állította a lakosságot.
Úgy érzem, hogy meg kell szoknia mindenkinek, hogy tanulni
kell folyamatosan, mert nincsenek örök rangok és örök helyek.
Az egész rovatba egyre több a
külsõ hatásra való reagálás.
– Ön szerint létezik-e olyan
recept, mely minden problémára jó?
– Recept sajnos nincsen, legfeljebb a bajokhoz való hozzáállásra van recept. Én úgy gondo-

gyok és így az ütéseket és megalázásokat is könnyebb elviselni.
Azt tanácsolom, hogy némi alázattal figyeljük a körülöttünk
zajló világot, tudván, hogy az
emberiség is hibás. Hiszen, hogyan várhatnám el a külvilágtól
a tökéletességet, amikor én is tele vagyok hibával. Ez a fajta
szemlélet társulva némi humorral és öniróniával könnyebbé teszi a gondok elviselését is. Tapasztalatom szerint a legsérülékenyebbek az önmagukat tökéletesnek tartó emberek.
– 2018-ban ünnepli Nagykõlom, hogy nem érdemlünk meg
magunktól semmit, az embernek mindenért meg kell dolgoznia. Ha tudom, hogy az életre
igaz, hogy egyszer fent és egyszer lent, akkor kevésbé vagyok
sérülékeny, akkor rugalmas va-

rös városi rangra emelkedésének 650. évfordulóját. Ezen alkalomból mit üzen a nagykõrösieknek?
– Végtelenül legyenek büszkék a városukra, ez az egyik legfantasztikusabb város az országban. A rajongásom fõ motivációjának oka: Arany János. Nagyon kevés a magyar irodalomban az olyan költõ, akinek annyi
színe és arca van, mint Arany Jánosnak, erre annyira büszkék lehetnek a nagykõrösiek, mint kevés dologra az életben. Nagyon
megszerettem ezt a környéket,
gyönyörû épületek vannak, melyekre vigyázni kell. Nagyon jó
hely Nagykõrös, és azt kívánom
a lakosságnak, hogy legyenek
erre a városra nagyon büszkék.

XXX. GEO ESTEK
MEGHÍVÓ – Oláh Róbert geográfus-történész
„Tányérunkban a fél világ, avagy ízes-fûszeres utazás a
Földgömbön” címû elõadásra
2018. MÁRCIUS 28. és 31., 17 óra
Nagykõrösi Arany János Kulturális Központ klubterme

MEGÚJULT A NAGYSZALONTAI
CSONKATORONY
Áder János köztársasági elnök
nyitotta meg március 14-én az
Arany János-emlékév keretében felújított nagyszalontai
Csonkatornyot és az átalakított Arany-kiállítást. Mint azt
az MTI hírül adta: A torony
felújítását, a mûtárgyak restaurálását és az új kiállítást
az Arany János-emlékbizottság finanszírozta mintegy 160
millió forintból.
A Csonkatorony felújításának elsõ szakaszában új, tûz-
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A Bem térrõl a Parlamentig haladt
az eddigi legnagyobb Békemenet

A Békemenet a szabad Magyarország egyik legjelentõsebb civil kezdeményezése.
Bevallottan a magyar kormány melletti kiállás jegyében
indult útjára elõször 2012ben. Azóta többször megmozdult a hatalmas tömeg, amely
minden alkalommal felrázta a

jobboldalt, és védekezésre
kényszerítette az ellenzéket.
A Békemenet eleje háromnegyed kettõkor megérkezett
a Kossuth térre, ahol köszöntötték a résztvevõket, illetve
külön köszöntötték az ide érkezett lengyeleket is.
Csizmadia László, a CÖF
elnöke az M1 helyszíni tudósítójának elmondta, hogy „idén
újra a korábbi jelszóval indul
útjára a menet, mert azt látjuk, hogy Brüsszel ismét megpróbálja Magyarországot és
Lengyelországot gyarmattá
tenni. A magyar–lengyel kézfogásban lévõ erõ most megtestesült a Bem téren” –tette
hozzá az elnök. Több mint ezren érkeztek Lengyelországból. A Békemeneten összessé-

gében 100-200 ezer emberre
számítanak.
A Békemenet résztvevõi a
Margit hídon át vonulnak a
Nyugati térhez, onnan az Alkotmány utcán keresztül jutnak el a Parlamentig, ahol
részt vesznek az állami ünnepségen.
Az eddigi Békemenetek legfõbb célja az volt, hogy az ország szabadsága, függetlensége és nemzeti szuverenitása
mellett álljon ki – mondta ifj.
Lomnici Zoltán, a CÖF szóvivõje az M1 Ma reggel címû
mûsorában. Hozzátette, eddig
alapvetõen belpolitikai ügyek
nem motiválták a Békemenetet. Megjegyezte, hogy most
azonban eljött az a pillanat,
amikor számos olyan hír látott napvilágot, hogy feltételezhetõen veszélyben van Magyarország önrendelkezése.
Ezért egy kritikus civil tömeg
békésen végigvonul a Bem tértõl a Margit hídon és az Alkotmány utcán át a Parlamentig – mondta. Hozzátette, ez
egy folyamatos tanúságtétel a
nemzeti értékek és az elmúlt
nyolc év eredményei mellett.
A Békemenet elindulása
elõtt Bayer Zsolt publicista arról beszélt, hogy egész Európa
megosztott, az egyik oldalon
állnak a „kétdimenziós embe-

rek”, akik számára csak az
egyén, a szabadság létezik,
akik megfosztattak a vallási,
nemzeti, családi és nemi identitásuktól, és akik azt gondolják, egyedül õk képviselik a
modernitást és Európát. Szavai szerint a másik oldalon állnak õk, akiket az elõbbiek maradinak tartanak, olyanoknak,
akik „kizárják magukat a modern világból és a modern Európából”, akik „nacionalisták,
soviniszták és fasiszták”.
Hozzátette, hogy õk azok,
akik azokat az eszméket, értékeket képviselik, amelyektõl
Európa Európa lett, akik még
tudják, „mit jelent Isten”,
nemzet, haza, család, gyermek, akik még tudják, „mit
jelent a férfi és az asszony”.
Bayer Zsolt szerint a történet máig ható üzenete az,
hogy „soha többé ne érkezzen
el egy olyan világ, amikor az
életünkért cserébe le kell mondanunk a saját hitünkrõl”.
Úgy fogalmazott: a mi feladatunk az, hogy megõrizzük
temetõinket, megõrizzük a
bölcsõinket és megõrizzük azt
a kultúrát és civilizációt, amelyet ezeréves nemzetként megörököltünk õseinktõl.

biztos fémszekrényekkel is felszerelt raktárhelyiséget alakítottak ki az emlékmúzeum kiállítási tárgyai számára az
épület mellett álló Arany Palotában, amelyet az 1920-as
években bérházként építettek,
és ma a nagyszalontai városi
könyvtárnak ad helyet.
A festés mellett korszerûsítették a Csonkatorony elektromos rendszerét és fûtést telepítettek, hogy a korábban fûtetlen épület télen is látogatható
legyen. Korszerûsítették az emlékmúzeum infrastruktúráját,
továbbá megszépült az épületegyüttes udvara is.
Áder János köztársasági elnök Romániába utazott, ahol

Nagyszalontán részt vett a
Csonkatorony felújított épületében bemutatott, Arany János
életmûvérõl szóló „Honnan és
hová” címû, új állandó kiállítás megnyitóján.
A torony renoválásával egy
idõben megújult az Arany János Emlékmúzeum állandó kiállítása, az elõzõ tárlat ugyanis több mint 40 éve, 1975-ben
nyílt meg. Az új, interaktivitásra is törekvõ, Honnan és
hová elnevezésû kiállítás alapvetõ feladata az Arany Jánossal kapcsolatos legújabb irodalomtörténeti kutatások eredményeinek és azoknak a relikviáknak a bemutatása, amelyeket a 200 éve született köl-

tõ még személyesen adományozott szülõvárosának a múzeum létrehozásakor.
Ikervárosunk meghívására,
az ünnepélyes megnyitó alkalmából Nagyszalontára látogatott dr. Czira Szabolcs polgármester is. A városvezetõ lapunknak elmondta: Felemelõ
érzés volt látni, hogy Arany
János egykori tárgyai végre
méltó környezetben kapnak
helyet. A megnyitóra érkeztünk Nagyszalontára, ahol
gratuláltam Török László
polgármester úrnak és magammal hoztam Nagykõrös
jókívánságát. Bízom benne,
hogy Nagyszalonta és Nagykõrös múzeumfejlesztése egy-

mást is erõsíteni tudják. Módomban állt köszönetet mondani Dr. Áder János Köztársasági Elnök Úrnak, az Arany
János Emlékbizottság elnökének is a Nagykõrösnek adott
támogatásért. Nagyszalontán
azt tapasztaltam, hogy igazi
ünnepnap volt március 14.
Olyan nap, amely összekötötte az embereket, amelyen közösen tudtak örülni a sikernek, annak, hogy több mint
negyven év után megújult az
Arany János kiállítás és a
Csonkatorony épülete is korunk követelményeinek megfelelõ, méltó emlékhellyé vált.
Erre törekszünk Nagykõrösön
is. Közös siker, közös öröm!
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IMPRESSZUM

Tájékoztatás

Önkormányzati Hírek

a gazdálkodó szervezet adózó (ide értve az egyéni vállalkozót is)
önkormányzati adóhatósággal történõ kapcsolattartásának szabályairól
2018. január 1. napjától az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja
értelmében a gazdálkodó szervezetnek minõsülõ adózó (egyéni vállalkozó is) elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal.
A jogszabályi rendelkezés alapján ezen adózói csoportba tartozó jogalany elektronikus
úton (cégkapu vagy KÜNY tárhely) útján
köteles benyújtani:
– önadózásos adónemben a bejelentkezést,
változás-bejelentést, adóbevallást;
– kivetéses adónemben az adatbejelentést;
– mindkét adózási mód vonatkozásában a
jogorvoslati, adómérséklési, fizetési könynyítési és adóigazolás kiállítására irányuló
kérelmét.
Az önkormányzati adóhatóság az elektronikus kapcsolattartás igénybevételét ûrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatáson keresztül
(ASP szakrendszer elektronikus ügyintézési
felülete) biztosítja, melynek elérhetõsége
Nagykõrös város honlapja (www.nagykoros.hu): „E-ügyintézés” menüpont.
Fõszabály szerint továbbra is papír alapon
tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal, azaz nem kötelezett elektronikus
ügyintézésre:

– a természetes személy,
– lakásszövetkezet,
– az adószámmal nem rendelkezõ egyesület
és alapítvány,
– a 600 000 Ft éves árbevételt meghaladó –
vállalkozónak minõsülõ – mezõgazdasági
õstermelõ,
– az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem
szereplõ, azonban a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozónak minõsülõ személy (közjegyzõ,
egyéni ügyvéd, egyén szabadalmi ügyvivõ,
önálló bírósági végrehajtó, szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító
igazolvánnyal rendelkezõ).
Kérem az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózókat a jogszabályi rendelkezések
maradéktalan betartására. Papír alapú kapcsolattartás esetén az önkormányzati adóhatóság részérõl az adóigazgatási rendtartásról
szóló 2017. évi CLI. törvény 47. § a) pontjának alkalmazására kerül sor, melynek nem
teljesítése az eljárás megszüntetését vonja
maga után.
Az önkormányzati adóhatóság tájékoztatás
nyújtásával az adóbevallási – és fizetési kötelezettségek teljesítése érdekében ügyfélfogadási idõben egyedileg áll az adózók rendelkezésére.
Nagykõrösi Polgármesteri Hivatal
adóhatósága

Orvosi ügyelet telefonszáma:
53/350-377
GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2018. március 19-tõl
SZENT GYÖRGY
GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Biczó Géza u. 2.
Tel.: 53/351-014
2018. március 26-tól
KÕRISFA GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Ceglédi út 7/B.
Tel.: 53/353-598
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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Hirdetés

H

EU-ÉPÍTŐ
KFT

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

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

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Nagykõrös, Nyársapát, Kocsér
2018. március 24-25-én
DR. MODOR PÉTER
Kocsér, Szent István tér 5.
Tel.: 53/359-725;
06-20/375-77-50
2018. március 30-31-én
DR. ÉVIN SÁNDOR
Nyársapát, Vasút u. 6.
Tel.: 53/389-023;
06-20/978-27-40
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A DK JELÖLTJE
A LEGERÕSEBB ELLENZÉKI?
Szüdi visszalépésre
szólította fel Volnert!

Kegyetlenül beégette
Zágráb Volnert
– ÍGY AKARNAK
ORSZÁGOT VEZETNI?

Képünk illusztráció: Volner repül, vagy versenyben marad?
Április 8-án országgyûlési választásokra kerül sor Magyarországon. A Nagykõröst is magába
foglaló választókörzetben a Zágráb Nándor helyi Jobbik elnök
által nyilvánosságra hozott adatok szerint toronymagasan vezet
Földi László, a Fidesz-KDNP koalíció jelöltje. Vele szemben sorakoznak az ellenzéki pártok, az
MSZP által támogatott DK-s jelölt, Szüdi János, akit kiváló szakpolitikusnak tartanak, valamint
Volner János, a Jobbik jelöltje, aki
ugyebár a bírósági ítélet szerint is
csak egy sima áfacsaló.
Fordulatot hozott az elmúlt
hét a választási történésekben, a
nagykorosma.hu internetes híroldal számolt be elsõként arról a
hatalmas égésrõl, amiben Zágráb
Volnert „részesítette”, ugyanis az
védhetetlen, hogy a Jobbik alelnökének kampányrendezvényére
alig 40-en mennek el, ez úgy bukás, ahogy van. Ezt érzékelhette

a DK is, ugyanis Szüdi János viszszalépésre szólította fel Volnert.
Ráadásul, a legutóbbi fórumon,
amit a DK Nagykõrösön tartott
az MSZP-vel közösen, már az Ábrahámhoz hû, volt Jobb Nagykõrösért jelölt, Kökény Gábor is
Szüdi mellett tette le a voksát. Vagyis a Jobb Nagykõrösért egyik
prominense sem Volnert, hanem
Szüdit támogatja. Kíváncsian várjuk, hogy a sorozatos kudarcok
után mikor jelenti be Volner a
visszalépését Szüdi javára, ha
egyáltalán megteszi, vagy 2014
után újra elindul, és újra elbukik.
Friss hírként érkezett, hogy
Zágráb Nándor nagy büszkén bejelentette, a Kisgazdapárt visszalépteti jelöltjeit a Jobbik javára.
Mivel ilyen ebben a választókerületben eleve nem is volt, így
Volner továbbra is ugyanott tart.
Még van ideje visszalépni, ha
akar…
Horváth Tibor

Képünk illusztráció: Az országos sajtóba került Zágráb és Volner
buktája…
Volner János lett Zágráb szélhámosságának újabb „áldozata”. Ábrahám Tibort, a „bukott vezetõt” az új konzervgyár hamis ígéretével, Volnert
a csatornaügy után egy politikai zenés-esttel húzta csõbe az
álcivil „kavarógép”. Zágráb
elõször kiütötte Ábrahám Editet a testületbõl és elfoglalta a
helyét, majd Vágót kiütve elfoglalta a helyi Jobbikot is.
Most pedig összehozott a
Volnernek egy olyan politikai
elõadást, amire alig 40-en voltak kíváncsiak, ebbe persze a
helyi sajtó is beleértendõ. Zágráb tehát nagyon beégette
Volnert, amit ráadásul az országos sajtó is felkapott, a
RIPOST napilap címlapon
hozta, de az ORIGO és a

Pesti Srácok internetes oldalak
is kiemelt helyen számoltak be
arról, hogy Zágráb hogyan
égette be Volnert, az áfacsaló,
cégtemetõs, kamudiplomás
csemõi lakost.
Volner persze próbálta
mentegetni magát, de csak tovább égette amúgy is gyenge
támogatottságát, azt próbálta
elhitetni maroknyi támogatójával, hogy amin legalább 4
plakátja is ki volt téve a színpadra, az nem is politikai rendezvény volt.
Joggal teheti fel az újságolvasó a kérdést, ha egy rendezvényt sem tudnak ezek megszervezni, akkor hogyan akarják a várost, a választókörzetet és az országot irányítani?
Horváth Tibor

SÁROSI TIBOR EDZÕ ELISMERÕ DÍSZOKLEVÉLBEN RÉSZESÜLT
részesítette Sárosi Tibort, a
Nagykõrösi Birkózó Egyesület
edzõjét. A városvezetõ a kitüntetést 2018. február 15-én, a
Képviselõ-testületi ülés keretében adta át a díjazott részére.

Dr. Czira Szabolcs polgármester úr elismerõ díszoklevélben

Sárosi Tibor nagykõrösi birkózó 1990 és 92 között 5 korosztályos magyar bajnoki cím tulajdonosa, majd a serdülõ világbajnoki megmérettetésen 7. helyezett lett, 1992-ben. A veterán
világbajnoki versenyen 2012ben 7. helyet, a veterán magyar
bajnoki versenyen 2012-ben és
16-ban 2. helyet szerzett.
1986 és 1993 között több országos bajnokságon és nemzet-
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közi versenyen végzett a dobogó legfelsõ fokán.
2017-ben, NB 2-es felnõtt
csapatbajnokságon összességében a csapat ugyan nem nyert,
de Tibor mind a három mecscsen, elsõ helyen végzett. Ettõl
az évtõl kezdve már a Nagykõrösi Birkózó Egyesület színeiben versenyzik.
2010 óta a birkózás oktatásával és versenyeztetéssel is foglalkozik, miközben õ is rendszeresen megméretteti magát különbözõ versenyeken. A Nagykõrösi
Birkózó Egyesület versenyzõi,
minden évben területi bajnokságot nyernek, Területi meghívásos
versenyekrõl is sok-sok éremmel

térnek haza, továbbá országos
bajnokságokon is folyton érmeket szereznek tanítványai, méltón öregbítve ezzel Nagykõrös
Város hírnevét.
Sárosi Tibor edzõ nagykõrösi gyermekekért végzett odaadó,
példaértékû munkájáért, magas
szintû szakmai elhivatottságáért, közösségépítõ tevékenységéért, városunk hírnevének
öregbítéséért elismerõ díszoklevélben részesült.
A díjazottnak gratulálunk, és
további sportsikereket kívánunk!
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Nagysikerû tankerületi angol
nyelvi verseny a Petõfi iskolában
lyezett: Purigracski Lili
(Nagykõrösi Petõfi Sándor
Általános iskola)
Projektkészítési verseny: 1.
helyezett:
Nagy-Kõszegi
Kristóf, Pápai Kevin, Szentpéteri Bence (Nagykõrösi
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola); 3. helyezett: Komáromi Noémi, Timkó Vanda
(Nagykõrösi Petõfi Sándor
Általános iskola)

Fotó: Varga Irén

A Nagykõrösi Petõfi Sándor Általános Iskola 10 évvel ezelõtt indította el az emelt szintû angol nyelvtanítást. Ebbõl
az alkalomból – 2018. március 9-én – került sor a verseny
megrendezésére, melyen a tankerület 50 tanulója vett
részt. Az esemény fõ szervezõje az idegen nyelvi munkaközösség vezetõje, Berényi Péter volt. A rendezvényt Nagykovács Istvánné igazgatóhelyettes nyitotta meg. Megnyitó
beszédében elmondta, hogy az intézmény akkori igazgatója – Deák György – teremtette meg az emelt szintû angol
oktatás bevezetésének feltételrendszerét. Elismeréssel szólt
az idegen nyelvi munkaközösség akkori vezetõjérõl,
dr. Szencziné Tamási Ágnes tanárnõrõl, aki kidolgozta ennek módszertanát és ültette a mindennapi gyakorlatba kollégáival együtt.
A megnyitó után az iskola énekkara szerepelt Marjainé
Sebestyén Katalin vezényletével. Ezután a Harmónia mazsorettcsoport lépett fel. Felkészítõ nevelõjük Hegedûs
Károlyné.

A rendezvényen
a következõ
eredmények születtek:
(Lapunk csak a nagykõrösi
eredményeket közli – szerk.)
I. korcsoport (5–6. osztályosok):
Betûzõ verseny: 1. helyezett:
Fekete Boglárka (Nagykõrösi Kossuth Lajos Általános iskola); 3. helyezett: Nagy
Szabolcs (Nagykõrösi Petõfi
Sándor Általános iskola)
Szépkiejtési verseny: 2. he-

II. korcsoport (7–8. osztályosok):
Betûzõ verseny: 1. helyezett:
Kóródi Bence (Nagykõrösi
Petõfi Sándor Általános iskola)
Szépkiejtési verseny: 1. helyezett: Szûcs Lili (Nagykõrösi Petõfi Sándor Általános
iskola); 3. helyezett: Csete
Jázmin (Nagykõrösi Petõfi
Sándor Általános iskola)
Gratulálunk
a sikeres versenyzõknek!
Petõfi iskola
idegen nyelvi
munkaközössége

Tornászaink sikere
a Diákolimpián

14

A március 10–11-i hétvégén zajlott a „B”
kategóriások torna diákolimpiai döntõje.
Az idei tanévben 323 lány- és 105 fiúcsapat, tehát összesen több mint 2500 diák
nevezett a versenyre. Közülük került ki
korcsoportonként az a legeredményesebb
12 lány- és fiúcsapat, összesen 720 versenyzõ, akik összemérték tudásukat az
amatõrök küzdelmében.
Fiúcsapatunk Molnár Attila testnevelés munkaközösség-vezetõ irányításával

A csapat tagjai: Bálint Ákos, Kaszala
Kevin, Kiss Attila, Kókai János, Nagy
Gombai Péter és Árgyelán Tamás voltak.
Ráadásként Árgyelán Tamás 72 versenyzõbõl 4., Bálint Ákos pedig 6. lett egyéni
összetettben. Bekõ Dániel tartalék beugró lett volna, ha bemelegítéskor sérül valaki vagy lebetegszik a verseny napjára.
Szívbõl gratulálunk Nekik, nagyon büszkék vagyunk Rájuk!

megnyerte a versenyt és elhozták az I. helyezettnek
járó kupát.

Forrás:
Arany János Református Gimnázium
facebook oldala
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TÖRTÉNELMET
ÍRNAK A NAGYKÕRÖSI
TOJÁSLABDÁSOK

A magyar rögbi történetében elõször
utazik Junior Rögbi Válogatott a rögbi
õshazájába, Angliába. Ennek a sporttörténeti eseménynek lehet részese az a 8
nagykõrösi sportoló, akik a Magyar
Rögbi Szövetség szakvezetése által kijelölt 26 fõs utazó keret legnagyobb
delegációját alkotják. Az 5 napos felkészülési edzõtábor és a két mérkõzés a
szigetországi Wolverhampton városában
kerülnek megrendezésre március 20. és
24. között.
A Honfoglalók Rugby Club és Törpi

Rögbi Utánpótlás Mûhely Sport egyesületet név szerint Perlaki Márton, Caiezza
Márió, Szõke Szabolcs, Király Kevin,
Nyerges
Ádám,
Barta
Dávid,
Szentpéteri Levente és Nagyszombati
Zoltán játékosok képviselik a nemzeti válogatottban. A nagykõrösi fiúk kint töltött
napjairól, sikereirõl és tapasztalatairól folyamatosan beszámolunk internetes közösségi
oldalunkon,
a
www.facebook.com/TorpiRogbi címen.
Honfoglalók Rugby Club és
Törpi Rögbi Utánpótlás Mûhely SE

Március 15-ei megemlékezés
– Kolping Iskola

Idei évtõl kezdve hagyományteremtõ módon a Nagykõrösi Kolping
Katolikus Általános Iskola diákjai együtt emlékeztek az 1848–49-es
forradalom és szabadságharc eseményeire városunk nagycsoportos
óvodásaival. Március 13-án, kedden közel 200 óvodás vett részt
iskolánk színjátszó csoportja által elõadott mûsoron, majd az azt
követõ
kézmûves
foglakozáson.
Köszönjük
az
óvodák
együttmûködését.
Kolping Iskola

Hirdetés
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EMELT SZINTÛ OKTATÁS
A NAGYKÕRÖSI PETÕFI SÁNDOR
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
(HelyV]tQ: 2750 1DJ\NĞU|V, -yNDLX

2018. mircius 29-pn (cst|rt|k|n) 10.00²12.00 yriig

Iskolánkban
– az elsõ évfolyamtól heti 4, illetve 5 órában ének-zene,
– az ötödik évfolyamtól heti 5, illetve 6
órában angol vagy német emelt szintû
oktatás folyik.

+~VYpWROy ² K~VYpWLGtV]HNpVDMiQGpNRNNpV]tWpVH
A foJODONR]iVWYH]HWL)DMND/iV]OyQp=VyNDQpQL.

Az ének-zene emelt szintû oktatás jó hallású, énekelni szeretõ
gyermekek számára szervezõdik, ezért az osztályba soroláshoz
alkalmassági vizsgálatot tartunk, melynek idõpontja:

2018. iprilis 3-in (kedden) 10.00²12.00 yriig

2018. március 26–27. 14–17 óra között

6]tQHV|WOHWHN ² 3 D-s WDYDV]LGHNRUiFLyN DONRWiVD
A rpsztvevĞk manikĬrollyt hozzanak magukkal!

$IRJODONR]iVWYH]HWL: /iSRVL)HUHQFQp0DULND QpQL.

5pV]YpWHOL GtM0,-)WIŊQDS.

A meghallgatás tartalma:
– óvodában tanult dal éneklése
– ritmus visszatapsolása
– dallam visszaéneklése
Az alkalmassági vizsgálat eredményérõl (emelt szintû osztályba sorolásról) a szülõket még a beiratkozás elõtt írásban tájékoztatjuk.

0LQGHQNLWV]HUHWHWWHOYiUXQN

Beiratkozás: 2018. április 12. 8–19 óráig és
2018. április 13. 8–18 óráig

www.korosikultura.hu
Telefon: 06 53/351-849

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Kedves SzülĘk és leendĘ ovis gyerekek!
Szeretettel várunk benneteket a

NÁZÁRETI
JÁTSZÓHÁZBA!
Egy közös mozgásos játékra, beszélgetésre,
mondókázásra, ismerkedésre
az óvoda tornatermébe.

IdĞpont:
2018. március 28. szerda 16 óra
és
2018. április 18. szerda 16 óra
Szeretettel várunk minden érdeklĘdĘt!
Helyszín:
Názáret Római Katolikus Óvoda
2750 NagykĘrös, HĘsök tere 2.

Adatik tudtára mindönöknek kiknek illik!
Irén-napi vásár
2018. március 25.
Nagykõrös, Vásártér

A vásári rendezvények idõpontját keresse a www.nagykoros.hu honlapon!

