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Aki húsvét elõtt nyulat szeretett volna
vásárolni, annak a nagykõrösi Irén-napi Országos Állat- és Kirakodóvásár
volt az ideális lelõhely, volt kicsi, nagy,
fehér, szürke és fekete. További részletek lapunk 5. oldalán!

Húsvéti ígéret
Úgy esett az idén, hogy húsvéti készülõdésünkben és
ünneplésünkben óhatatlanul
is körülvesz bennünket az
ígéretek özöne, egész népünk életét befolyásolni
szándékozó jó, még jobb és
legeslegjobb programok áradata. Kampány van. Nehéz
ilyenkor Jézusra, a feltámadott Úrra figyelni, de nem
lehetetlen. Vegyük elõ a
Szentírást, menjünk el a
Nagyhét ünnepi alkalmaira,
énekeljünk zsoltárokat és dicséreteket, ünnepeljük a Feltámadottat, és amikor egymással beszélgetünk, akkor
Róla beszéljünk. Imádkozzunk. Hisszük, hogy sok al-

kalmat és lehetõséget ad a
mi Istenünk arra, hogy megismerjük Õt, hogy találkozzunk Vele és meg tudjuk, mit
ígér Õ.
Mit ígér Jézus? Milyen ígéreteink vannak? „ Én vagyok
a világ világossága: aki engem követ nem jár sötétségben” (Jn 8,12) „Ti test szerint ítéltek. Én nem ítélkezem senki felett” (Jn 8,16)
„Én vagyok a jó pásztor. A
jó pásztor életét adja a juhokért.” (Jn 10,11). „Mert nem
a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erõ,
a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7) „…és íme
én veletek vagyok minden

napon a világ végezetéig!”
(Mt 28,20) „Akár élet, akár
halál, minden a tietek!”
(1Kor3,22) „Én vagyok a
feltámadás és az élet: aki
hisz énbennem, ha meghal is
él. És aki csak él és hisz én
bennem, soha meg nem hal”
(Jn 11, 25.26.) „Mert úgy
szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta, hogy
aki hisz õbenne, el ne veszszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem
azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa.” (Jn
3,16.17.)

Mennyi csodálatos, igaz
és beteljesített ígéret!
Hisszük és boldog reménységünk, hogy Isten ígéreteinek
beteljesedését és megvalósulását ezen a húsvéton is mind
többen megtapasztalják, annak erejébõl és áldásából részesedve, életük megújulva
bõvelkedik a Krisztus szeretete által! Legyen hát a húsvét
Isten szeretetét megtapasztaló, félelemoszlató és békességteremtõ ünnep mindannyiunknak, családjainknak, egyházainknak, városunknak és
magyar népünknek!
Szabó Gábor
református lelkész
és Hernádi László
esperes-plébános
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CSÚFOS KUDARCBA
FULLADT
A VOLNER JÁNOS
NEVÉVEL REKLÁMOZOTT
ESEMÉNY NAGYKÕRÖSÖN

Botrányosan gyérre sikeredett a nézõszám azon a szépkorúak délutánján, melynek
házigazdája Volner János, a
Jobbik frakcióvezetõje volt.
A haknizó „sztárvendégekre” mintegy 40 fõ volt kíváncsi, de ebben már a szónokok és fellépõk is benne
voltak – írja a nagykorosma.hu. Terjed az érdektelenség a Jobbikos eseményeken,
emlékezhetünk, nemrégiben

Vona Gáborra voltak igencsak kevesen kíváncsiak.
A szépkorúak délutánja címen hirdettek meg nyugdíjasoknak szánt ingyenes eseményt. Ahogy a portál is rámutat, a helyi jobbikosok
nagy része is jobbnak látta, ha
otthon marad. Annak ellenére, hogy nagy „marketinget”
kapott a program, mivel a
Jobb Nagykõrösért Egyesület
– a Jobbik helyi szövetségese

Gyász
Susán Pál (1944)
Tiger János (1938)
Simon László István (1937)
Fekete Miklós (1947)
Berze László István (1946)
Fehér Györgyné sz. Sopajti Erzsébet (1942)
Keskeny Rudolf (zenész) (1958)
Viderspan Sándorné
sz. Hegedûs Mária Magdolna (1931)
Ragó Miklós (1936)
Szabó Jenõné sz. Keskeny Margit (1941)
Kis József (1956)
Pásztor Józsefné sz. Fehér Erzsébet (1922)
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– minden háztartásba eljutó
szóróanyagában tudatta a lakossággal az esemény részleteit. Slusszpoén, hogy az
egyesület szimpatizánsait sem
érdekelte a Volner nevével
fémjelzett est.
„Az a tény, hogy Volner, a
Jobbik parlamenti frakcióvezetõje kongó színházteremben volt egy rendezvény
házigazdája, jelzi, hogy népszerûségük egyre inkább
csökken a választások közeledtével” – mutat rá teljesen
jogosan a portál. A legtöbb
közvéleménykutató mérése
alapján is ez a tendencia figyelhetõ meg. Ráadásul a
párthoz köthetõ politikusok,
tanácsadók is kétségbe vonják a Vona Gábor által kijelölt utat. Elég csak a Figyelõ-

ben megjelent Morvai Krisztina interjúra gondolnunk,
ahol az EP-képviselõ kifejtette: ha a Jobbik tartotta
volna a 2008–09-ben kialakított irányt, akkor ma esélyes lenne a választás megnyerésére.
Ezzel szemben a valóság
az, hogy a Vona vezette Jobbik inkább hasonlít a vak vezet világtalant szituációra,
mint a legerõsebb ellenzéki
pártra. Próbálhatja az LMP-n
keresztül magához édesgetni
a balliberális tengelyt, de ezzel elveszti a nemzeti érzelmû szavazóit. Ez látszik a
nagykõrösi eseményen is,
ahová még a saját táborukat
sem tudták elvinni.
Forrás: FIGYELÕ,
Kovács Bence

MEGEMLÉKEZÉS
CSETE AMBRUS FERENC
Halálának 10. évfordulója alkalmából
Már nagyon régen elmentél, de emléked szívünkben még
mindig újra él, soha nem feledünk, mindig emlékszünk rád.
Halálának 10. évfordulója alkalmából megemlékezünk:
Felesége, három lánya, három unokája
és három dédunokája

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Özv. Kecskés Györgyné
búcsúztatásán részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek.

Gyászoló család
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ORBÁN VIKTOR JELÖLTJE NAGYKÕRÖSÖN:

FÖLDI LÁSZLÓ
(VÁLASZTÁSI GYORSKÖRKÉP)

Forrás: Nézõpont Intézet

KÉRDÉS: ÖN MELYIK PÁRTRA SZAVAZNA, HA MOST
VASÁRNAP LENNÉNEK A VÁLASZTÁSOK?

Toronymagasan vezet a FIDESZ-KDNP a legtöbb felmérés
szerint is, még a baloldali vagy a
Jobbikhoz közeli számítások is
ezt mutatják. A Nézõpont Intézet is vizsgálta a választási pártpreferenciát, és ha a jelenlegi
kormánypártok támogatói elmennek szavazni, akkor biztos a
folytatás. Úgy tûnik, hogy mozgósító erõvel hatott a Hódmezõvásárhelyi választások eredménye a kormánypárti szavazókra,
a szavazási hajlandóság az egekben van két héttel a választások
elõtt. A facebookra kikerült videó szerint Orbán Viktor jelöltjei
állnak majd szemben Soros
György amerikai pénzember jelöltjeivel április 8-án, a Nagykõröst is magába foglaló körzetben
a miniszterelnök jelöltje Földi
László. Még Zágráb Nándor helyi Jobbik elnök is elismerte,
hogy a legtöbben jelenleg Földi
Lászlót támogatják.
Az ellenzék továbbra is megosztott, viszont az „érdekek”
mentén alkuk és paktumok születnek, és a választásokig lesznek
még érdekes visszalépések, meg
háttéregyezkedések. A Jobbik támogatottsága olyan 15–17%
környékén mozog, viszont több
erõs Jobbikos, pártközeli személy fejezte ki nemtetszését arról az irányról, melyet Vona folytat, így Gaudi-Nagy Tamás,
Morvai Krisztina vagy Rubi Gergely is, akik elhatárolták magukat ettõl az új iránytól. Az sem
erõsíti õket, hogy pártelnöke az
LMP elnökével egy benzinkúton

egyeztet stratégiát, Simicska egyre nagyobb befolyást szerez a
pártban, vagy éppen az, hogy
egy hangfelvétel szerint a Jobbik
kész megvásárolni jelölteket,
hogy azok javukra visszalépjenek. Nagykõrösön érezhetõ ellentét van a Tornyi-Vágó és a
Zágráb féle irány között, és a támogatóik is elfordulnak tõlük,
legutolsó kampányrendezvényükre 40 „érdeklõdõn” kívül
senki nem volt kíváncsi, ez is azt
mutatja, hogy a Jobbik sok szavazója nem helyesli az irányvál-

tást, ami Nagykõrösön abban
öltött testet, hogy Zágráb lett újra az elnök és Ábrahám Tibor, a
volt SZDSZ-es a „barátjának”
nevezte Volnert. Amúgy is, a
Volnerre leadott szavazatok elvesznek, mert lista 2. helyen bérelt helye van az Országgyûlésben Volner Jánosnak.
Néhány szót a baloldalról, ott
tiszta a képlet. Nagykõrösön
nem indul idén már MSZP-s jelölt, itt a Gyurcsány-párti Szüdi
János indul, aki az eddig látottak
alapján nagyobb érdeklõdésre

tart számot, mint Volner. Az
MSZP és László Ferenc helyi elnök is felsorakozott Szüdi mellett. Sõt, a Jobb Nagykõrösért
álcivil egyesület prominense,
volt képviselõ-jelöltje, Kökény
Gábor is. Vagyis nyíltan szembefordult Ábrahám Tiborral,
ugyanis õ nem Volnert, hanem a
DK jelöltjét, Szüdit preferálja.
Így egyértelmûen kiderül, hogy a
legszélesebb összefogás Szüdi
mögött áll az ellenzéki oldalon,
míg Volnert a Jobbikon kívül a
kutya sem támogatja, addig
Szüdi mellett a DK, az MSZP, a
Szolidaritás, a Párbeszéd.
A legfrissebb felmérések szerint, ha a FIDESZ-KDNP és Földi László támogatói elmennek
szavazni, akkor nyerni fog,
ugyanis a teljes ellenzéki összefogás is kevés lenne bármelyik kihívónak. Ennek tükrében visszalépni sem érné meg, kérdés,
hogy lesz-e olyan, aki feladja a
küzdelmet és idõ elõtt kiszáll,
cserbenhagyva választóit. Április
8-án minden kiderül…
Horváth Tibor

Levelesládánkból…
OLVASÓI LEVÉL

„Nem fogom komoly egészségügyi kockázatoknak kitenni
magamat, családtagjaimat, szeretteimet”
Az alábbi olvasói levelet egy
volt egészségügyi dolgozótól
kaptuk, melyet változtatás
nélkül teszünk közzé:
Kedves Olvasók! Annyi mindent hallani itt a kampányban.
Szerencsére jövõ vasárnap választunk, és talán kicsit lenyugszanak a kedélyek újra.
Amirõl nem beszélnek az,
hogy miért is aggódunk anynyira? Én komolyan félek,
hogyha ugyanis betelepítenek
az országba migránsokat, akkor komoly egészségügyi kockázatnak lennénk kitéve
mindannyian. Belegondoltunk
már abba, hogy a rendelõinté-
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zetbe, a kórházba afrikai vagy
arab betegek között kellene a
sorunkra várni? Milyen fertõzõ betegségeket hozhatnak be,
amelyekrõl még nem is hallottunk? Akarjuk-e, hogy gyermekeink, unokáink ilyen veszélynek legyenek kitéve,
ugyanazzal a kanállal egye a
levesét a gyermekem, amivel
elõtte egy tunéziai, bangladesi,
vagy afgán? Tudom, hogy sokan ezekbe bele se gondolnak,
természetesnek veszik, hogy
itt ilyen nincs. Eddig nem is
volt, de mi lesz a választások
után? Nem a ma, hanem a
holnap miatt kell aggódni.
Nem akarom, hogy vérvétel-

kor elõttem egy afrikai, vagy
egy arab üljön, nem akarom,
hogy a tüdõgondozóra várva
illegális bevándorlók között
ülve várakozzak, és azt sem
akarom, hogy az óvodában
együtt aludjon a gyermekem
illegális migránsok gyermekeivel. Április 8-án lehet dönteni,
mit akarunk, én nem fogom
komoly egészségügyi kockázatoknak kitenni magamat, családtagjaimat, szeretteimet. Köszönöm levelem megjelentetését, fontos, hogy felhívjuk erre
mindenki figyelmét. Most
még nem késõ…
3
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Téli rezsicsökkentés:
itt vannak a részletek

A szolgáltató minden esetben automatikusan levonja
a gáz-, illetve távhõszámlából a 12 ezer forintos támogatást. A részleteket sajtótájékoztatón ismertette

Kósa Lajos, a megyei jogú
városok fejlesztéséért felelõs
tárca nélküli biztos és Szita
Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke.
Akik távhõvel fûtenek,

azoknak az áprilisi számlájukból írják jóvá a szolgáltatók a 12 ezer forintot.
Amennyiben valakinek alacsonyabb a távhõszámlája
12 ezer forintnál, akkor a
májusi vagy júniusi számlájából is jóváírják az összeget
– mondta Kósa Lajos az
M1-nek a sajtótájékoztatót
követõen. Hozzátette: gázfogyasztók esetében a következõ számlában írják jóvá az
összeget, aki fával fût, az pedig az önkormányzatoktól
kapja meg a 12 ezer forintot.
Kósa Lajos elmondta,

négymillió családot érint az
intézkedés, és 30 és 40 milliárd forint közötti összegrõl
van szó, egyedi fogyasztásoktól függ, mennyit fogyasztott március végén,
február elején a lakosság.
A Magyar Energiahivatalhoz kell fordulni, ha valaki
nem találja számláján a jóváírást, de a „normál” fogyasztóvédelmi eljárást is
igénybe lehet venni, illetve a
jegyzõhöz is lehet fordulni –
tette hozzá Kósa Lajos.
Forrás: hirado.hu

Elkezdõdött
az Erzsébet-utalványok
kézbesítése vidéken is
tást, a címzett értesítõt kap
arról, hogy küldeménye érkezett. Ezután tíz munkanapja van arra, hogy az
utalványokat ezzel az értesítõvel átvegye – mondta a
Magyar Posta szóvivõje,
Panulin Ildikó.
A miniszterelnök két hete jelentette be közösségi

oldalán, hogy a kormány
harmadik alkalommal is
küld Erzsébet-utalványt a
2,7 millió Magyarországon
élõ nyugdíjasnak és nyugdíjszerû ellátásban részesülõnek.
Az Erzsébet-utalványokat 2019 év végéig lehet
felhasználni.

Képünk illusztráció

A fõvároson kívül is elkezdõdött a nyugdíjasoknak
járó 10 ezer forintos Erzsébet-utalványok kézbesítése.Várhatóan április közepéig mind a 2,7 millió címzett megkapja. Ugyanaz a
rend, mint karácsony elõtt,
akik nem tudják átvenni a
postástól az utalványt, 10
napjuk van arra, hogy elmenjenek érte a postára –
hangzott el az M1 Híradójában.
4

A fõváros után országszerte is elkezdõdött a nyugdíjasok 10 ezer forintos Erzsébet-utalványainak kézbesítése – közölte a családés ifjúságügyért felelõs államtitkár, Novák Katalin.
A nyugdíjasok a postástól személyesen vehetik át a
küldeményt, de helyettük
meghatalmazottjuk vagy
közeli hozzátartozójuk is
megteheti ezt. Ha senki
nem tudja fogadni a pos-
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RÁKÓCZI MÛVÉSZETI GÁLA
2018.

A Nagykõrösi II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola
2018. március 23-án mutatta be mûvészeti gálaestjét,
melynek alkalmából zsúfolásig megtelt a Nagykõrösi
Arany János Kulturális Központ színházterme. A rendezvényt dr. Körtvélyesi Attila, Nagykõrös város alpolgármestere nyitotta meg, aki

beszéde végén egy gyönyörû
virágcsokrot adott át dr.
Mocsai Zoltánné iskolaigazgatónak. A rendezvényen
részt vett Földi László országgyûlési képviselõ is. A
csodálatos est folyamán fellépett valamennyi Rákóczis
tanuló és nagyon látványos,
mozgalmas, amikor kellett,
vicces elõadásokkal kedves-

kedtek a több száz vendégnek, szülõknek. GRATULÁLUNK MINDEN FELLÉPÕNEK ÉS PEDAGÓGUSNAK!

Tekintsék meg a rendezvényrõl készült képeinket
az Önkormányzati Hírek
Nagykõrös facebook oldalán!
Horváth Tibor

IRÉN-NAPI VÁSÁR, NAGYKÕRÖS 2018.
Aki húsvét elõtt nyulat szeretett volna
vásárolni, annak a nagykõrösi Irén-napi
Országos Állat- és Kirakodóvásár volt az
ideális lelõhely, volt kicsi, nagy, fehér,
szürke és fekete. Persze nem maradhatott
el a ló, a baromfi, vagy a kutya sem, mindenki kedvére válogathatott belõlük. A
hûvös, saras idõ ellenére is rengetegen
kilátogattak a Vásártérre, hogy nézelõd-

jenek, beszerezzék a háztartáshoz szükséges dolgokat, ugyanis itt tényleg minden
van, amire szüksége lehet az embernek.
Tekintsék meg képeinket, az állatvásárról készült kisfilmünket az Önkormányzati Hírek facebook oldalán, akik pedig
ennél is többre vágynak, látogassanak ki
bátran a vásárba.
Horváth Tibor

ÁPRILIS VÉGÉN PEDIG JÖN AZ ÉV EGYIK LEGNAGYOBB VÁSÁRA,

A

SZENT GYÖRGY-NAPI ORSZÁGOS
ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓVÁSÁR

2018. április 29. vasárnap, Nagykõrös, Vásártér
XIII. évfolyam, 13. szám • 2018. március 30.

5

13-06.qxd

2018.03.27.

14:33

Page 6

FELHÍVÁS ÓVODAI JELENTKEZÉSRE
Nagykõrös Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
a 2018/2019. nevelési évre a
gyermekek óvodai felvételének idõpontját és módját
az alábbiak szerint állapítja
meg:

2018. április 23–27.
naponta
8.00–16.00 óráig
Helye:
Nagykõrösi
Városi Óvoda
Nagykõrös, Kárász u. 1.
Felvételre jelentkezhetnek
azok a gyermekek, akik
2018. augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket.
Továbbá jelentkezhetnek, és
szabad férõhelyek esetén felvételt nyerhetnek azok a
gyermekek is, akik 2018. augusztus 31. után, de a felvételüktõl számított fél éven
belül töltik be a harmadik
életévüket.
Hirdetés

Jelentkezéskor az alábbi dokumentumokat szíveskedjen
magával hozni:
✓ A gyermek nevére kiállított érvényes személyi azonosítót és a lakcímet igazoló
hatósági igazolványt (lakcímkártyát).
✓ A gyermek TAJ-kártyáját.
✓ A szülõ (gondviselõ) nevére kiállított érvényes személyi azonosítót és lakcímet
igazoló hatósági igazolványt
(lakcímkártyát).
✓ Kedvezményekre
való
igényjogosultság igazolására
szolgáló dokumentumot.
✓ Sajátos nevelési igény esetén a szakszolgálat szakértõi
véleményét.
Az óvodai felvételre vonatkozó döntésrõl az óvoda vezetõje 2018. május 31. napjáig írásban tájékoztatja a
szülõket. A felvételi döntést
illetõen a szülõ (gondviselõ)
fellebbezéssel élhet, melyet a
közléstõl számított 15 napon
belül a Nagykõrösi Polgár-

mesteri Hivatal jegyzõjének
címezve, az óvoda vezetõjéhez kell benyújtani.
A Nagykõrösi Város Óvodában biztosított a többi
gyermekkel együtt nevelhetõ
sajátos nevelési igényû gyermekek nevelése is.
A nemzeti köznevelésrõl
szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31.
napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdõ
napjától (2018. szeptember
1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson
vesz részt. A szülõ óvodaköteles gyermekét jelen felhívásban meghatározott idõpontban köteles beíratni az
óvodába.
A szabálysértésekrõl, a
szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási
rendszerrõl szóló 2012. évi
II. törvény 247. §-a értelmében az a szülõ vagy törvényes

képviselõ, aki óvodaköteles
gyermekét nem íratja be az
óvodába, szabálysértést követ el.
Az a szülõ, akinek gyermeke magyarországi lakóhelye, vagy annak hiányában
tartózkodási helye Nagykõrös város, de az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti,
köteles errõl a beiratkozás
idejének utolsó határnapját
követõ tizenöt napon belül
(2018. május 14-ig) írásban
értesíteni a Nagykõrösi Polgármesteri Hivatal jegyzõjét.
Nagykõrös,
2018. március 20.
Dr. Czira Szabolcs s.k.
polgármester
Hirdetés

GONDOLJON A TÉLRE!

Bükk, tölgy, gyertyán,
vastag akác guriga
Kazánra hasított nyárfa
Érd.: Kolozsvári u. 7., Ádám L. u. 45.

Tel.: 06 20 242 7089,
06 20 243 2051, 06 20 512 7200

Hirdetés

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

*****

2 fõ szervizes
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
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Eskütétel

Március 26-án és 27-én tettek
esküt a 2018. április 8-i országgyûlési képviselõválasztás
nagykõrösi szavazóköreiben

mûködõ szavazatszámláló bizottságainak tagjai. Az esküt a
jogszabályi elõírásoknak megfelelõen a város polgármestere,

dr. Czira Szabolcs fogadta. A
választott és delegált tagok
szavazatszámláló bizottsági
feladatokat ismertetõ oktatá-

son vettek részt, majd sor került az egyes bizottságok megalakulására, elnökök és elnökhelyettesek megválasztására.

Zágráb Nándor ezt írta a
választókról: „rohadékok”,
„szemétládák” és „hülyék”
Újra, még primitívebb stílusban üzent a nagykõrösi
választóknak Zágráb Nándor, helyi Jobbik elnök a
facebookon. Zágráb, aki
korábban „butának” és
„anyagilag érdekeltnek”
nevezte azokat, akik nem a
Jobbikot és nem Volnert
támogatják, most még alpáribb szintre süllyedt. A helyi Jobbik elnök továbbgondolva egy New York-i
székhelyû humorcsatorna
á l - ka m p á n y v i d e ó j á n a k
üzenetét, egyszerûen „rohadéknak”, „szemétládának”
és hülyének” nevezte a választók egy részét, köztük a
nagykõrösi választókat is.
Ez már tényleg eszeveszett
ámokfutás, amit a Nagykõrösre betelepült Zágráb

folytat a helyi lakosság hergelésével és mocskolásával.
Ezzel nem csak a nagykõrösi embereknek, de Nagykõrös hírnevének is jelentõsen árt. Ki az a Zágráb
Nándor, aki veszi a bátorságot, hogy a nagykõrösi
választókat gyalázza? Õ
mondja meg, hogy ki a hülye, ki a szemétláda és ki a
rohadék? Fõnökei, a liberális Ábrahám Tibor és a
gárdista Volner János meddig tûrik ezt, vagy helyeslik, támogatják is ebben a
primitív gyalázkodásban
Zágrábot? Szégyen, hogy
ilyen a Jobbik helyi elnöke
és szégyen, hogy Ábrahám
megtûri maga mellett álcivil alelnöknek.
Horváth Tibor

XIII. évfolyam, 13. szám • 2018. március 30.

Ábrahám újságjában a Polgári Bál
résztvevõit gyalázták
– gusztustalan szintet ütött meg
Zágráb fõnöke is
Már a címe is undorító annak a cikknek, ami Ábrahám Tibor, a volt SZDSZ-es
képviselõ, volt helyi SZDSZ
elnök újságjában megjelent
a hatalmas sikerû Polgári
Bállal kapcsolatban. 600
emberbe törölte bele a cipõjét Ábrahám lapja és annak
gyáva, névtelen cikkírója, a
„könyvelõ”. „Polgárok” –
így minõsíti azokat, akik
részt vettek a 2018-as bálon, idézõjelben, negatív
töltettel, vagyis Ábrahám, a
közíró, fõszerkesztõ, laptulajdonos megmondja, hogy
ki a polgár és ki nem az.
Szerinte „önkívületi állapotban vonagló” emberek
azok, akik részt vettek az év

legnagyobb bálján és szerinte „röhejes” volt az egész
„dínom-dánom”. Úgy tûnik, Zágráb pofátlansága
után Ábrahám doktor is
többet képzel magáról,
mint ami valójában. Azért,
mert az általuk szervezett
kamu-nótaesten csak 40
ember jelent meg, azért nem
kellene azt a több száz embert lenézni, gyalázni, minõsíteni, akik inkább a sikeres Polgári Bált választották. Kérjen bocsánatot Ábrahám Tibor azért, mert
durván megsértett 600
nagykõrösi, vagy városunkba látogató vendéget. Ez
lenne a minimum…
Horváth Tibor
7
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Tavaszköszöntõ jótékonysági bál

2018. március 24-én a Nagykõrösi Petõfi Sándor Általános Iskola Szülõi
Közössége nagysikerû tavaszköszöntõ
jótékonysági bált rendezett a Toldi iskola aulájában. Hagyományainkhoz
híven felléptek iskolánk mazsorett
csoportjai. Hatalmas sikert aratott az
apa-lánya tánc, melyben az iskolánkba járó, különbözõ korú kislányok
vitték táncba édesapjukat, nagypapájukat. Mindkét produkció felkészítõje
Hegedûs Károlyné. A 365 fõnek helyet
adó rendezvény jó hangulatban, tánccal és mulatsággal telt egészen hajnalig. Sok értékes tombolatárgy talált
gazdára. A zenét Dobos Zsolt és barátai biztosították.
A nagyszerû rendezvény sikeres lebonyolításáért köszönetünket fejezzük
ki és gratulálunk Bednárné Susán
Erika SzK elnöknek, a szülõi közösség
tagjainak és Máté Zsuzsanna SzK öszszekötõ pedagógusnak!
Petõfi Iskola

Fotók: Varga Irén

SZIRÉNA
Áruházból próbált meg
lopni
A Nagykõrösi Rendõrkapitányság vádemelési javaslattal
fejezte be a nyomozást.
Lopás vétség kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt folytatott eljárást a
Nagykõrösi Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya M. Tamás 15 éves nagykõrösi lakos
ellen.
A rendelkezésre álló adatok
szerint a férfi 2017. 10. 30-án
11:00 óra körüli idõben
Nagykõrös egyik bevásárló-
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központjában áruvédelmi eszköz eltávolításával megkísérelt
eltulajdonítani egy autós hi-fi
berendezést. Cselekménye során õt az áruház biztonsági
õre tetten érte, a lopás kísérleti szakban maradt, lopási kár
megtérült.
A Nagykõrösi Rendõrkapitányság szabálysértési értékre
dolog elleni erõszakkal elkövetett lopás vétség kísérletének
megalapozott gyanúja miatt M.
Tamás ellen befejezte a nyomozást és az ügyben keletkezett
iratokat vádemelési javaslattal

megküldte a Buda környéki Járási Ügyészségnek.

Õzelütés

A rendelkezésre álló adatok
alapján 2018. február 26-án
17.00 órakor egy 45 éves kecskeméti férfi az általa vezetett

személygépkocsival közlekedett Nagykõrös lakott területén kívül a 441. számú fõúton
Cegléd felõl Nagykõrös város
irányába. Haladása során a
441. számú fõút 10+820 méterszelvényében a menetirány
szerinti jobb oldali útárokból
egy õz ugrott az autója elé, a
sofõr az ütközést sajnos elkerülni nem tudta. A baleset során személyi sérülés nem történt, anyagi kár keletkezett.
A Nagykõrösi Rendõrkapitányság híreit keresse a
www.nagykoroma.hu oldalon!
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(Több mint) a hét kérdése
„Az oknyomozó újságírókat lelövik ugye? – kérdezte minap özv. Tropasevics Gyuláné
kisnyugdíjas.” ezzel viccelõdtek a dr. Ábrahám Tiborhoz kötõdõ rovatban, a dr. Ábrahám
Tibor fõszerkesztette újságban. Mindezt néhány nappal Ján Kuciak, szlovák oknyomozó
újságíró és menyasszonya, Martina Kusnírová meggyilkolása után.
Megdöbbentõ, felháborító eset! Érzéketlenség és a részvét teljes hiánya!
Ezek után az a kérdés:

Dr. Ábrahám Tibor mikor mond le a fõszerkesztõségrõl
és távozik végleg a közéletbõl?

Zágráb Nándor

egy pillanatig sem tagadja,

hogy havonta félmilliót
kap Volner Jánostól

Ahogyan lapunk azt megírta, Volner asszisztensei félmilliót vághatnak zsebre
havonta. Ezt a helyi Jobbik
elnök, Zágráb Nándor egy
pillanatig sem tagadta, pedig nyilván olvashatta
nyomtatott lapszámunkban és a www.nagykorosma.hu oldalon is az ezzel
kapcsolatos írásokat. Kínos hallgatás lett a válasz, a
„kalandor” Zágráb Nándor
és hívei részérõl. Pedig Zágráb úgy jutott a „csúcsra”,
úgy lett a helyi Jobbik vezetõje, hogy onnan kipöckölt
pár embert. Félmillió lett a
jutalma! Havonta! Elõtte
Ábrahám Edit képviselõt
taszajtotta le az önkormányzati képviselõi székrõl. Ezt a „lét” is felmarja
havonta. Nyilvánvaló,
hogy Ábrahám Tibor segítõjeként is üti markát bizonyos apanázs. Minderrõl
azonban nem beszél. Gyanúsan hallgat. Mint aho-

gyan arról is, hogy õ már
hónapok óta megkapta a
csatorna önrész támogatást, ugyanakkor másokat
lehetetlen helyzetbe hozott
azzal, hogy arra vette rá
õket, hogy ne fizessék a
csatorna részleteket. Így
vannak, akik a mai napig
nem kapták meg a polgármester által kilobbizott támogatást. Igaz, Zágrábnak
a jelek szerint már nem számít a pénz, hiszen dúskálni
kezdett a javakban. Simicska bácsi, az országos hírek
szerint, mintegy 4 milliárd
forintot locsol rá a Jobbikra, hogy egyes – más pártállású – jelölteket visszalépésre buzdíthassanak, vagy
a Jobbik embereit aktívabb
munkavégzésre késztessék.
Na, vélhetõen ebbõl dobnak egy kis „alamizsnát”
Zágráb Nándornak is. Vajon Volner János mennyiért
lett Simicska harcos?
LV
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Hirdetés

www.patriatakarek.hu

TAKARÉKUNKNÁL IGÉNYBE VEHETŐ
SZOLGÁLTATÁSOK VÁLLALATI ÉS
LAKOSSÁGI ÜGYFELEKNEK:
• Betételhelyezés
• Valuta váltás
facebook.com/patriatakarek
• Széfszolgáltatás
• Megtakarítás, befektetések
• Lakossági és vállalati forint- és deviza számlavezetés
• Lakossági hitelek – folyószámla hitel, személyi kölcsön,
lakáscélú és szabadfelhasználású jelzálog hitelek, stb. –
• Vállalkozói hitelek – folyószámla hitel, beruházási és forgóeszköz hitel,
agrár hitelek, társasházi hitel, stb. –
• Lakossági és vállalkozói biztosítások – lakás-, élet-, hitelfedezeti-,
gépjármű-, utas biztosítás • Lakás-előtakarékosság
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,,Házasság és Nõnap! ”

Több mint félszázan ünnepeltek együtt a Nagycsaládosok
Nagykõrösi Egyesületénél a
„Házasság és Nõnap” címet viselõ programukon. Elõször a
házasság fontosságáról beszélgettek a jelenlévõk. Boncolgatták, hogy mennyire fontos és
vajon tényleg van-e összetartó
ereje annak a bizonyos papírnak? Egyetértettek abban,
hogy a házasság NEM CSAK
magánügy! Érdemes elgondolkodni, hogy anyósként vagy
apósként jól szeretjük-e gyermekeink kapcsolatát? Nem verünk-e éket a házaspár tagjai
közé vagy terheljük meg a közös életet olyan lelki nyomással, amely eltávolíthatja a párt

egymástól? Esetleg segítjük-e a
férjet és a feleséget azzal, hogy
idejük legyen olykor kettesben
lenni, egymásra figyelni a folytonos rohanás mellett? Nagyobbacska gyerekként figyelünk-e arra, hogy a korosodó
szüleink közötti egyetértést
munkáljuk, ne pedig az esetleges feszültséget mélyítsük? És
vajon hogyan viselkedünk a
munkahelyen vagy bármilyen
más közösségben? Tiszteljük-e
a házasságot annyira, hogy az
abban élõket az esetleges kölcsönös szimpátia ellenére sem
kísértjük meg? Jelent-e számunkra bármit a karikagyûrû a
szimpatikus férfi, a csinos nõ
ujján? És végül, de nem utolsó

sorban, hogyan vélekedünk
társadalmi szinten a házasságról? Miképp fogalmazunk róla
a közbeszédben? Eldobható,
lecserélhetõ árucikként tartjuk
számon, vagy az egyes családok
és az egész közösség számára
értékes, védendõ kapcsolatként gondolkozunk felõle? Az
Egyesület tagjai egyetértettek
abban, hogy a házasság fontos
alapköve a családnak, hiszen
meghatározó a gyermek életében, milyen közösségben nõ
fel! A házasság nem (csak) magánügy! Mindannyian tehetünk érte, hogy kevesebb válás,
kevesebb szüleitõl elszakadt
gyermek és több öröm, bizalom legyen az életünkben!

Ezt követõen szó esett a
március 8-ai Nõnap történetérõl, miben változott a XIX.
század óta a nõk társadalmi
fontosságának
megítélése,
mennyiben változott a Nõnap.
Ez alkalomból a felnõtt hölgyeket egy szál virággal, a lányokat egy csokival köszöntötték a fiúk.
Az Egyesület Vezetõségének
ajándékaként végül „szeretet
vendégséget” tartottak, majonézes kukoricasalátával és fasírttal, majd az „Aranyfakanál” nevezõinek sütijeit kóstolták meg és titkos szavazással
döntötték el, kihez kerüljön az
aranyfakanál.

ELSÕ PITYKE KOSARAS BÁL

Különleges bál megrendezésére
került sor a Toldi iskola aulájában a Pityke Kosársuli játékosai és családtagjai barátai rész-
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vételével. A csapatok mûsorszámmal – a kisebbek tánccal,
a nagyobbak projektoros film-

mel készültek az alkalomra.
Vendégmûvészként Sándor Péter csillogtatta meg hangját.
Megválasztásra került a Bál
Szépe: Barabás Szindi nyerte a
Swarovski fülbevalót (Gömöri
Ékszerbolt felajánlása).
A vacsorát mindenki megelégedésére a TS Gastro szolgálta fel. A hûsítõket a Toldi
Büfé biztosította.
Köszönet a szülõknek a sok
felajánlásért, munkáért és a jó
hangulatért!
Külön köszönet a támogatóknak: dr. Soós Annamária
(fõdíjat ajánlott fel, wellness
hétvége
a
Balatonnál),
Country Tours – Ausztria Kastélylátogatás, GYROS PONT,

Márki Edina kozmetikus,
Kaszap Táp, TIBIKER, Família Papírbolt, Joker Bolt,
DM, Bizományi – Gömöri Ferenc, DON DIEGO MINI
GRILL, Mûvelõdési Központ,
Kevecom, PendePrint MALOM, Malom Parkolóház, LÍRA Könyvesbolt, Bodri Állateledel, Rendõrség, Zsadányi
Brigitta – Marilyn Szépségszalon, CROWN, Bonduelle,
Marticsek Optika, Nagy Gábor, Bea Bizsu, CenterSport,
99 Bt, Kiskapu Könyvelõiroda, Huegli, Détári Anikó –
ZUMBA, BAMBINI Gyermekruházat, Szappanbolt, Illés Sándor képviselõ
A szervezõk
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FÖLDI LÁSZLÓ:

csak mi vagyunk kormányképesek

Április 8-án nem csupán országgyûlési képviselõket választunk, hanem évtizedekre elõre
eldöntjük a nemzet sorsát –
mondta lapunknak Földi László (FIDESZ-KDNP). Földi
László nyolc éve dolgozik a
parlamentben, és úgy látja,
hogy az országnak most nem
káoszra van szüksége, amit az
ellenzék ígér, hanem stabilitásra. Az a tét, hogy biztonságos,
gyarapodó, magyar ország maradunk, vagy veszélyes, elszegényedõ bevándorló ország leszünk – tette hozzá a kereszténydemokrata politikus.
– Izgalmas a kampány, felfokozott a hangulat. Ilyen nagy a
tét?
Földi László: Bizony, ilyen
nagy. Április 8-án két erõ feszül
egymásnak: az egyik a nemzeti
oldal, a jelenlegi kormányoldal.
Mi nem akarunk bevándorlóországot, hanem folytatni
szeretnénk egy biztonságos,
gyarapodó, magyar Magyarország felépítését. Nyugalmat és
fejlõdést garantálunk. A másik
oldal Soros György pénzügyi

spekuláns gárdája. Õk egy multikulturális, nemzet nélküli országot akarnak, ahová az engedélyünk nélkül betelepíthetõk
az idegen kultúrájú és vallású,
beilleszkedni képtelen idegenek, és ahol a nagytõke újra
szabadon garázdálkodhat. Õk
káoszt, politikai és gazdasági
válságot jósolnak a saját gyõzelmük esetére. Ezt nem én mondom: Gyurcsány Ferenc, Vona
Gábor, Szél Bernadett mondta.
– Minden a bevándorlásról
szól?
F. L.: Az a legnagyobb veszély,
ez kétségtelen. Embermilliók
akarnak bejutni Európába, és
nekünk kellene õket eltartanunk. Egy migráns kilencmillió
forintba kerülne. Mi az elmúlt
években emeltük a béreket, a
nyugdíjakat, az adókedvezményeket, valamint a családi és az
otthonteremtési támogatásokat. Ezekre nem lesz pénz, ha az
ellenzék gyõz, mert akkor a kötelezõ betelepítésre megy el
minden. Pedig a magyar gazdaság végre fejlõdik, egymást érik
az építkezések. Rendbe hoztuk

a költségvetést, megmentettük
a devizahiteleseket, átvállaltuk
az önkormányzatok adósságát,
szigorítottuk a büntetõ törvénykönyvet, megreguláztuk a bankokat és a multinacionális vállalatokat, megvédtük a magyar
termõföldet. Ez most mind veszélybe kerülhet, ha nem a
nemzeti oldal folytathatja a
kormányzást.
– Országos jelentõségû eredményeket sorolt fel. De itt, helyben
milyen az elmúlt nyolc év mérlege?
F. L.: Biztató. Kiharcoltam,
hogy a kormány 2020-tól kivegye Pest megyét a központi régióból, aminek köszönhetõen
végre eséllyel indulhatunk
majd az uniós pályázatokon,
addig pedig 80 milliárd forintot kapunk a fejlesztéseinkre.
Épül az M4-es gyorsforgalmi
út, a nagykõrösi kórház pedig
félmilliárd forintot kap, hogy
jobb minõségû szolgáltatást
nyújthasson. Szintén itt, Nagykõrösön a japán SIIX
Corporation elektronikai vállalat 6,4 milliárd forintos beru-

házással 300 munkahelyet fog
teremteni, ami nem sikerült
volna a Fidesz-KDNP-kormány
1,3 milliárd forintos vissza nem
térítendõ támogatása nélkül.
Több helyi óvoda is megújult,
energetikai beruházásokat hajtottunk végre az intézményeken. Nekem fontos Nagykõrös, ezt már bizonyítottam. Továbbra is az itt élõkért szeretnék dolgozni.
– Mi a véleménye az ellenfeleirõl?
F. L.: Nem õket kell minõsíteni, hanem a gonosz erõket,
amiknek a bábjaik. A baloldal
szétesett, a szélsõjobboldal
elvesztette önmagát. A helyi
embereik megállás nélkül hazudoznak, hogy itt õk intéznek el mindent, miközben egy
miniszter elõszobájáig sem
tudnak eljutni. Õk egymást
akarják legyõzni, mi az országot akarjuk megmenteni.
Csak a jelenlegi, jobb oldali
kormány a továbbra is kormányképes erõ. Egyetlen felelõs döntés van, a többi csak
politika.

MEGÉRKEZETT AZ ELSÕ
GÓLYA NAGYKÕRÖSRE!
Idén sem lett igaza azoknak a negatív hangoknak,
melyek arról szóltak, hogy
Nagykõröst már a gólyák
XIII. évfolyam, 13. szám • 2018. március 30.

is elhagyják. Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a volt 21-es Volánbusznál található fészekben

lelt otthonra egy példány.
Láthatóan jól érzi magát,
gyorsan megszerette a városunkat. Horváth Tibor
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KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
2018. ÁPRILIS
KÉPVISELÕ NEVE

Dr. Czira Szabolcs
polgármester

FOGADÓÓRA NAPJA

HELYE

2018. április 5. (csütörtök)
13.00 órától

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

Kiss Attila Csaba
települési képviselõ
2. számú választókerület

2018. április 13. (péntek)
16.00–17.00 óráig

Ceglédi úti Kollégium
(Nagykõrös, Ceglédi út 2.)

Kustár Tamás
települési képviselõ
3. számú választókerület

2018. április 9. (hétfõ)
16.00 órától

Humánszolgáltató Központ
(Szolnoki u. 65.)

G. Kovács Sándor
települési képviselõ
4. számú választókerület

2018. április 11. (szerda)
16.00–17.00 óráig

Nagykõrös, Mintakert u. 22.

Szabóné Irházi Zsuzsanna
települési képviselõ
5. számú választókerület

2018. április 9. (hétfõ)
16.00–17.00 óráig

Nagykõrös, Arany János utca 35.
Idõsek Klubja

Illés Sándor
települési képviselõ
6. számú választókerület

2018. április 11. (szerda)
17.00 órától

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

Sebestyénné
Angyal Zsuzsanna
települési képviselõ
7. számú választókerület

2018. április 18. (szerda)
17.00–18.00 óráig

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

Nagy Balázs
települési képviselõ
8. számú választókerület

2018. április 9. (hétfõ)
16.00–17.00 óráig

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

László Ferenc
települési képviselõ

2018.április 3. (kedd)
14.00 órától

Nagykõrösi Arany János Kulturális
Központ, 1. emelet, 38. sz. terem
(Nagykõrös, Szabadság tér 7.)

Orvosi ügyelet telefonszáma:

53/350-377

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2018. március 26-tól
KÕRISFA GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Ceglédi út 7/B.
Tel.: 53/353-598
2018. április 2-tõl
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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EU-ÉPÍTŐ
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építőipari
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EU-ÉPÍTŐ KFT.

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 10.
E-mail: eu-epitokft@freemail.hu
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ÜGYELET
Nagykõrös, Nyársapát, Kocsér
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Dr. Évin Sándor
Nyársapát, Vasút u. 6.
Tel.: 53/389-023;
06-20/978-27-40
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Tel.: 53/350-703
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VICC
SÁV

Az egyszeri civil elnök váratlanul hazaér, és ott találja a feleségét az ágyban egy
idegen férfival.
– Mit mûveltek itt? – ordítja.
Mire az asszony odafordul a szeretõjéhez:
– Látod, ugye megmondtam, hogy a férjem egy hülye.

A Honfoglalók Rugby Club és Törpi Rögbi Utánpótlás Mûhely Sportegyesület

JUNIOR RUGBY CSAPATA

ELISMERÕ DÍSZOKLEVÉLBEN RÉSZESÜLT

Nagykõrös junior rugby csapata, melybõl 10-en válogatott játékosok, Tóth Dániel
Mátyás edzõ és alelnök vezetésével, példaértékû küzdõszellemével és összetartásával, a 2017-es évben elért
kiváló országos és nemzetközi sporteredményeivel

méltón öregbítette városunk
hírnevét. Az elismerõ oklevelet részükre dr. Czira Szabolcs polgármester adta át
2018. február 15-én, a Képviselõ-testületi ülés keretében.
A fiatal nagykõrösi sportegyesület, a Honfoglalók

Rugby Club és Törpi Rögbi
Utánpótlás Mûhely SE,
szempillantás alatt nõtte ki
magát az ország egyik legkiemelkedõbb tojáslabdás
utánpótlás mûhelyévé. A jelenleg 24 játékost felvonultató junior csapat figyelemfelkeltõ eredményei is ezt a

tényt igazolják. A 2017/2018as õszi szezont a ranglista elsõ helyén zárta, de a folyamatos fejlõdés érdekében, a
16 és 18 év közötti fiatal játékosokból álló korosztályos
csapat, havi rendszerességgel
járja a környezõ országokat
is. Az elõzõ évben így találták szemben magukat a román korosztályos bajnok
Nagybányával, kerekedtek
az Európa Bajnoki bronzérmes szerb junior válogatott, és a Bécs korosztályos
csapatai fölé, illetve játszottak szoros mérkõzést a rögbi
õshazájából, Angliából érkezõ Wolverhampton csapatával. A jól összekovácsolódott
csapat tagjai közül 10 játékos kapott felkérést a Magyar Rögbi Válogatott korosztályos csapatában való
szereplésre. Gratulálunk!

További információ a www.korosikultura.hu
honlapon, a Kõrös Art Mozi menüpont alatt, vagy
a facebook.com/korosartmozi webcím alatt!

Online jegyfoglalás: artmozi.korosikultura.hu

MÛSOR
2018. március 29.
16 óra Lady Bird
(színes, feliratos
amerikai vígjáték)
18 óra A Hely
(színes, szinkronizált, olasz
vígjáték)
2018. március 30.
14 óra Nyúl Péter
(színes, szinkronizált, ausztrálamerikai családi
animációs film)
16 óra Lady Bird

18 óra Nap Nap Után
(színes, szinkronizált, amerikai
romantikus film)
2018. március 31.
14 óra Nyúl Péter
16 óra Lajkó – Cigány az
Ûrben
(színes magyar
fekete komédia)
18 óra Nap Nap Után
2018. április 1.; 2.; 3.
16 óra Lajkó – Cigány az
Ûrben
18 óra Nap Nap Után

XIII. évfolyam, 13. szám • 2018. március 30.

13

13-14.qxd

2018.03.27.

16:33

Page 14

NAGYKÕRÖS ÚJRA
GYÕZÖTT!
TELJES A SIKER!

A POLGÁRMESTER SIKERESEN EGYEZTETETT A
PIAC FELÚJÍTÁSÁRÓL A
BELÜGYMINISZTÉRIUMMAL!

egyeztetés után hamarosan rendelkezésre áll
az a 600 millió forint,
melyet a Belügyminisztérium a Piac fejlesztésére, illetve útépítésre ad Nagykõrös
városának. „NAGYKÕRÖS ÚJRA GYÕZÖTT ÉS FOLYTATJUK AZ EDDIGI VÁROSFEJLESZTÉSI POLITIKÁT” – mondta el dr. Czira
Szabolcs polgármester az
Önkormányzati Hírek újságnak.

Dr. Czira Szabolcs polgármester az Önkormányzati
Hírek által a nagykõrösi Piacon, videó nyilatkozatában
arról tájékoztatta a nagykõrösi polgárokat, hogy a Belügyminisztériummal történt

NÉZZE MEG ÖN IS A RÖVID VIDEÓT AZ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK FACEBOOK OLDALÁN, MELYET EDDIG MÁR KÖZEL 5000-EN NÉZTEK
MEG!
Horváth Tibor

Hazai pályán
a Kinizsi

RÖGBI:

ANGLIÁBÓL JÖTTEM...
Csúcsrangadót játszott a
Kinizsi FC Nagykõrösön,
március 24-én, hazai pályán. A második helyen álló
hazai csapat a Nagykátát
fogadta. A mérkõzésen a
kezdõrúgást Földi László
országgyûlési képviselõ végezte el, aki a mérkõzést a
Elõször utazott Junior Rögbi Válogatott a rögbi õshazájába, Angliába. E magyar sporttörténeti
eseménynek lehetett részese az a
8 nagykõrösi sportoló, akik a
Magyar Rögbi Szövetség szakvezetése által kijelölt 26 fõs keret
legnagyobb delegációját alkották.
Az 5 napos edzõtábor a szigetországi Wolverhampton városában
került megrendezésre március 20.
és 24. között. A magyar küldöttség a Dudley Kingswinford RFC
(53-40) és a Wolverhampton
RUFC (38-31) együtteseivel feszült össze. Utóbbival tavaly októberben mérhette össze tudását
klubcsapatunk, míg az elõbbivel

14

április 12-én találkozhatnak majd
a zöldek. A honfoglaló fiúk egytõl
egyig lehetõséghez jutottak és bizonyítottak. A következõ állomás
a zágrábi Európa-bajnokság áprilisban, ahova az itt nyújtott teljesítmény alapján kerülhetnek be a
játékosok. Sportegyesületünket
név szerint Perlaki Márton,
Caiezza Márió, Szõke Szabolcs,
Király Kevin, Nyerges Ádám,
Barta Dávid, Szentpéteri Levente
és Nagyszombati Zoltán játékosok képviselték a nemzeti válogatottban.
Honfoglalók Rugby Club
és Törpi Rögbi
Utánpótlás Mûhely SE

lelátón szurkolta végig
dr. Körtvélyesi Attila alpolgármesterrel. Facebook oldalunkon
megmutatjuk
Önöknek a mérkõzés elõtti
pillanatokat. Végeredmény:
0:1 a vendégcsapat számára, 0:1-es félidõ után.
LV

Hirdetés
Nyiri Húsbolt Kft.
*NRRTSG+ T 
NYITVA TARTÁS
K-P: 7.00-12.00
14.00-17.30
Szo.: 8.00-12.00

+d=,.v6= 7v6¶
SONKA VÁSÁR

PB gáz 11,5 kg

PB gáz 23 kg

Sertésszalámi 1600,-/db
Lószalámi
1600,-/db

3999 Ft

7998 Ft

Faros csirkecomb 399,-/kg

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

Erzsébet Plusz kártya elfogadóhely!

!@MJJēQSXēU@KHRkYDSGDSũ
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Bankkártyás ﬁzetés is igényelhető
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JUDO: VERSENYEK VÁLTAKOZÓ SIKERREL

Az elmúlt két hétben több helyszínen és váltakozó sikerrel léptek szõnyegre a Kõrös Judo SE
különbözõ korosztályos versenyzõi. Debrecenben rendezték
meg a diák A és B korosztály
Magyar Kupa küzdelmeit. Itt
Barta Gábor rendkívül taktikus
és higgadt versenyzéssel igazolta
klasszisát és a tavalyihoz hasonlóan ismét aranyérmet szerzett.
Bagó Boglárka kissé lagymatagon kezdte az elsõ mérkõzését,
így vereséget szenvedett már az
elsõ mérkõzésén, de a vigaszágon már egyszer sem hibázott,
így bronzérmes lett. Ragó Noémi, Zsarnai Zsolt az ötödik,
míg Török Csaba – egyébként
jó versenyzéssel – a hetedik helyen végzett. Többek számára
tanúsága volt ennek a napnak,
hogy nem elég csak ott lenni
edzésen, hanem ott figyelemmel
kell dolgozni, és nem szabad az
apró hibákat többször is elkövetni. Ugyanezen a napon Godó
Zsófi és Kapás Gábor a zágrábi
ifjúsági Európa Kupán léphetett
szõnyegre. Sajnos nem sok sikerrel, hiszen a gigantikus 38
országot felvonultató elit me-

zõnyben nem sikerült mérkõzést nyerniük. Zsófi egy osztrák,
míg Gábor egy szerb ellenféltõl
szenvedett vereséget. Mivel legyõzõik is kikaptak, így nem kerülhettek a vigaszágra javítani.
Az ünnepi hosszú hétvégén,
március 17-én rendezték meg a

hagyományos „Solti Tavasz”
Kupa diák és serdülõ versenyt.
Itt Zsarnai Zsolt az elsõ, Ragó
Noémi és Budai Gábor a második, míg Kürtösi Ádám az ötödik helyen végzett. Ugyanezen
a napon rendezték meg az ifjúsági országos bajnokságot a
rendkívül impozáns Veszprém
Arénában. A legjobbakat felvonultató mezõnyben a még csak
serdülõkorú Horváth Luca re-

mek teljesítménnyel menetelt a
döntõig, ahol viszont sajnálatos
módon, egy végig kézben tartott
mérkõzést veszített el az utolsó
pillanatban, így nem sikerült feltennie a koronát idei kiváló szereplésére. A végsõ gyõzelemre is
esélyes Godó Zsófinak sem
ment igazán ezen a napon. Sérüléssel bajlódva, dekoncentráltan
versenyezve a hetedik helyen
végzett. A végsõ gyõzelemre
szintén esélyes Hajdú Eszter,
egy kiújult sérülése miatt elsõ
mérkõzése után nem tudta folytatni a versenyt, így helyezetlenül zárt. Gál Erzsébet, Kapás
Gábor, Fehér Erik és Fehér Benedek egy-egy, míg Molnár Szabolcs és a felfelé versenyzõ
serdülõ Kornyik Máté két-két
vereséggel szintén nem tudtak a
legjobbak közé kerülni.

KÕRÖS JUDO SE

Hirdetés
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Jelentõs fölénnyel
vezet
a FIDESZ-KDNP
A www.nagykorosma.hu szavazása szerint
magabiztosan vezet a jelenlegi kormányzópárt. A portálon közzétett kérdésre,
mely szerint „Ön melyik pártra szavaz
majd az országos listán?”, összesen lapzártánkig 524-en voksoltak. Ebbõl a FIDESZ-KDNP-t jelölték meg 289-en, mely
az összes válaszadó 55%-a. Második a
Jobbik, 23%-kal, harmadik az MSZP- P
5%-kal, a Kétfarkú 4%-ot gyûjtött be. Az
a tény, hogy a FIDESZ- KDNP térségünkben az Olvasók szavazatai szerint jelentõs
elõnnyel vezet, mutatja, hogy Volner János- Zágráb Nándor és a Jobbik gyûlöletpolitikája nem népszerû a választók körében, úgy tûnik, hogy õk inkább a fejlõdést, érdemi munkát támogatják és ismerik el, a Jobbik agresszív, kirekesztõ vagdalkozása helyett.
LV

Civil Benõ ismét
rímfaragásra adta a fejét,
íme az eredménye:

Civil Benõ: Jani
Száz nézõnek ötven a fele,
de nem jött el ma még annyi se.
Szép korúak délutánja,
fizeti a párt kasszája.
***
Nándi azt mondja, népszerû vagyok,
de akkor mér’ vannak üres széksorok.
Megfizettük jól az árát.
Nézhetjük a szék támláját.
***
Nagy teremnek jó sok széke van,
Ne kérdezd, hogy mér’ vagyok boldogtalan.
Áprilisig nincs sok hátra,
Még bízhatok a pártlistába.

