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100%-os gyõzelmet aratott

Földi László (FIDESZ-KDNP) Nagykõrösön!
Részleteket lapunk 3. oldalán olvashat!

XIII. évfolyam 15. szám

2018. április 13.

Ingyenes információs lap

Magyarország gyõzött!
Nagykõrös gyõzött!

FOLYTATJUK!

Az adatok 98,85%-os feldolgozottságánál
(Ábra: NVI – Tájékoztató adatok az egyéni választókerületi (OEVK) eredményekrõl
Mandátumok megoszlása az egyéni választókerületekben)
Szinte egész Magyarország a
kormányzó pártok színeibe
borult, a FIDESZ-KDNP
képviselõ jelöltjei nyerték

meg az egyéni választókerületek jelentõs többségében a
2018-as országgyûlési képviegyéselõ választásokat.

91

ni gyõzelmüknek köszönhetõen folytatódhat az eddigi
munka annak érdekében,
hogy Magyarország tovább-

ra is minden téren olyan stabil és dinamikusan fejlõdõ
állam legyen, ahol az állampolgárok érdekei az elsõk.
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Sorsdöntõ gyõzelmet
arattunk
Végül feleségének, Lévai Anikónak
mondott köszönetet.
„Mindent köszönök, Soli Deo Gloria”
– zárta szavait Orbán Viktor, majd a
Fidesz és a KDNP vezetõ politikusai a
Bálna elõtt összegyûlt emberekkel elénekelték a Kossuth-nótát, ezt követõen pedig a Himnuszt.
A miniszterelnök a Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok! köszöntéssel
búcsúzott.
(MTI)

Magyarország

a bátor emberek országa

Sorsdöntõ gyõzelmet arattunk, lehetõséget teremtettünk magunknak,
hogy megvédhessük Magyarországot
– jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap késõ este.
„Gyõztünk!” – ezzel kezdte beszédét
az összegyûlt tömeg elõtt a kormányfõ, a Fidesz elnöke, aki úgy fogalmazott: a magas részvétel minden kétséget zárójelbe tett.
„Egy nagy csata van mögöttünk, sorsdöntõ gyõzelmet arattunk, lehetõséget kaptunk, lehetõséget teremtettünk
magunknak, hogy megvédjük, megvédhessük Magyarországot” – mondta Orbán Viktor.
Kiemelte: Magyarország még nem tart
ott, ahol szeretnék, de már elindult a
saját maga választotta útján. „Együtt
fogunk ezen az úton végigmenni” –
ígérte a kormányfõ.

A miniszterelnök köszönetét fejezte
ki a választóknak, külön a FideszKDNP-re szavazóknak, amiért ki2

tartottak mellettük az elmúlt években.
Köszönetet mondott továbbá a külhoni
magyaroknak, akik „segítettek megvédeni az anyaországot”, valamint Jaroslaw Kaczynskinek, a lengyel kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt elnökének és Mateusz Morawiecki lengyel
kormányfõnek is a támogatásért.
Emellett megköszönte a Fidesz segítõinek, önkénteseinek munkáját, továbbá azoknak is köszönetét fejezte ki,
akik „imádkoztak értünk és értem”.

Magyarország a bátor emberek országa, akik vasárnap egész Európa számára világossá tették, hogy a dolgokat így nem lehet folytatni, vagyis
õszinte, világos beszédet akarnak, nevén akarják nevezni, mi gyötri ezt a
kontinenst – mondta Orbán Viktor
miniszterelnök hétfõre forduló éjszaka az Echo TV-nek.
A Fidesz-KDNP negyedik alkalommal
újraválasztott kormányfõjelöltje emlékeztetett, azt kérték a választóktól,
érezzék át, ezen a választáson talán
hosszú évtizedekre eldõl Magyarország sorsa.
„Biztos voltam benne, ha jól csináljuk, tehát, ha egyenesen beszélünk, ha
világosan beszélünk, ha nem hátrálunk meg, ha nem engedjük meg,
hogy eltérítsenek bennünket, akkor ez
a nép, amikor baj van, amikor veszély lehet, akkor össze fogja szedni
magát, nagy számban elmennek és
egybehangzó akaratot mutatnak a világnak” – fejtette ki, majd hozzátette,
„az eredmény olyan jól sikerült, hogy
komoly súlyt is jelent a vállamon”.
Forrás: kormány.hu

Gyász
Szõke Lajosné sz. Kõvágó Erzsébet (1933)
Kurgyis Tibor (1954)
Bujdosó Balázsné sz. Varga Erzsébet (1953)
Szõke László (1934)
Fehér Károly József (1962)
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100%-os gyõzelmet aratott
Földi László (FIDESZ-KDNP)
Nagykõrösön!
„KÖSZÖNÖM NAGYKÕRÖSNEK, NAGYKÕRÖS MOST IS
KITETT MAGÁÉRT. ÓRIÁSI EREDMÉNY!”

Így néz ki a választás eredménye Nagykõrösön az egyéni képviselõ
vonatkozásában, 98,85%-os feldolgozottságánál, vagyis még akár
ennél is jobb eredményt érhet el Földi László:
Szavazókör száma

A szavazókörben gyõztes jelölt
(név, párt)

A gyõztes
szavazatszáma
(darab, százalék)

1.

FÖLDI LÁSZLÓ (FIDESZ-KDNP)

420 (59,9%)

2.

FÖLDI LÁSZLÓ (FIDESZ-KDNP)

352 (44,4%)

3.

FÖLDI LÁSZLÓ (FIDESZ-KDNP)

326 (44,7%)

4.

FÖLDI LÁSZLÓ (FIDESZ-KDNP)

308 (46,1%)

5.

FÖLDI LÁSZLÓ (FIDESZ-KDNP)

409 (59%)

6.

FÖLDI LÁSZLÓ (FIDESZ-KDNP)

420 (55,4%)

7.

FÖLDI LÁSZLÓ (FIDESZ-KDNP)

337 (59,8%)

8.

FÖLDI LÁSZLÓ (FIDESZ-KDNP)

275 (53,8%)

9.

FÖLDI LÁSZLÓ (FIDESZ-KDNP)

274 (54,9%)

10.

FÖLDI LÁSZLÓ (FIDESZ-KDNP)

263 (48,6%)

11.

FÖLDI LÁSZLÓ (FIDESZ-KDNP)

258 (54,4%)

12.

FÖLDI LÁSZLÓ (FIDESZ-KDNP)

263 (48,5%)

13.

FÖLDI LÁSZLÓ (FIDESZ-KDNP)

340 (57,5%)

14.

FÖLDI LÁSZLÓ (FIDESZ-KDNP)

365 (59,4%)

15.

FÖLDI LÁSZLÓ (FIDESZ-KDNP)

263 (48,3%)

16.

FÖLDI LÁSZLÓ (FIDESZ-KDNP)

249 (58,7%)

17.

FÖLDI LÁSZLÓ (FIDESZ-KDNP)

292 (48,4%)

18.

FÖLDI LÁSZLÓ (FIDESZ-KDNP)

317 (62,6%)

19.

FÖLDI LÁSZLÓ (FIDESZ-KDNP)

254 (48,2%)

20.

FÖLDI LÁSZLÓ (FIDESZ-KDNP)

272 (52,5%)

NAGYKÕRÖSÖN GYÕZÖTT:
FÖLDI LÁSZLÓ (FIDESZ-KDNP)
XIII. évfolyam, 15. szám • 2018. április 13.

6257 (53%)

Mind a 8 nagykõrösi önkormányzati választókörzetben,
vagyis mind a 20 nagykõrösi
szavazókörben jelentõs elõnynyel Földi László, a FIDESZKDNP képviselõje végzett az
elsõ helyen az április 8-án
megtartott országgyûlési képviselõ-választásokon. 2014
után ismét, még nagyobb
arányban gyõzött Földi László, melyhez gratulálunk és további eredményes, sikeres
munkát kívánunk!
Földi László Pest megye 12.
számú
választókörzetében
szinte az összes szavazókörben
gyõzött,
a
szavazatok
98,85%-os feldolgozottságánál 52,4%-ot ért el Földi, ami
24.140 voks. Ha az elõzõ választási rendszerben lett volna
megtartva a választás, Földi
László már az elsõ fordulóban
gyõzött volna – ezt csak azok
kedvéért, akik ördögöt kiáltanak az új választási rendszerre.

A második helyen most Volner
János végzett, aki 9000, azaz
kilencezer szavazattal kapott
kevesebbet, mint Földi. A harmadik a DK jelöltje lett 7%-al,
az LMP jelöltje még az 5%-ot
sem tudta elérni. A részvétel
magas, 64,57% volt a választókerület egészében.
Földi László tehát minden
nagykõrösi
szavazókörben
gyõzött, 12-ben egymaga öszszegyûjtötte a szavazatok több
mint a felét, sõt a Kossuth Lajos utca 45. (Városi Óvoda)
szavazókörben több mint
62%-ot szerzett a FIDESZKDNP gyõztes képviselõje.
Földi László tehát erõs felhatalmazással folytathatja a
munkáját Nagykõrösért. Az újraválasztott képviselõ a választás éjszakáján, Nagykõrösön
így fogalmazott gyõzelmi beszédében:

„KÖSZÖNÖM
NAGYKÕRÖSNEK, NAGYKÕRÖS
MOST IS KITETT MAGÁÉRT.
ÓRIÁSI EREDMÉNY!”
Dr. Körtvélyesi Attila, városunk alpolgármestere a facebookon is gratulált a választás abszolút gyõztesének, ezt írta a városvezetõ: „Köszönöm NAGYKÕRÖSNEK, hogy újra a FIDESZ-KDNP jelöltjét Földi László-t bízta meg
Nagykõrös képviseletével az Országgyûlésben, és a
FIDESZ-KDNP-t támogatták! Külön köszönöm mindazok
munkáját, akik idõt nem kímélve, mindent megtettek
azért, hogy ilyen eredmény szülessen, segítettek a kampányban és a választás napján! Köszönöm, hogy ilyen csapattal dolgozhattam újra együtt és ígérem, FOLYTATJUK! KÖSZÖNJÜK NAGYKÕRÖS!”
Következõ lapszámunkban további elemzést olvashatnak
a választokkal kapcsolatban!
Horváth Tibor
3
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Harmadszor is gyõztek
a kormányzópártok!
Forrás: Nemzeti Választási Iroda; 98,85%-os feldolgozottság

tumából 24-et az országos
listáról szerzett meg, és
így 12,56%-át kapta az
összesnek.
● A z M S Z P- P á r b e s z é d
10,05%-át szerezte meg a
képviselõi helyeknek, ez
20 mandátum.
● A DK-nak összesen 9
képviselõje jutott be,
4,52%-os az arányuk.
● Az LMP 4,02%-ot szerzett, 8 hellyel.
● Az Együttnek egy képviselõje van, és egy független képviselõ is bejutott.

Kétharmados többséget
szerzett a FIDESZ-KDNP
a Magyar Parlamentben.
Az országgyûlési képviselõi helyek száma mindösszesen 199, melynek

67,34%-át az eddigi kormányzópárt, a FIDESZKDNP szerezte meg, így
134 képviselõje van a szervezetnek. Ebbõl országos
listán megszerzett mandá-

tum 43, összesen 91 egyéni választókerületben –
köztük Nagykõrösön is – a
FIDESZ-KDNP jelöltje
végzett az elsõ helyen.
● A JOBBIK a 25 mandá-

A FIDESZ-KDNP
134 képviselõi helye a
választópolgárok akarata alapján igen erõs
legitimációt ad a parlamenti többségnek.
LV

MAGAS VOLT A RÉSZVÉTEL NAGYKÕRÖSÖN IS
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Nagykõrösön is
a legnépszerûbb párt
a FIDESZ-KDNP
Kimagasló eredményt ért
el a nagykõrösi választópolgárok által leadott szavazatok alapján a FIDESZ-KDNP Nagykõrös
városában. Az Országgyûlésbe jutott pártok listáira
adott szavazatok alapján
elsöprõ a többség, a kormányzópártra 6412-en
szavaztak, míg a Jobbik
2577 voksot kapott. Az
MSZP- PM listára 1073
szavazat érkezett, az LMP
is megelõzte a DK-t a maga 644 szavazatával,
Gyurcsány pártja 546
voksot szerzett. A nagykõrösi választópolgárok
szavazatai jelzésértékûek,
mindez a lakosság elégedettségének fokmérõje.
Ezzel köszönték meg azt a
rengeteg fejlesztést, melyek a Fidesz- KDNP két
cikluson át tartó kormányázása idején zajlottak a városban és az országban. Ezzel egyben bizalmat, és további folytatást szavaztak a jelenlegi
kormányzó pártszövetségnek a kõrösi polgárok.
Nagykõrös nem kért a
migránsokból, kért viszont abból a következetes politikából, mellyel az
Orbán Viktor miniszterelnök által vezetett kormány megvédi hazánkat
az EU által szorgalmazott
kötelezõ betelepítési kvótától.
LV
XIII. évfolyam, 15. szám • 2018. április 13.
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Fontosak
a szakembereknek
a kisgyermekek

A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképzõ
Fõiskolai Karán, Nagykõ-

rösön teltházas, nagy érdeklõdésre számot tartó
konferenciát
rendeztek
„Kisgyermeknevelés
a
XXI. században „ címmel.
Az egész napos programon
az érdeklõdõk igen színvonalas elõadásokat hallhattak. Dr. Szenczi Árpád dékán fontos bejelentést tett
arról, hogy együttmûködési megállapodást kötöttek
a Ceglédi Tankerületi Központtal.
LV

Hirdetés
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Szépkorú köszöntése
Kilencvenötödik születésnapja alkalmából köszöntötte Biczó József Lászlót, dr. Czira Szabolcs
polgármester. A városvezetõ átadta a dr. Orbán
Viktor miniszterelnök által, eme szép nap alkalmából,
adományozott
emléklapot is.
Szerkesztõségünk szívbõl
gratulál az ünnepeltnek.

Újabb Hospice Konferencia
Nagykõrösön

Regionális Otthoni Szakápolás és Hospice Továbbképzõ
Konferenciát tartottak április
6-án a nagykõrösi kórházban. Az idei rendezvény mottója „Korszerû gyógyítás:
lehetõségek – feladatok”. A
megnyitón dr. Czira Sza-

bolcs, városunk polgármestere is köszöntötte a konferencia résztvevõit, figyelmükbe ajánlva a 650 éve
városi rangot kapott Nagykõrös elmúlt évben megvalósult és folyamatban lévõ
fejlesztéseit is.

NAGYKÕRÖS A 2018-AS ÉV
EGYIK EGÉSZSÉGVÁROSA!
2018. június 2. (szombat) Nagykõrös, Deák tér
További részletek hamarosan!
XIII. évfolyam, 15. szám • 2018. április 13.
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Nagysikerû
Regionális Edzõtábor

A Magyar Birkózó Szövetség felkérésére rendezték meg
a tábort, hogy a gyerekek minél több partnerrel tudjanak
gyakorolni és minél több fogást
sajátítsanak el. Közel 90 fiatal
vett részt az edzéseken Kiss
Károly volt válogatott birkózó
vezetésével és persze az egyesületi edzõk is tevékenyen részt
vettek a munkában.
Regionális Birkózó Edzõtábornak adott otthont a Toldi
Iskola, mely március 28-tól
március 31-ig tartott a 2002
és a 2008 között születettek
részére. A fiatalok napi két
edzésen vettek részt. A táborHirdetés

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

PB gáz 11,5 kg

PB gáz 23 kg

3999 Ft

7998 Ft

A következõ nyári edzõtábort június 24-tõl is Nagykõrösön rendezik meg, öt napon
keresztül.
Sárosi Tibor,
a Nagykõrösi Birkózó
Egyesület elnöke
Tekintsék meg képgalériánkat
az Önkormányzati Hírek
Nagykõrös facebook oldalán.

ba sokan érkeztek más településekrõl is.
Nagykõrösön, a Középmagyarországi régió egyesületei voltak jelen: CVSE, Nyársapát, Dunaújváros, Dunaharaszti, Szigetszentmiklós,
Monor, Kalocsa, Mogyoród,
Enying, Jászberény és Nagykõrös, de voltak Kecskemétrõl is.
A nagykõrösiek közül: Marjai Attila, Marjai Levente, Fehér Marcell, Illés Ákos, Balog
Ádám és Kucher Dániel vettek részt a táborban.

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

Bankkártyás ﬁzetés is igényelhető
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Az egyszeri civil elnök elõször Ábrahám Tiborra akart szavazni, majd
eszébe jutott, hogy õ Gyõrben indul, utána ráadásul még a szavazólapot
is elrontotta, így újat kellett kérnie…

Írásbeli tájékoztatást kér a polgármester
Kustár Tamás képviselõtõl,
a Víziközmû Társulat küldöttjétõl
a Társulat mûködésérõl, megszûnésérõl
Dr. Czira Szabolcs polgármester a március végi képviselõ-testületi ülésen tett szóbeli kérését levélben is megküldte Kustár Tamás települési képviselõnek, aki a Nagykõrösi
Víziközmû Társulat küldöttje.
„Kustár Tamás
Települési képviselõ
részére (…)
Tisztelt Képviselõ Úr!
Nagykõrös Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2018. március 29-ei ülésén elhangzottakat megerõsítve kérem, hogy a Nagykõrösi Víziközmû Társulat mûködésével
és megszûnésével kapcsolatosan mint küldött a képviselõ-testület soron következõ ülésén adjon írásbeli tájékoztatást.” – kérte levelében Nagykõrös város polgármestere.

MEGÉRKEZETT a 600 millió

forintos támogatásról szóló
TÁMOGATÓI OKIRAT

rosrész útépítéseire 185 millió forint.

A dr. Czira Szabolcs polgármester által korábban elmondottaknak megfelelõen,
megérkezett Nagykõrös Város
Önkormányzatához
azon Támogatói okirat,
mely azon 600 millió forin-

tos vissza nem térítendõ támogatásról szóló, melyet a
Kormány határozata értelmében kap városunk önkormányzata.
A Támogatói okirat értelmé-

XIII. évfolyam, 15. szám • 2018. április 13.

ben a 600 millió forint két
feladat megvalósítására szolgál. Egyrészt a Kálvin téri
Piac csarnoképületének és
környezetrendezésének kivitelezése 415 millió forint,
másrészt a Temetõhegy vá-

Dr. Czira Szabolcs lapunknak elmondta: „Az elsõ mindenképpen a köszönet! Köszönöm a Kormánynak,
hogy döntésével támogatja a
NAGYKÕRÖSIEK céljának
elérését! Az ellenzék részérõl
folyamatos támadásoknak
vagyunk kitéve, ennek ellenére saját erõnkbõl és a
FIDESZ-KDNP kormány támogatásával folyamatosan
fejleszteni tudjuk Nagykõröst. Lépésrõl lépésre haladunk. Számos sikert értünk
már el MI NAGYKÕRÖSIEK, és ezen az úton tovább járva, Nagykõrös újra
és újra gyõzni tud!
Folytatjuk!”
9
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Tervezés alatt a futókör
és a sportpark
Mint ahogyan lapunk arról beszámolt, Nagykõrösön egy D típusú sportpark és egy 400 méteres futókör megépítésének támogatásáról hozott döntést a
nemzeti fejlesztési miniszter.
A Város Nemzeti Szabadidõs, Egészség és Sportpark
Programba benyújtott kérelmét
a Minisztérium befogadta és
egy úgynevezett D típusú sportpark és egy 400 méteres futókör építését támogatják. A D típusú sportpark a legnagyobb
méret a program keretében,
150 négyzetméteres területen
tizenöt sporteszköz kihelyezését

Képünk illusztráció

jelenti. A sportpark és a futókör
a Cifrakertben kap helyet. Az
elõkészítõ, tervezési munkálatok folynak. Meghatározták a
futókör rétegrendjét, felsõ borítása 10 mm kétkomponensû,
poliuretán ragasztóanyagú gumiburkolat lesz. A futópálya
komoly alapot kap. Így tartós,
korszerû létesítmény szolgálhatja a lakosság sportolási igényeit. A sportpark igazán látványos és korszerû lesz, a képen
látható sporteszközökkel. A beruházásról folyamatosan beszámolunk.
LV

KÖZÚTKEZELÕI TÁJÉKOZTATÁS

A Tisztelt Lakosság figyelmének felhívása mellett
rendezvényhez kapcsolódó parkolók és útle-

zárások lesznek a belvárosban.

Ideje: 2018. április
19-én csütörtökön
20.00 órától
2018. április 21-én
szombaton
24.00 óráig
A közútlezárás:
Oka: valamennyi érdeklõdõ
meghívása mellett „Szent
György Napi Forgatag és

Virágvásár” zavartalan lebonyolítása.

Helye: 4601-es számú út a
Széchenyi tértõl a Szabadság téri körforgalomig
tartó szakasza. A Deák tér
területe valamint a Szabadság tér 4. elõtti park, a Széchenyi tér Magyar utca keresztezõdésétõl az Arany
János Kulturális Központ
elõtti szakaszok burkolt
közúti területe egészen a
körforgalomig.
Módja: Az utak elterelését
terelõtáblák jelölik. Az
érintett ingatlantulajdonosoknak a rendõrség, a közterület-felügyelõ és a településõr nyújt segítséget.

Közlekedési információk:
• a Jókai utcáról nyíló névtelen utca behajtani tilos (kivéve lakók, ill. engedéllyel
rendelkezõk) tábla kihelyezése mellett kerül lezárásra,
• a Tázerdei utca a Jókai utcától a Damjanich utcáig
egyirányú;

• az útlezárás miatt a Volánbusz Zrt. jármûvei a Szabadság tér – Kecskeméti út
(441. sz. út) – Rákóczi út –
Kossuth Lajos u. – Vasútállomás terelõútvonalon közlekednek.
Javasolt elkerülõ útvonal:
• Lajosmizsére és az M5-

ös autópályára a Petõfi
Sándor és az Örkényi utca
felõl érkezve lehet eljutni.
• A belváros megközelíthetõ a Biczó Géza utca,
Rákóczi út, Magyar utca
felõl, ill. ezeken keresztül
haladva elkerülhetõ.
Felhívás:
A Rákóczi út, Magyar utca
teljes szakaszán a parkolás mellõzése szükséges.
Nagykõrös, 2018. április 10.
Dr. Nyíkos Sára
Címzetes fõjegyzõ
nevében és megbízásából:
Szilágyi Csaba
Mûszaki Irodavezetõ

JÖN! JÖN!
Részletek lapunk
16. oldalán!
10
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Dr. Czira Szabolcs azt kéri,
fejezze be a Víziközmû Társulat
a mûködését
és számoljon el a tagokkal!
A képviselõ-testület 2018.
március 29-i ülésén szóban
tett kérése után, levélben is
megkereste dr. Czira Szabolcs
polgármester a Nagykõrösi
Víziközmû Társulatot.

„Tisztelt Elnök Úr!
A 2018. március 29-ei Képviselõ-testületi ülésen felszólítottam és kértem – melyet
ezen átirattal megerõsítek – a
Nagykõrösi Víziközmû Tár-

sulatot, hogy a vízgazdálkodási társulatokról szóló
160/1995. (XII.26) Korm.
rendeletben meghatározottak
szerint fejezze be a mûködését
és számoljon el a tagokkal.

Kérem, Elnök Urat a szükséges intézkedések megtételére és tájékoztatás megadására!” – írta dr. Czira
Szabolcs polgármester levelében.

A polgármester összefogásra
hívta a polgárokat – a lakosság
építõ jellegû javaslatait
továbbra is várjuk!
is fordult a polgárokhoz, akik a városi
fenntartású utak valamelyikén kátyút
látnak, õk pontos helymegjelöléssel ellátva jelezzék a tanacsado@nagykoros.hu
e-mail címre küldött üzenetben, ha
tehetik, fotóval együtt. A városvezetõ azt
is mondta, fogjunk össze, hogy a KÖVAKOM Nonprofit Zrt. szakemberei folytathassák az úthibák kijavítását. A
beérkezett jelzéseket, észrevételeket
rövid idõn belül összegezzük és továbbítjuk az illetékesek felé ellenõrzésre,
hiszen mi tényleg igyekszünk figyelembe
venni a lakossági kéréseket, köszönjük
az eddig beérkezett üzeneteket.

Dr. Czira Szabolcs polgármester személyesen, a helyszínen egyeztetett a
kátyúzást végzõ, kiváló nagykõrösi szakemberekkel, akik elmondták neki, hogy

napok óta terepen vannak, jó ütemben,
folyamatosan dolgoznak, halad a
munka, tûnnek el a bosszantó kátyúk.
Dr. Czira Szabolcs polgármester kéréssel

Tekintse meg az errõl készült kisfilmünket az Önkormányzati Hírek facebook oldalán, melyet lapzártánkig több
mint 5500-an néztek meg.
Horváth Tibor

A WWW.NAGYKOROS.HU OLDALON, NAGYKÕRÖS VÁROS HIVATALOS
HONLAPJÁN FRISS HÍREKKEL, KÉPGALÉRIÁKKAL TALÁLKOZHAT!
TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN!
XIII. évfolyam, 15. szám • 2018. április 13.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

IMPRESSZUM

Nagykõrös Város Önkormányzat Képviselõ-testülete

„ JÓ TANULÓ – JÓ SPORTOLÓ”
pályázatot hirdet nagykõrösi 1–8. osztályos
diákok részére
A pályázat célja:
– A magas színvonalon
teljesítõ nagykõrösi tanulók
méltó elismerésben részesítése, ezáltal is eredményesebb
tanulásra, sportolásra ösztönzése és motiválása, szellemi, fizikai képességeik fejlesztése.
A pályázók köre:
– A Nagykõrös városban
állandó lakhellyel rendelkezõ 1-8. osztályos diákokra a
nevelõtestület és az edzõ
vagy a sportegyesület vezetõje tehet javaslatot.
A pályázat feltételei:
1. Az elõzõ tanévben, 2016.
szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között
1.1. városi, városkörzeti
mûvészeti versenyen
elért I-III. helyezés,
megyei tanulmányi,
mûvészeti versenyen
elért I-V. helyezés, illetve országos versenyeken elért I-X. helyezés
(kivételt képeznek a levelezõs versenyek),

1.2. sportversenyeken való
eredményes szereplés:
városi, városkörzeti,
területi, megyei, országos elõdöntõ I-III. helyezés, országos döntõ
I-VI. helyezés.
2. A 2017/2018. tanév I. félévi bizonyítványában legalább 4,5 tanulmányi átlag,
továbbá példás vagy jó magatartás és szorgalom eredmény.
3. Elõnyben részesül a sikeres nyelvvizsgát tett tanuló.
A pályázat benyújtásának
módja:
Érvényesen pályázni a pályázati adatlap kitöltésével
lehet, mely átvehetõ a Nagykõrösi Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthetõ Nagykõrös Város Önkormányzat
honlapjáról (www.nagykoros.hu).
A pályázat benyújtásának
határideje:
2018. április 27.
(beérkezés határideje)

Beküldési cím:
Nagykõrösi
Polgármesteri Hivatal
2750 Nagykõrös,
Szabadság tér 5.
A pályázat elbírálásának
határideje:
2018. május 14.
A pályázat elbírálója:
Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sport Bizottság
Az elbírálás módja:
Értékelési pontrendszer
alapján történik.
A pályázat díjazása, melynek összértéke 150 000 Ft:
– Arany fokozat (legfeljebb 3 diák): balatonakali
táborozás támogatása
– Ezüst fokozat (legfeljebb 3 diák): nagykõrösi táborozás támogatása
– Bronz fokozat (legfeljebb 3 diák): könyvvásárlási
utalvány
Dr. Czira Szabolcs s.k.
polgármester

Orvosi ügyelet telefonszáma:

53/350-377

Önkormányzati Hírek
ingyenes tájékoztató kiadvány
Kiadja: a 2.9./409-1/2006. nyilvántartásba vételi szám alapján
Nagykõrös Város Önkormányzata
Kiadásért felelõs személy:
dr. Czira Szabolcs polgármester
Kiadó címe: 2750 Nagykõrös,
Szabadság tér 5. Tel.: 53/550300, fax: 53/351-058
E-mail: tanacsado@nagykoros.hu
Felelõs szerkesztõ: dr. Czira
Szabolcs, a szerkesztõbizottság
elnöke
Fejléc: Sári Zoltán © 2005
Nyomdai munkák: Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
18.0601 – Lajosmizse
Felelõs vezetõ: Köves Béla
ügyvezetõ igazgató
Web: www.kozlonynyomda.hu
Terjeszti: Magyar Posta
ISSN 2061-0300

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

Hirdetés

EU-ÉPÍTŐ
KFT

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

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

Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2018. április 9-tõl
EZÜST PATIKA
GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Széchenyi tér 8.
Tel.: 53/552-114
2018. április 16-tól
ARANY GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Szabadság tér 11.
Tel.: 53/350-366
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.

12

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Nagykõrös, Nyársapát,
Kocsér
2018. április 14–15-én
DR. ZSOLDOS ZOLTÁN
Nagykõrös, Kecskeméti út 44.
Tel.: 53/350-703
2018. április 21–22-én
DR. ÉVIN SÁNDOR
Nyársapát, Vasút u. 6.
Tel.: 53/389-023;
06/20-978-27-40
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Cifrakerti Roma
Kulturális Nap beszámoló
2018. március 24-én a nagykõrösi Cifrakertben sor került a
Cifrakerti Roma Kulturális Nap
megrendezésére, amihez az Emberi Erõforrások Minisztériuma
300 000 Ft vissza nem térítendõ
támogatást biztosított.
Az évszakhoz képest, a hideg
idõ ellenére viszonylag szép számú érdeklõdõ jelent meg, nemcsak Nagykõrösrõl, hanem a
meghívott vendég roma önkormányzatok is tiszteletüket tették, illetve tánccsoportjukkal
kis bemutatkozó programot adtak elõ a Cifrakert színpadán.
A nemzetiségi kultúra megõrzése, ápolása és terjesztése
mindannyiunk közös feladata.
A leglátványosabb programelem a cigánytáncok elõadása
volt, melyekre jellegzetes autentikus népviseletben került sor,
és melyhez Szalkai Robi és
Somók Sanyika zenekara biztosította a zenét.
A vidám forgatagban megéhezõ emberek a helyben fõzött, roma hagyományok szerint cigánynokedlival készült
pörköltbõl fogyaszthattak.
Volt roma történelmi kitekintés is, melynek során Kövesdi
János a nagykõrösi illetõségû
Lakatos Menyhért életét ismertette röviden, valamint híres
„Füstös képek” címû könyvébõl

olvasott fel részletet. Beszámolt
a 2017. augusztus 2-án, a roma
holokauszt világnapján történtekrõl, elmondta, hogy fontos
az arról való megemlékezés és
annak továbbörökítése gyermekeinkre.
E kevésbé vidám programelem után ismét a vidámságé,
táncé volt a fõszerep, a közönségbõl is csatlakoztak a résztvevõk táncosokhoz. Volt lehetõség cigánykártyából jósoltatni,
õsi roma mesterségeket megtekinteni, roma népviseletbe öltözött embereket rajzolni.
Az összességében sikeres kulturális programhoz Nagykõrös
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata köszöni a támogatást az Emberi Erõforrások
Minisztériumának, és Nagykõrös Város Önkormányzatának,
aki a rendezvény megtartását
lehetõvé tette.
A program az Emberi
Erõforrások Minisztériuma
támogatásával, a Nemzeti
Társadalmi
Felzárkózási
Stratégia keretében valósult
meg.

MÛSOR
2018. április 12.; 13.
14 óra Sherlock
Gnomes (színes,
szinkronizált
amerikai animációs családi film)

16 óra Lajkó – Cigány az
Ûrben (színes
magyar fekete
komédia)
18,30 óra A Szabadság
50 Árnyalata

(színes, szinkronizált, amerikai
romantikus
dráma)
2018. április 14.; 15.
14 óra Maja a Méhecske
– Mézcsata
(színes, szinkronizált, német animációs családi
film)
16 óra Lajkó – Cigány
az Ûrben
18,30 óra Tûzgyûrû
– Lázadás
2018. április 17.
16 óra Lajkó – Cigány
az Ûrben

XIII. évfolyam, 15. szám • 2018. április 13.

Híreinket, képgalériáinkat
kövesse nyomon továbbra is
az Önkormányzati Hírek
Nagykõrös facebook közösségi oldalainkon,
valamint a www.nagykoros.hu városi honlapon!
18,30 óra Tûzgyûrû
– Lázadás
2018. április 19.
16 óra Táncterápia
(színes, feliratos,
angol romantikus dráma)
18,30 óra RampageTombolás
(színes, szinkronizált, amerikai
akciófilm)
2018. április 20.
14 óra Maja a Méhecske
– Mézcsata
16 óra Táncterápia

18.30 óra Rampage
– Tombolás

2018. április 22.
14 óra Maja a Méhecske
– Mézcsata
16 óra Táncterápia
18.30 óra Rampage
– Tombolás

Online jegyfoglalás:
artmozi.korosikultura.hu
További információ
a www.korosikultura.hu honlapon,
a Kõrös Art Mozi menüpont alatt,
vagy a facebook.com/korosartmozi webcím alatt!
13
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Köszönet a „Tavaszváró bál”
támogatóinak
2018. március 17-én a Toldi
Iskola aulájában szép számmal gyûltek össze a lelkes
szülõk és barátaik, hogy ezen
az estén mulatságukkal támogassák a Batthyány utcai
Óvoda gyermekeit. Céljuk
az volt, hogy a gyermekek
még színvonalasabb körülmények között élhessék óvodai életük mindennapjait. A
Szülõi Szervezet által megrendezésre kerülõ jótékonysági bálon 176 vendég érezte jól magát, ropta a táncot
hajnalig, hogy az óvoda eszközállományát a bál bevételébõl gyarapíthassák.
A szépen feldíszített terem
és az asztalok évszakhoz illõ
dekorációja az óvoda ügyes

kezû dolgozóinak keze munkáját dicsérte!
Az est megnyitásaként a
Relevé Táncegyesület két tehetséges növendéke, Hoffer
Hanna és Holló Zsadányi
Norman fergeteges sikert és
elismerést aratva szórakoztatta a közönséget.
Köszönet az ízletes vacsoráért a Toldi iskola konyhai
dolgozóinak, a pergõ és
gyors kiszolgálásért a vacsorán felszolgáló diákoknak. A
jóízû vacsorához a büfét
Vanyurné Tóth Krisztina
biztosította.
A vacsora elfogyasztása
után a DeNova Butik divatbemutatóval kedveskedtek a
vendégeknek, mely nagy si-

kert aratott a közönség körében.
A hajnalig tartó jó hangulatról Kiss Zoltán zenész
gondoskodott. Az éjfélkor
sorra kerülõ tombolasorsoláson értékes nyeremények
találtak gazdára.
A jó hangulatú este megvalósításában való részvételért ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden tisztelt jelenlévõnek, hogy részvételükkel hozzájárultak az
óvodába járó gyermekek
mindennapi életének szebbé
és gazdagabbá tételéhez.
Köszönetet mondunk továbbá azoknak a támogatóinknak, akik a tombolanyeremények felajánlásával

járultak hozzá a vacsora
sikeréhez. (A támogatók listáját a www.nagykorosma.hu oldalon olvashatják –
szerk.).

Tanulni sohasem késõ
Egy változatos és élvezetes nevelési értekezlet emlékére

Nevelési értekezletet minden évben kell
tartani a tantestületeknek, amelynek témáját meghatározhatják a kollégák is.
Iskolánkban, a Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban 2018. februárjában egy rendhagyó, és számunkra igen
élvezetes továbbképzést szervezett az
iskolavezetés.
Reggel 8-tól tájékoztatást kaptunk a
rendõrség bûnmegelõzési munkájáról
14

és a világháló tanulókat fenyegetõ veszélyeirõl.
Ezután a szakmai munkaközösségek
látták vendégül az elméletis tanárokat.
Bár minden nap találkozunk, beszélgetünk egymással, ugyanazokat a diákokat
tanítjuk, mégis sok érdekességet láttunk
mindenhol. A kollégák megmutatták a
munka fortélyait, a szakmai, technikai
felszereléseket. A nyelveket tanítók a pékekhez látogattak, a reálosok a cukrá-

szokhoz, a tesisek a kertészekhez, a humán közösség a gépészeknél ismerkedett
a forgácsoló gépekkel, pneumatikával,
robotikával, számítógépes tervezéssel. A
kollégiumi nevelõtanárok a labor világából kaptak ízelítõt. A vendéglátás jó kis
beszélgetésekbe torkollott, alig tudtunk
elválni egymástól.
A következõ forduló az iskola megismerése volt. Egy csoport a pincétõl a
padlásig járta be az épületet. A legeldugottabb helyekre is be lehetett nézni, a
mûszaki állapotot is megtekinthettük. A
másik társaság az udvar felfedezésre váró
részeihez ment. A hatalmas Toldis épületnek egy részén a többségünk még nem
járt, ezért érdekes volt felfedeznünk
munkahelyünk másik oldalát.
A nevelési értekezleten mi is „nevelõdtünk”: egymás megismerése segíti a
megértést, új információkkal gazdagodtunk, közben pedig jól szórakoztunk.
Gyorsan telt ez a nap!
A Toldi iskola nevelõtestületének teljes
cikkét elolvashatják
a www.nagykorosma.hu oldalon!
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Megemlékezés a két
RÖGBI:
legnagyobb magyar ÚJABB ARANY
zeneszerzõrõl

Fotó: Hauszknecht Dániel

Nem kedvezett az angolos idõjárás a Palacsintalan Országos Utánpótlás Rögbi Kupának Esztergomban március 31én. Az idõjárási viszonytagságok ellenére a nagykõrösi
Honfoglalók Rugby Club és Törpi Rögbi Utánpótlás Mûhely U12 korosztályban versenyzõ különítménye azonban
hozta a formáját és egy aranyéremmel sikerült bõvítenie
idei kollekcióját. Gratulálunk a csapatnak!
Honfoglalók Rugby Club és
Törpi Rögbi Utánpótlás Mûhely SE

Hartyányi Mária Piroska
ny. zenetanárnõ a két legnagyobb magyar zeneszerzõrõl
emlékezett meg elõadásában
2018. március 28-án, a nagykõrösi városi könyvtárban.
Bartók Béla és Kodály Zoltán
mély barátságát és munkásságát számos archív fénykép
segítségével ismerhettük meg.
Dalaikból a Varró-Sasi Ildikó
vezényelte Kõris kamara-

kórus adott ízelítõt. A nagyszámú közönség közös éneklése és Révayné Donaberger
Judit szép szólóéneke is felemelõ élmény volt.
Verseket hallottunk Somlyó Györgytõl, Illyés Gyulától és Vészi Endrétõl Szöllõsi
Lajosné, dr. Böõrné Gorócz
Katalin, Bencsikné Szilágyi
Zsuzsa és Lebbenszki Józsefné elõadásában.

PROGRAMAJÁNLÓK
Helyszín: Nagykõrösi Arany János Kulturális
Központ színházterme
2018. április 25. 11.30 és 14.30 órakor: „Álom világ, mit szemed lát” Zenés mese koncert
2018. április 26. 19.00 órakor:
„Jövõre veled ugyanitt”
A veszprémi Petõfi Színház és a
Székesfehérvári Vörösmarty Színház közös elõadása; Fõszereplõk:
Váradi Eszter Sára, Keller János
Információ: Tel.: 06-53/550-040
E-mail: igazgato@korosikultura.hu
Web.: www.korosikultura.hu
Cím: 2750 Nagykõrös, Szabadság tér 7.
XIII. évfolyam, 15. szám • 2018. április 13.
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