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Adatik tudtára mindönöknek kiknek illik!
György-napi vásár - 2018. április 29.
Nagykõrös, Vásártér
A vásári rendezvények idõpontját keresse a www.nagykoros.hu honlapon!

XIII. évfolyam 16. szám

2018. április 20.

Ingyenes információs lap

Virágpompa Nagykõrösön
Meseszép Városunk a tavaszi virágpompában. Ha tehetik
sétáljanak Önök is a településen, gyönyörködjenek a páratlan szépségben. Szeretettel küldjük képeinket mindazoknak, akik szeretik Nagykõröst. További képeinkben gyönyörködhetnek az Önkormányzati Hírek Nagykõrös facebook oldalán!

Dinamikusan fejlõdik, egyre
több munkatársat foglalkoztat
a SIIX nagykõrösi üzeme

Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester április 13-án gyárlátogatáson vett részt a japán multinacionális cég nagykõrösi üzemében.
„Ezúton is szeretném megköszönni a SIIX japán nagyvállalatnak, hogy Nagykõröst választották és ezt a beruházást végrehajtották. Hosszú távon több száz, akár több ezer dolgozónak adhatnak munkát Nagykõrösön…” További részletek lapunk 3. oldalán!

EGYÜTT SIKERÜLT: NAGYKÕRÖSI
ANYUKÁK SIKERES ÖSSZEFOGÁSÁVAL
AZ ÁLOMBÓL VALÓSÁG LETT

Igazi közösségi összefogással újulhattak meg, válhattak baba-baráttá a nagykõrösi Rendelõintézet földszintjén, a baba-mama és a
védõnõi szobák.
Godó Kata szülõ még januárban álmodta meg, hogy a helyiségeket nyugodt, bensõséges, barátságos környezetté varázsolják,
olyanná, ahová öröm bemenni, ezzel is elismerve, segítve és megköszönve a Magyarországon Hungarikumnak számító, egyedülálló Védõnõi Szolgálat munkáját, éreztetve, hogy milyen nagy szükség van rájuk, hiszen mindig precízen, becsülettel és szeretettel
végzik hivatásukat, Nagykõrösön is. További részletek lapunk 9.
oldalán!
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Új kormányzásra
készülünk
A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezetõ miniszter szerint az
összes parlamentbe jutott ellenzéki párt összességében kevesebb szavazatot kapott, mint a
Fidesz-KDNP, és amikor az ellenzék vitatja az eredményt, valójában menekül a saját felelõssége elõl. Rogán Antal az Origónak adott, pénteken közzétett interjúban megerõsítette:
új kormányzásra készülnek,
amelynek irányait április 8-án
kijelölték a magyar emberek.
Rögzítette, a népesedési problémákra a születések számának a
növelése a megoldás és nem a
bevándorlás. A politikus úgy
értékelt: „történelmi eredmény
háromszor egymás után kétharmaddal megnyerni egy országgyûlési választást. A mostani választás egy nagyon erõs
felhatalmazást ad a kormánynak”.
Szerinte nagy választási küzdelmen vannak túl és a kampányban az emberek alaposan
megismerhették az összes induló párt álláspontját az ország
legfontosabb kérdéseirõl. Hozzátette: a vasárnapi választáson
a magyar emberek „meggyõzõ
többséggel” hoztak döntést és
kijelölték a számukra fontos
kérdéseket: a migráció megállítását és a nemzeti szuverenitás
megvédését.
Rogán Antal elmondta, nem
folytatásra, új kormányzásra

készülnek. „Orbán Viktor miniszterelnök és a Fidesz-KDNP
politikai közössége mindenkinek a munkájára számít, de
nem ugyanolyan feladatkörben
és nem ugyanazon a poszton” –
mondta, hozzátéve: „a Fideszben régi szokás, hogy nálunk
nem pozíciót, hanem feladatot
osztanak”.
Rogán Antal szerint április
8-án a magyar emberek megadták a felhatalmazást ahhoz,
hogy a kormány minden eszközzel éljen a nemzeti szuverenitás megvédése érdekében. Jelezte, az Országgyûlés ismét
napirendre fogja venni azt a
2016-os alkotmánymódosítást,
amit a Jobbik elutasított. (Az
Orbán Viktor által benyújtott
hetedik alkotmánymódosítás
az idegen népesség Magyarországra telepítésének tiltását
kezdeményezte.)
A miniszter kitért arra is, a
Stop Soros törvényt „le kell porolni”, újra elõ kell venni, és az
új körülményeket is szem elõtt
kell tartani. A javaslatot nem
kiüresíteni, hanem bõvíteni kell
– részletezte. Szerinte az Avaazféle manipulációs technikákat
például a Stop Soros törvénycsomag kiegészítésénél figyelembe kell venni.
Szólt arról is, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) is
csatlakozik „az ENSZ és
Brüsszel kórusához” és jó do-

Gyász
Kecskeméti István János (1951)
Volt Balázsné sz. Vajda Julianna (1924)
Dobos Mihály (1931)
Kaszala Istvánné sz. Kisprumik Etelka (1931)
Csákó Sándorné sz. Demcsik Klára (1936)
Tóth Lászlóné sz. Horváth Mária (1927)
Danka József (1952)
Bekõ Károly (1956)
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lognak próbálja beállítani a
migrációt. Hozzátette:
– Az IMF, az ENSZ és a
brüsszeli dokumentumokat olvasva lassan úgy tûnik, a migráció egy csodaszer, de ez nem
igaz, a migráció nem a gondok
megoldása, hanem újabb bajok
okozója.
Úgy folytatta, a migráció veszélyezteti az európai kultúrát,
az európai emberek biztonságát, és nem megoldja a problémákat, hanem újakat generál.
A népesedési problémákat a
családok támogatásával kell
kezelni. A népesedési problémákra a születések számának a
növelése a megoldás és nem a
bevándorlás – közölte. A vá-

lasztási csalásokra vonatkozó
kérdésre a miniszter úgy válaszolt, a magyar emberek egyértelmûen döntöttek, ezt a vak is
látja.
„Amikor az ellenzék vitatja
az eredményt, valójában menekül a saját felelõssége elõl. Ez
kicsit gyerekes, de azért van demokrácia, hogy mindenrõl lehessen vitatkozni” – fogalmazott. Rogán Antal szerint „a
politikai bolhacirkuszt” azt teszi nyilvánvalóvá, hogy átlagos
számú jogorvoslati kérelem
van a választási bizottságok
elõtt. Nem több és nem kevesebb, mint négy vagy nyolc éve
– jegyezte meg.
(MTI)

JEGYZÕI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2018. évi
munkaszüneti napok körüli munkarendrõl szóló 9/2017. (V. 19.)
NGM rendelet szabályozása alapján a Nagykõrösi Polgármesteri
Hivatal ügyfélfogadási rendje április-május hónapban az alábbiak
szerint alakul:
2018. április 21. (szombat) munkanap,
ügyfélfogadás: 8.00–12.00 óráig.
2018. április 30.(hétfõ) pihenõnap,
2018. május 1. (kedd) munkaszüneti nap,
a Nagykõrösi Polgármesteri Hivatal
Nagykõrös, Szabadság tér 4. sz. és Szabadság tér 5. sz.
alatti épülete ezen a két napon zárva tart.
A Nagykõrösi Polgármesteri Hivatal ügyintézõi ügyfélfogadási
idõben készséggel állnak Tisztelt Ügyfeleink rendelkezésére.
Dr. Nyíkos Sára s.k.
címzetes fõjegyzõ

MEGEMLÉKEZÉS

SZÛCS ISTVÁN
halálának 3. évfordulójára
Nem vársz már minket ragyogó szemekkel.
Nem örülsz már nekünk szeretõ szíveddel.
De egy könnycsepp 2 szemünkben Érted él.
Egy gyertya az asztalon Érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tõlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szívbõl szeretünk, s nem felejtünk Téged!

Feleséged és lányod

Önkormányzati Hírek • NAGYKÕRÖS
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Dinamikusan fejlõdik,
egyre több
munkatársat
foglalkoztat a SIIX
nagykõrösi üzeme
Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester április 13-án gyárlátogatáson vett részt a japán
multinacionális cég nagykõrösi
üzemében. „Ezúton is szeretném megköszönni a SIIX japán
nagyvállalatnak, hogy Nagykõröst választották és ezt a beruházást végrehajtották. Hosszú
távon több száz, akár több ezer
dolgozónak adhatnak munkát
Nagykõrösön. Reméljük, hogy
minél több ember megtalálja a
boldogulását, el tud helyezkedni. Ahogyan látható, a gyártósorokon javában folyik a termelés,
egyre többen pozitívan számolnak be arról, hogy mennyire jó
nekik, hogy itt helyben dolgozhatnak. Örülök, hogy ilyen szépen fejlõdik az üzem, arra buzdítok mindenkit, hogy aki szeretne Nagykõrösön dolgozni és
ez a fajta munka nem áll távol

tõle, jelentkezzen.” – mondta el
dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester az Önkormányzati Híreknek adott interjújában.
Mester Szabolcs, a SIIX
Nagykõrösi üzemének gyárigazgatója köszönettel vette a dicsérõ szavakat, és elmondta, hogy
gyorsabban, dinamikusabban
fejlõdnek, mint gondolták, és
máris több, mint 180 fõt foglalkoztatnak.
Aki szeretne munkát vállalni
a SIIX Nagykõrösi üzemében,
kérjük önéletrajzát a vállalat telephelyénél lévõ postaládába
helyezze el: Nagykõrös, Téglagyári utca 9.
A gyárlátogatásról készült
video felvétel megtekinthetõ
az Önkormányzati Hírek
facebook oldalán.
LV

JUDO HÍREK

Néhány csendesebb hétvége
után ismét szõnyegre léptek a
nagykõrösi judosok. Az elmúlt
hétvégén, Szolnokon vettek
részt az egykori legendás testnevelõ tanár és edzõ Bíber Pál emlékére rendezett diák utánpótlás
versenyen, ahol több külföldi
egyesület is képviseltette magát.
Elsõ helyen végzett Barta Gábor, míg Zsarnai Zsolt és Kovács Péter ezüstérmet szerzett
súlycsoportjában. Pavolek Dorka és az egyre érettebb versenyzést mutató Budai Gábor
bronzérmet szerzett. Kovács
Ádám az ötödik, míg Kürtösi
Ádám a hetedik helyen zártak.

Mindketten jó mérkõzéseket
vívtak annak ellenére, hogy
nem sikerült dobogóra lépniük.
Sajnos nagyon sokan hiányoztak sérülés, betegség és egyéb elfoglaltságok miatt, így a csapatversenyben nem tudtak labdába
rúgni a kõrösiek. Aki hiányzott,
az legközelebb április 21-én léphet szõnyegre Orosházán egy
hasonló versenyen. A hónap
utolsó hétvégéjén rendezik meg
Európa egyik legnagyobb utánpótlás versenyét a Budapest
Kupát és edzõtábort, melyen
már szerepelnek majd a serdülõ
és ifjúsági versenyzõk is.
KÕRÖS JUDO SE

ÉLETRE KEL A TÍMÁRHÁZ
A nagykõrösi származású Holló Róbert, akirõl már korábbi lapszámunkban megjelent
interjúnkban olvashatták, hogy egy igen
sokoldalú, mindig új célokkal és ötletekkel
teli fiatalember, mind a rádiózás, a fotózás,
a divat világa, az utazás, valamint a vendéglátás területén is nagy sikereket ért már el,
ezúttal Nagykõrösön kamatoztatja tovább
eddig megszerzett tapasztalatait. Természetesen a sort még folytathatnánk, de ezúttal
egy teljesen új dologba vágta a fejszéjét, errõl kérdeztem most Holló Róbertet.
– Úgy értesültem, hogy általad már május elején „életre kel” a Tímárház, mely egy
új színfoltjává válhat Nagykõrös kulturális
életének… Hogyan képzeljük ezt el?
– Tervem, hogy a Tímárházban egy
olyan borozót és egyben kávézót szeretnék
létrehozni, mely azzal tûnne ki a hétköznapi
kávézók közül, hogy a világ minden pontjáról kínálna kávékülönlegességeket, ezzel is
betekintést nyerve egyes népek kultúrájába,
továbbá a híres magyar borok mellett, a választékban olasz és francia borok is megjeXIII. évfolyam, 16. szám • 2018. április 20.

lennének. A helyiségben az úgynevezett
„vintage” stílus uralkodik majd, ezzel is
egyfajta magasabb szintû kikapcsolódást
biztosítva, csupán a légkörével is. Úgy vélem, itt mind a fiatalabb, mind az idõsebb
korosztály megtalálja a stílusához tökéletesen illeszkedõ kikapcsolódási formát, például a kerthelyiség is úgy lesz kialakítva,
hogy lehetõséget biztosítson koncertekre,
grill partikra, borkóstolásra, irodalmi esteknek, és egyéb kulturális eseményeknek. Mint
rendezvényház is üzemelünk majd, teret
biztosítva ezzel kisebb esküvõknek, évfordulóknak, szülinapoknak és egyéb ünnepi
rendezvényeknek, svédasztalos menüvel.
A Tímárház legfelsõ szintjén egy teljes
stábbal felszerelt fotóstúdió üzemel, ami pedig egy tökéletes helyszín portfóliók készítésére, vagy, hogy megörökítsük a családi pillanatokat, sõt itt egy új divatágazat is helyet
kap majd, a házikedvencek fotózása…
Minden további részlet hamarosan!
Beretvás Judit
3
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Maradok, aki voltam: a
Elkötelezett demokrataként
mindenkinek
köszönöm, aki elment
szavazni, függetlenül
attól, hogy kit tisztelt
meg a bizalmával. Hálás vagyok a rám adott
voksokért, de garantálom, amit eddig: „a

Földi” minden földijét
képviseli az Országgyûlésben. A rájuk érkezõ
szavazatok
számától
függetlenül gratulálok a
kampány nehéz terhének cipeléséért a vetélytársaimnak. Bízom benne, hogy akik a közéleti

pályán maradnak közülük, azok velem együtt
az itt élõk érdekét szolgálják majd.
Meggyõzõdésem,
hogy ezen a választáson
az egész ország gyõzött.
A biztonság és a fejlõdés mellett döntöttünk.

Megvédtük a közös
eredményeinket, sõt új
lehetõségeket nyitottunk Cegléd, Nagykõrös, Abony és térsége
számára. Továbbra is
biztonságban leszünk
az illegális bevándorlóktól és általában az

Csodaszép a virágos Nagykõrös
Nagykõrös lakosai, és a hozzánk érkezõ vendégek is örömmel sétálnak a városban és
gyönyörködnek a valóban szépen zöldellõ virágos település szépségeiben.

Szerintem…
Kozári Ágnes 2004 óta él
itt. A háromgyermekes
anyuka, aki szépséges kisfiát tartotta kezében, mosolyogva adott interjút lapunknak. „Küllemében
nagyon sokat fejlõdött
Nagykõrös, mióta itt élek.
Kivirágzott a park! A szökõkutak különösen tetszenek a gyermekeinknek,

akik a szépséges virágokat
is boldogan megcsodálják. Jó itt élni a gyerekekkel, mert jó, nyugodt a
környezet. Most tavasszal
a tulipánok különösen
gyönyörûek, az elrendezésük is nagyon ízléses, és
látszik, hogy szépen gondozva is vannak” – mondta el lapunknak Kozári
Ágnes.
LV

Így épül, szépül a Múzeum

Mint ahogyan lapunk beszámolt róla, több mint egymilliárd
forint támogatást kapott az Arany János-emlékév alkalmából
Nagykõrös, az összegbõl teljesen megújul a költõ nevét viselõ
4

muzeális gyûjtemény. A munkálatokról folyamatosan számolunk be Önöknek.
LV
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: a Földijük
idegen erõktõl. Magyarország magyar ország, keresztény közösség, önálló nemzet, demokratikus európai jogállam maradhat. Folytatódhat a kiszámítható, lendületes, következetes kormányzati mun-

ka, amely mögött a Fidesz–KDNP „személyében” a választók millióinak megkérdõjelezhetetlen támogatását élvezõ, egységes, erõs, tántoríthatatlan pártszövetség áll. Folytatódhatnak a béremelések, az

adócsökkentések és a
munkahelyteremtõ
építkezések. Folytatódhat a családok, az otthonok és a magyar kisvállalkozások támogatása.
Országgyûlési képviselõként továbbra is a

térség érdekeinek elkötelezett érvényesítõje leszek, akit önök mindig
elérhetnek. Maradok,
aki voltam: a Földijük.
Ehhez a munkához szövetségesül hívom a választókerület minden
lakóját!

Befejezték a szavazatok
számolását, a Fidesz–KDNP-nek
kétharmados többsége van
Több mint 2,8 millióan szavaztak
a kormánypártokra
Valamennyi egyéni választókerületben megszületett a
nem jogerõs végeredmény.
A Fidesz–KDNP kétharmados többséggel rendelkezik
majd az új Országgyûlésben.

száma, elsõ helyen a Fidesz–KDNP pártszövetsége
végzett, a második a Jobbik
lett, míg a harmadik legerõsebb erõ az MSZP-P szövetségi listája lett.

A szavazatszámlálás értelmében a 109 egyéni választókerületbõl 91-ben a Fidesz–KDNP pártszövetség
jelöltje nyert, 8-ban az
MSZP–Párbeszéd szövetség,
3-ban a DK, 1-1-ben a Jobbik, az LMP, illetve az Együtt
jelöltje szerzett mandátumot, valamint 1 független
jelölt is bejutott a parlamentbe.

A következõ
Országgyûlésben
így oszlanak majd
el a mandátumok:

Így végeztek a
pártok:
Az országos pártlisták 100
százalékos feldolgozottsága
után sem változott az Országgyûlésbe bejutott pártok

20, a parlamenti mandátumok aránya: 10,05 százalék.

4. DK: egyéni választókerület: 3, országos lista: 6, öszszesen: 9, a parlamenti mandátumok aránya: 4,52 százalék.

5. LMP: egyéni választókerület: 1, országos lista: 7,
összesen: 8, a parlamenti
mandátumok aránya: 4,02
százalék.

kedvezményes mandátum:
1, összesen: 1, a parlamenti
mandátumok aránya: 0,50
százalék.
A parlamentbe bejutott pártok közül a Fidesz–KDNP
kapta a legtöbb szavazatot,
méghozzá 2 824 206-ot,
ami arányaiban 49,27 százalékot jelent.

A többi bejutott
párt számai
választókerület: 91, orszá6.
EGYÜTT: egyéni válasz- így alakultak:
gos lista: 42, összesen: 133,
1. FIDESZ–KDNP: egyéni

a parlamenti mandátumok
aránya: 66,83 százalék.

2. JOBBIK: egyéni választókerület: 1, országos lista:
25, összesen: 26, a parlamenti mandátumok aránya:
13,07 százalék.
3.

MSZP–PÁRBESZÉD:
egyéni választókerület: 8,
országos lista: 12, összesen:

XIII. évfolyam, 16. szám • 2018. április 20.

tókerület: 1, országos lista:
0, összesen: 1, a parlamenti
mandátumok aránya: 0,50
százalék.

• Független: egyéni választókerület: 1, országos lista:
0, összesen: 1, a parlamenti
mandátumok aránya: 0,50
százalék.
• Magyarországi Németek
Országos Önkormányzata:

2. Jobbik – 19,06 százalék,
1 092 669 szavazat
3. MSZP–Párbeszéd – 11,91
százalék, 682 602 szavazat

4. LMP – 7,06 százalék,
404 425 szavazat
5. DK – 5,37 százalék, 308
068 szavazat
Forrás: Hirado.hu
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Az egyszeri civil elnök és alelnöke teniszezni készülnek, az öltözõben vetkõznek, amikor az alelnök döbbenten kérdezi az elnöktõl:
– Jesszusom, Te mióta viselsz nõi fehérnemût?
– Sajnos azóta, hogy a feleségem az autó kesztyûtartójában egy nõi tangát
talált és el kellett hitetnem vele, hogy én szoktam hordani...

TÖRPI RÖGBI SIKER
AUSZTRIÁBAN
sal fûszerezett 20 perc/mérkõzés mini rögbit játszhattak.
Rendkívül jól vették az új akadályt. A nap egyenlege egy
gyõzelem a Vienna Celtic együttese és egy „egycélos-vereség” a Donau Wien csapata ellen. Mind a három csapat hasonló átlaggal
zárta a napot, így három
gyõztest is hirdettek.

A bécsi Rugby Union Donau
Wien vendégszeretetét élvezve
utánpótlás rögbi tornán vett
részt a nagykõrösi Honfoglalók Rugby Club és Törpi
Rögbi Utánpótlás Mûhely SE
Hirdetés

U12-es csapata Ausztriában
2018. április 14-én. A magyar
szokásoktól eltérõen és az
osztrák gyakorlatot követve a
fiúk fél pályán, 5 fõs passzív
tolongással és 4 fõs bedobás-

EU-ÉPÍTŐ
KFT

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

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

GONDOLJON A TÉLRE!

Köszönjük szépen a velünk
tartó szülõknek és rokonoknak a biztatást!

Bükk, tölgy, gyertyán,
vastag akác guriga
Kazánra hasított nyárfa

Honfoglalók Rugby Club
és Törpi Rögbi Utánpótlás
Mûhely SE

Érd.: Kolozsvári u. 7., Ádám L. u. 45.

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

Ismét örömöt
osztott a Tibiker

Ismét két családot jutalmazott meg 10-10 ezer forintos
vásárlási utalvánnyal a
nagykõrösi TIBIKER. Ezúton Précsényi Dénesnének
és Dencsik Albertnénak kedvezett a szerencse. Õk, és
gyerekeik így örültek a nagyszerû ajándéknak. Mindegyikük kiemelte, hogy nagyon
kedvezõek a boltban az árak,
figyelmes a kiszolgálás és szé6

Hirdetés

les a választék. Mindkét család tagjai törzsvásárlók az
üzletben, másoknak is szeretettel ajánlják a boltot. Az
ajándékutalványokat alapvetõ élelmiszerekre költik, és
a gyerekek kívánságait is figyelembe veszik.
Mindenkit szeretettel vár
a TIBIKER, a Családok élelmiszerboltja!
LV
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Újabb kampány… újabb álom…
Esteledett, közeledett a hét óra.
Még világos volt, egyre hoszszabbak a nappalok, ez a mai
különösen az volt neki, így jól
esett a zuhany, ami után felvette bolyhosodó „Civil vagyok”
feliratú köntösét. Nem mai darab már…, de egy újjá éledõ
kapcsolat ajándéka volt ez a
köntös, a szürke zakóstól kapta. Kezdetben puhán vette körbe, s olyan ölelõ, könnyed volt
a nehéz napokban, mára itt-ott
megnyúlt, az egykor finom szálak is elérdesedtek, õ mégis ragaszkodott hozzá, meglehet
maga sem tudta miért… Húzott
még egyet a köntös övén, s leült
a tévé elé.
„Lassan jönnek az eredmények…” – ült le a mozi szobában. Mára ezt választotta a
nagyképernyõs szobai készülék
helyett. Magas volt a részvétel,
három óra körül, hívta telefonján a szürke zakós, hozta a jó
hírt, ennyi embert még nem látott a város szavazni, minden
rendben. Amikor bemondják,
micsoda érzés lesz, ennek meg
kell adni a módját. Felesége is
csatlakozott hozzá és este 9-re
egy találkozó is meg volt beszélve egy központi helyre.
„Nincsenek eredmények?
Még mindig szavaznak? Hír
TV… ATV… RTL Klub,
M1… ECHO… TV2 – kapcsolgatta sorra a csatornákat, de

semmi. Lassan peregtek az óra
homokszemei. Õ pedig már nagyon várta a pillanatot, amikor
bemondják és õ felkiálthat:
igen, igen, igen. Várt. Egyszercsak megcsörrent a telefon.
A szürke zakós hívta, a találkozót áttették 11-re.
Tudsz valamit? – kérdezte a
„Civil vagyok” köntösös.
A magas részvétel nekünk
kedvez. Helyben és a választókerületben is ez volt. Szóval behûtöttük a pezsgõt. – hallatszottak a telefon másik végérõl
a szürke zakós megnyugtató
szavai. Úgy hatottak ezek most
a lelkére, mint egykor a köntös,
puhán és melengetõen. Szüksége is volt rá, mert bár odakint is
20 °C körül járt a hõmérõ mutatója, õ mégis remegett odabent.
Rendben leszünk. – mondta
a feleségének. Azt mondta,
rendben leszünk. – ismételte,
ezzel magát is nyugtatva.
Derûsebb lett, s bár mostanában nem igazán fogyasztott alkoholt, megkérte a feleségét,
hozzon egy pohárral abból a
viszkibõl, amit még ’14 õszén
vettek, de akkor elmaradt az
ünneplés, így polcra került, egy
jobb alkalomra… És mi lehetne
jobb, mint most. Az elsõ korty,
a második, majd a harmadik,
apránként, s minden kortyban

TIMÁR IBOLYA:
AHOGY ÉN LÁTOM
A TERMÉSZETET
címû kiállításának
megnyitójára,
2018. április 10-én,
17 órakor került sor.
A kiállítást Juhász
Nándor, a Nagykõrösi
Arany János Kulturális
Központ
igazgatóhelyettese
nyitotta meg a Svájci
Házban.
A kiállítás
megtekinthetõ:
2018. április 30-ig.
XIII. évfolyam, 16. szám • 2018. április 20.

benne volt az íz: „mi lehetne
jobb, mint most”.
Lassan kiürült a pohár, s
ahogy az asztalra tette, megütötte a fülét, „Még nincsenek
hivatalos információk, de…”
kezdetû mondat. Leforrázó hírek jöttek. Az egész országban… Kivéve Budapest… Vidéken mindenhol… Hol volt
már az iménti nyugalom… Izgatottan vette kezébe a telefont
és bökött rá az iménti bejövõ
hívás számára. „Kicsöng… Kicsöng… Miért nem veszi már
fel?”
Na végre, épp ideje! Nézed a
tv-t?
Nézzük. – válaszolta a szürke
zakós.
És most mi van?
Várunk.
Mit várunk? Már évek óta
várunk. Azt mondtad, minden
rendben lesz és nem most
mondtad elõször! – mondta
egyre ingerültebben a „Civil vagyok” köntösös.
A szürke zakós legszívesebben rávágta volna a telefont, de
tudta jól, szüksége van még…
Mit szüksége? Ha így jönnek a
számok, még inkább szüksége
van a „Civil vagyok” köntösösre, mint eddig. Így csak egy nagyot nyelt és végighallgatta,
majd csak annyit mondott:
Akkor 11-kor.
10.30-ra már egyre feszül-

tebb lett a hangulat. Ingerült
mozdulattól repült a szoba jobb
sarkába a köntös. Legszívesebben a régi világoskék pólóját
vette volna fel, de az már rég
szertefoszlott… így az elsõ kezébe akadó pólót húzta magára.
Beült az autóba, amibõl alig 5
perc múlva ki is szállt, hogy egy
perc múlva lenyomva az ajtó kilincsét,
– Hogy állunk? – kérdéssel
nyisson be.
A szürke zakós egy fél órája
már tudta, nagyon nem várja
ezt a pillanatot.
Úgy néz ki – mondta volna,
de ekkorra már ott állt elõtte az
iménti kérdezõ, s meredten bámulta a monitort…
Micsoda! – csattant fel. Egy
vacak körzetet, annyit nem sikerült hozni! – a düh és a mindenbõl elég volt érzés járta át.
Legszívesebben abban a pillanatban abba hagyta volna az
egész politikai akármit is, amit
eddig csináltak, de nyugtatták…
Valami furcsa érzés: Ideje
lenne felkelni! És a felnyitódó
szemhéjak csapóként vágták
félbe az álmot, ki tudja milyen
folytatás jön… Közben a rádió
ébresztõ módja is bekapcsol.
Megszûnõ lapról szólnak a hírek. Hiába, ma is volt, aki hamarabb ébredt… s jönnek az új
hírek…

1953–2018
65 ÉVE A VÁROSBAN, A VÁROSÉRT
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját
a 65 éves Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Mûvészeti Iskola
„WEINER HÉT” RENDEZVÉNYSOROZATÁRA
PROGRAM

2018. április 26. csütörtök 17.00

2018. április 23. hétfõ 17.00

„ZENE NÉLKÜL MIT ÉREK ÉN?”
Iskolánk pedagógusainak
hangversenye

„HA HÉTFÕ, AKKOR ÁLLATKERT!”
Olgyay Gábor, iskolánk tanárának
gitárhangversenye
Közremûködnek:
Széll-Rózsa Szilvia – ének,
Olgyay Dóra Réka – fuvola,
Olgyay Ádám – ütõhangszerek

2018. április 27. péntek 16.00

2018. április 24. kedd 17.00

„SZENT GYÖRGY NAPI KÖSZÖNTÕ”
Népzene szakos növendékeink és
Népdaléneklési Versenyünk
helyezettjeinek
közös hangversenye

„VISSZATEKINTÉS”
Hartyányi Mária Piroska, iskolánk
nyugalmazott pedagógusának
visszaemlékezése a zeneiskolánk
elmúlt évtizedeire

Sok szeretettel hívjuk és várjuk
Nagykõrös zeneszeretõ közönségét!
Rendezvényeinkre a belépés
díjtalan.
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FELHÍVÁS ÓVODAI
BEIRATKOZÁSRA
– ha van, a gyermek eltérõ
fejlõdési ütemére vonatkozó
szakvélemény,

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

– ha a gyermek nem magyar
állampolgár, akkor a Magyarországon tartózkodás
jogcímét igazoló okirat.

2018. április 23–27.
naponta
8.00–16.00 óráig

Felhívjuk a Tisztelt Szülõk figyelmét, hogy óvodalátogatási kötelezettsége a 2011.
évi CXC. tv. 8. § (2) bekezdése értelmében annak a gyermeknek van, aki 2018. augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti.

Helye: Nagykõrösi
Városi Óvoda
Nagykõrös,
Kárász u. 1.

ló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
– a gyermek Taj kártyája,

A Nagykõrösi Református
Egyházközség, a fenntartásában lévõ Arany János
Református Általános Iskola és Óvoda Mesevár Tagóvodájába a 2018/2019-es
nevelési év beiratkozási
idõszakának meghatározása tekintetében az alábbi
hirdetményt teszi közzé.

Értesítjük a Kedves Szülõket, hogy
a gyermekek beíratása 2018. április 23–27-ig (hétfõtõl péntekig) 8–16
óráig lesz a Kazinczy u. 11. sz. alatti
épületben.
Felekezettõl függetlenül
várjuk a Tisztelt Szülõket
gyermekeikkel együtt.

A beiratkozáshoz
szükséges dokumentumok:
– a gyermek nevére kiállított
személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy
személyi igazolvány),
– a gyermek lakcímét igazo-

Szabad férõhelyek esetén
óvodánk felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétõl számított
fél éven belül betölti.
Az óvodavezetõ írásban értesíti a szülõt a felvételi eljárás
eredményérõl 2018. május
25-ig.
A döntés ellen jogorvoslati
kérelmet a kézhezvételtõl
számított 15 napon belül a
Nagykõrösi
Református
Egyházközséghez címezve
az óvodavezetõhöz lehet benyújtani.
A felvételi körzethatár
Nagykõrös város egész területe és vonzáskörzete.
Szabó Gábor
lelkészelnök
Nagykõrösi Református
Egyházközség
Fenntartó képviseletében

Hirdetés

Adminisztrátor
munkatársakat keresünk!
Jelentkezését várjuk önéletrajzzal
a hr@kezmu.hu címre,
telefonon a 06-20/493-9309 számon,
személyesen hétköznap 8–12 óra között
a 2750 Nagykõrös, Téglagyár utca 8–10.-es
szám alatt.
Pályakezdõk, megváltozott
munkaképességûek jelentkezését is várjuk!
8

FELHÍVÁS ÓVODAI
JELENTKEZÉSRE

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.

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.

További részletek a
www.nagykoros.hu
oldalon!

SÉRTETTEKET KERESÜNK
A nagykõrösi rendõrök lefoglalt kerékpárok tulajdonosainak jelentkezését várják.
A Nagykõrösi Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya
13070/543/2017. bü. számon
nyomozást folytat lopás vétség
elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt. A nyomozás
adatai szerint N. Tamás, N.
Zoltán, valamint B. Sándor
2017. évben Nagykõrösön eltulajdonították a képeken látható
kerékpárokat. Az ügyben a sértettek kiléte ez idáig ismeretlen.
A rendõrség kéri, hogy akitõl a
fenti képeken látható kerékpárokat (a képeket a www.nagykorosma.hu oldalon tekintheti
meg – szerk.) eltulajdonították,
vagy a bûncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Nagykõrösi

Rendõrkapitányságon (2750
Nagykõrös, Kecskeméti út 4.),
vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24 órájában elérhetõ 53/351-777-es telefonszámon, az ingyenesen hívható
06-80/555-111-es „Telefontanú” zöld számán, illetve a 107es, 112-es központi segélyhívó
számok valamelyikén. A bejelentéseket a rendõrség bizalmasan kezeli.
Hirdetés

„ÉLNI JÓ” TERÁPIÁS
KEZELÉSEK
• 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
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Felújítás közben

Felújítás után
Igazi közösségi összefogással újulhattak meg,
válhattak baba-baráttá a
nagykõrösi Rendelõintézet
földszintjén, a baba-mama és a
védõnõi szobák.
Godó Kata szülõ még januárban álmodta meg, hogy a helyiségeket nyugodt, bensõséges, barátságos környezetté varázsolják,
olyanná, ahová öröm bemenni,
ezzel is elismerve, segítve és
megköszönve a Magyarországon Hungarikumnak számító,
egyedülálló Védõnõi Szolgálat
munkáját, éreztetve, hogy milyen nagy szükség van rájuk, hiszen mindig precízen, becsülettel
és szeretettel végzik hivatásukat,
Nagykõrösön is.
A kezdeményezéshez azonnal
csatlakozott Ózdi Csilla nagykõrösi pedagógus, szülõ, Sáfárné
Szûcs Helga, a nagykõrösi Védõnõi Szolgálat vezetõ védõnõje,
valamint Tankó Ágota fõigazgató is az elsõ perctõl támogatta és
segítette az elképzelést.
A folyamat többszöri egyeztetést és átbeszélést követõen in-

dulhatott el. Hihetetlen, hogy
közel félszáz anyukát mozgósított meg az ötlet, mindenki ott
segített, ahol csak tudott.
A négy helyiség, plusz a szoptatós helyiség megújítása így a
városi anyukák adományaiból,
támogatásából
valósulhatott
meg. Tankó Ágota fõigazgató a
kórház szakembereit is a rendelkezésükre bocsátotta, akik pl. kifestették a falakat, a szoptatós
helyiség ajtóira szellõztetõket
szereltek. Külön köszönet a takarítónõknek, hogy a festést követõen mindent kitakarítottak, elõkészítették a terepet, megkönynyítve ezzel is a lelkes szülõk és
védõnõk további munkáját. A
felajánlásokon túl mindösszesen
kb. 125 ezer forint külön költség
keletkezett-tudtuk meg Godó
Katától.
Az elmúlt hétvégén, április

XIII. évfolyam, 16. szám • 2018. április 20.

13-tól április 15-ig közel 30-an,
köztük a védõnõk is keményen
dolgoztak azért, hogy bababaráttá varázsolják a helyiségeket.
A segítõk bútorokat festettek,
megújították az ablakokon lévõ
fóliát, festettek, mázoltak, dekoráltak. A szobák két DVD lejátszóval és két TV-vel is gazdagodtak.
Godó Kata lapunknak elmondta: A megújításban nem
volt koncepciónk, napról-napra,
folyamatában változott mindig
az elképzelés. Mindent adományból tettünk össze, ez valóban egy közös munka eredménye, mindenki nagyon lelkes volt
és boldog, hogy az álomból valóság lett, fantasztikus, hogy a
nagykõrösi szülõk így összefogtak egy közös, nemes cél érdekében, hogy ennyien megmozdultak és segítettek. Igazi csapattá
váltunk, új ismertségek és barátságok is köttettek.
Az ünnepélyes átadóra április
16-án délelõtt került sor. Ózdi
Csilla köszöntötte a vendégeket,
majd Godó Kata mondta el megható gondolatait. A rendezvé-

nyen dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester is beszédet mondott, aki a város képviseletében
egy aranyos baba-hintával lepte
meg a gyerekeket. Sáfárné Szûcs
Helga majd végül Tankó Ágota
fõigazgató is köszönetüket és
örömüket fejezték ki.
A nem mindennapi eseményen Szabóné Irházi Zsuzsanna
bizottsági elnök is jelen volt.
A megnyitón a Nagykõrösi Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai mûködtek közre Medvegy
Dorka felkészítõ pedagógus vezetésével. A szülõk és a jelenlévõk apró kis kézmûves ajándékot is kaptak Radicsné Papp Dóra munkájának köszönhetõen.
Ezt követõen egy megtekintéssel
egybekötött szobabemutató séta
vette kezdetét, majd szeretetvendégség keretében süteménynyel, és üdítõvel kedveskedtek a
szervezõk. Jó volt látni, hogy
igazi összefogással mi mindenre
vagyunk képesek.
Nézzék meg rövid kisfilmünket, és képgalériáinkat AZ
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
FACEBOOK OLDALÁN!
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Pályázati felhívás
NAGYKÕRÖS
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA (2750
Nagykõrös, Szabadság tér
5., telefon: 06-53/550-300,
fax: 06-53/351-058, e-mail
cím: nagykoros@nagykoros.hu, a továbbiakban Kiíró)
a Nagykõrös város vagyonáról és a vagyonnal
való gazdálkodás egyes
szabályairól
szóló
18/2013. (V. 31.) sz. önkormányzati rendelet vonatkozó fejezetei alapján
nyilvános pályázat keretében értékesíti az 1/1-ed
tulajdonában álló 1. sz.
melléklet szerinti ingatlanokat.
Pályázati biztosíték:
100 000 Ft/ingatlan, amelyet HUF-ban a kiíró UNICREDIT BANK HUNGARY
Zrt.-nél vezetett 1091500800000003-70920005

számlaszámára kell átutalni a pályázat benyújtásának határidejéig, „…
hrsz. ingatlan vételi ajánlata” jelige feltüntetésével.
Pályázati dokumentáció: átvehetõ 40 000
Ft + áfa pályázati díj befizetésével egyidejûleg a
kiíró fenti címén (I. em.
25. ajtó) 2018. május 17ig, munkaidõben 8.00-tól
15.00 óráig (pénteken
8.00-tól 12.00 óráig).
Megvásárlása a pályázatbenyújtás feltétele, figyelembevétele elsõdleges
követelmény.
Az 1. sz. melléklet
szerinti
ingatlanok
megtekintése: elõzetes telefonon történõ
egyeztetés alapján munkaidõben, telefonszám:
06-53/550-338

Pályázatok beadásának módja: zárt, cégjelzés nélküli borítékban „…
hrsz. ingatlan vételi ajánlata” jeligére, egy eredeti
és két másolati példányban személyesen, vagy
meghatalmazott útján a
kiíró fenti címén a Mûszaki Irodán (I. em. 25. sz. ajtó) kell benyújtani.
Pályázat benyújtási
határideje: 2018. május 18. 12.00 óra.

indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
Az 1. sz. mellékletben
szereplõ ingatlanok
listája megtekinthetõ
a Nagykõrösi Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján, illetve a
www.nagykoros.hu
honlapon!
Hirdetés

A pályázati dokumentációban meghatározott
feltételeknek mindenben
megfelelõ pályázatok közül a legjobb ajánlatot
tartalmazó pályázat minõsíthetõ nyertesnek.
Az ajánlati kötöttség idõtartama 90 nap.
A kiíró fenntartja a jogát,
hogy a pályázati eljárást

ÁLLÁSHIRDETÉS

Nagykõrösön
a Zombori Szerviz, gyakorlattal
rendelkezõ, megbízható

AUTÓSZERELÕ
munkatárs
jelentkezését várja.
2750 Nagykõrös,
Ceglédi út 21/C
zomboriautohaz@t-online.hu
06-20/9-416-324

Hirdetés

Az elasztomer feldolgozás mûszaki támogatáshoz
keresünk a nagykõrösi üzemünkbe:

gépszerelõt

ZORGE mûszakilag kiváló minõségû,
elasztomerekbõl, mûanyagokból és
más alapanyagból készült precíziós
terméket gyárt. A családi vállalkozás
már több mint 60 éve a termelõ vállalatok megbízható és hosszú távú beszállítója. Korszerûen felszerelt, Hollandiában, Magyarországon és Németországban mûködõ üzemeink a világ
minden részébe szállítanak.
Nagykõrösi gyárunkban transzfer- és
hidegcsatornás technikával, présekkel
és fröccsgépekkel gyártunk gumi és
szilikon alkatrészeket.

Feladatok:
– Fröccs- és más gépek, ill. üzemi berendezések javítása és karbantartása
– Fröccsszerszámok gépekre szerelése
– Gépparaméterek beállítása
Követelmények:
– Mûszaki végzettség
– Nyitottság és motiváltság
Elõny:
– Gyakorlat fröccsgépekkel és/vagy hidraulikus gépek karbantartásában
– Angol vagy német nyelvtudás
Amit nyújtunk:
– Érdekes munkakör egy fejlõdõ cégnél
– Versenyképes fizetés
Kérjük, jelentkezését az info.hu@zorge.com
címre küldje önéletrajzzal,
fényképpel, bizonyítványokkal, referenciákkal
és elérhetõségeivel.
A tárgysorban a „gépszerelõ ” tárgyat adja meg.

További részletek a vállalatunkról: www.zorge.com
10
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HAVAS
ÉLMÉNYEK

az ALPOKBAN

GIMIS SÍTÁBOR

Nálunk már szerencsére itt a tavasz, de a magas hegyekben még
most is sok helyen tartja magát a
tél. Pár héttel ezelõtt ezeken az
alpesi lejtõkön élvezhették a
„Hófehér Mámor” varázsát a sísport nagykõrösi szerelmesei!
Molnár Attila tanár úr szervezésében minden évben óriási élményekkel térnek haza az Arany
János Református Gimnázium
diákjai az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda tanulóival együtt a sítáborokból. A
két intézmény hosszú évek óta
eredményes sportkapcsolattal
rendelkezik ezen a területen is. A
csoportvezetõ idén két turnust
szervezett, a nagyszámú jelentkezés miatt. Így 120 fõ fölé emelkedett a két csoport összlétszáma. A diák jelentkezõk mellett,
jelentõs létszámot képviselnek
minden évben a visszatérõ régi
diákok, családok, diákos lelkû

felnõttek. Többen hosszú évekkel ezelõtt, gimnazista korukban
tanulták a síelést a tanár úrral, és
ma már a gyerekeikkel családosan vesznek részt a programon.
Február 19-én indult az elsõ
csoport kezdõk, középhaladók
részére, a Muraui térségben található ausztriai Grebenzen
síterületre. Az ötnapos táborban
pályaszállás várta a résztvevõket.
A kitûnõ idõjárás biztosította,
hogy a pályákon minden körülmény adott volt az eredményes
sportoláshoz. Évtizedek óta, a
fõszervezõ Molnár Attila tanár
úr mellett, a csoportok biztonságát, profi felnõtt sporttársak felügyelik! Köztük idén Tóth András, Nádory Géza, Zoltán Mária,
Blahut Ferenc, Tényi András,
Bányainé Schleisz-Bognár Viktória, Bányai Viktor testnevelõk segítették a hatékony, biztonságos
„csúszkálást”!

Fotó:
Utasi Gabriella

A második csoport március
elején indult haladók részére, az
olasz Dolomitokban található
Paganella Brenta síterületre
(Trentino régió – Olaszország).
Érdekessége, hogy tiszta idõben
a pálya tetejérõl, a Garda-tó
északi részét is lehet látni. A környezõ 2000 méter feletti hegyekkel, gyönyörû kilátás tárult a
nagykõrösi sportolók elé. A diákok a felnõtt kísérõkkel, itt is
sítudás szerinti csoportokban síelhettek, a közel 50 km pályarendszeren. A hétnapos túrán, öt
nap síeléssel, többnyire napsütéses idõben élvezhették a résztvevõk a sportolást. A családi szálloda is közel volt a pályákhoz,
megfelelõ feltételeket nyújtott az
étkezésre és a pihenésre.
Mindkét tábor esetében elmondható, hogy a biztonság
megteremtése érdekében szakszerû oktatásban részesültek a

gyerekek, videókkal is illusztrált
elõadásokon vettek részt, melyek a síelés biztonságtechnikai
okaira hívták fel a figyelmet.
Hazafelé utazva, meglepetés is
érte a nagykõrösi delegációt,
mert a nyárias hangulatot kihasználva, Monyibá „eltérítette”
az autóbuszt! A gépkocsivezetõk
gyors útvonal-áttervezésének köszönhetõen, az Adria partján találták magukat! Triesztbe látogattak, ahol a 19. századi Miramare-kastélyt nézhették meg.
Molnár Attila tanár úr, ezúton is köszönetet mond a segítõknek, támogatóknak, szülõknek az iskolák vezetésének és kollégáinak, hogy támogatják a több
évtizede hagyománnyá vált alpesi táborok életben tartását! Köszönet azért is, hogy a csapat tagjai betartották a vezetõ szigorú
intelmeit és komolyabb sérülés
nem történt!
Kiemelt köszönet jár a Terjéki
Tours vezetõinek illetve sofõrjeinek, Nádudvary László és
Balla Sándor gépkocsivezetõknek, igen magas színvonalú,
szakszerû közremûködésükért.
„Jövõre is Lécre Fel”, üzeni
Monyibá!
Képgalériákat megtekintheti az
Önkormányzati Hírek Nagykõrös facebook oldalán!

16-12.qxd

2018.04.16.

23:28

Page 12

NAGYSIKERÛ Zenész- és
Võfélytalálkozó Nagykõrösön

A Toldi Miklós Élelmiszeripari iskola aulájában rendezték meg Nagykõrösön elsõ alkalommal azt a nagysikerû programot, melyre
több mint 400 vendég érkezett. Összesen 11 võfély mutatkozott be a rendezvényen,
köztük egy nagyon helyes
kisfiú és egy hölgy is. Négy
zenekar húzta a talpalávalót
a lelkes közönségnek. A ren-

Orvosi ügyelet
telefonszáma:
53/350-377

dezvény fõszervezõje Szabó
László võfély és Forgács
Anett esküvõszervezõ voltak, a büfét Kovács Zoltán
üzemeltette. Már az épület
elõtt várták a vendégeket a
võfélyek, és a zenekarok élõzenével, jó szóval. Az épületben pezsgõvel köszöntötték
az érkezõket, a rendezvényt
a fõszervezõ, Szabó László
nyitotta meg. Godó Tibor
Törtel polgármestere mondott köszöntõt. A rendezvényen a võfélyek mindegyike
Hirdetés

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

bemutatkozott a vendégseregnek. Egy ifjú pár is részt
vett a találkozón, az örömszülõkkel együtt. Nekik idén
lesz az esküvõjük, ez volt talán az igazi fõpróba, mert eljátszották az esküvõ menetét. Volt lánykérés, búcsúztató, fogadalomtétel is. A
rendezvényen fellépett a Kocséri Csicsergõ Néptáncegyüttes és a Nagy-Tisza
Néptánccsoport, Döme-Kis
Orsolya vezetésével. Igazi
lagzis étkekkel kedveskedtek
a szervezõk a lelkes vendégeknek. A kétfogásos vacsora a következõ volt: Újházi
tyúkhúsleves és marhapörkölt pásztortarhonyával és
káposztasalátával vagy rántott szelet, sült csirkecomb,
óvári sertésborda, rizi-bizivel
és káposztasalátával. Felléptek a Maskarák Törtelrõl.
Hajnalig tartó mulatozással
zárult a Nagykõrösön elsõ
alkalommal megrendezett
Zenész- és Võfélytalálkozó.
Képek: Vincze József.
LV
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Hirdetés

Csomagolókat,
gépkezelĎket
keresünk
2 mĮszakos, 3+3-as (12 órás)
munkarendbe
a Prologis ipari parkba.
Bérezés kb. nettó 145 000–170 000 Ft
+ 15 000 Ft cafeteria.
Ingyenes céges busszal a bejárás
KecskemétrĎl, LajosmizsérĎl,
NagykĎrösrĎl megoldott.
Felvételi interjú 2018. május 2.
szerda, 13.00 óra, MĮvelĎdési Ház,
NagykĎrös, Szabadság tér 7.
ÉrdeklĎdni lehet: 06 70 342 1653

Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

2018. április 16-tól
ARANY GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Szabadság tér 11.
Tel.: 53/350-366

Nagykõrös, Nyársapát,
Kocsér

2018. április 23-tól
OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Kecskeméti út 18.
Tel.: 53/350-182
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

2018. április 21–22-én
DR. ÉVIN SÁNDOR
Nyársapát, Vasút u. 6.
Tel.: 53/389-023;
06-20/978-27-40
2018. április 30-án,
május 1-jén:
DR. BAKSAI FERENC
Nagykõrös, Mintakert u. 32.
Tel.: 06-20/914-13-33

Önkormányzati Hírek • NAGYKÕRÖS
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LIPPAI MARIANNA NAGYKÕRÖSÖN

A „Gondolatébresztõ, lélekemelõ esték” keretében
Lippai Marianna motivációs elõadóval beszélgetett
Juhász Nándor, a Nagykõrösi Arany János Kulturális
Központ igazgatóhelyettese
„Életkedv – avagy éld jól az
életed!” címmel 2018. április
16-án, hétfõn. A kulturális
központ emeleti díszterme
szinte teljesen megtelt. Az

elõtérben pedig meg is lehetett vásárolni egy-egy ajándéktárgyat, hogy az est emléke örökre a szívekben maradjon...
HT

Nagykõrösi Arany János Kulturális Központ bemutatja

XXXI. GEO ESTEK
Oláh Róbert geográfus-történész
„Az arab kelet varázsa:
Irán, Afganisztán és Pakisztán világa”
címû elõadását!

Juhász Nándor Lippai Mariannával készült interjúját
korábbi lapszámunkban, illetve a városi honlapon olvashatják!

2018. ÁPRILIS 25. és 28., 17.00 óra
Nagykõrösi Arany János Kulturális Központ
A belépés ingyenes

Hirdetés

CSIBE-Kisokos

Hirdetés

Szakértõnk, Lencse Zsolt, a KASZAP Kft. Bem József úti üzemének vezetõje pontosan tudja, hogy
mire van szükség ahhoz, hogy a
háztáji baromfi tartása, tenyésztése a legideálisabb legyen. Ezzel
kapcsolatban adott tanácsokat
Olvasóinknak.
Itt a tavasz és a baromfinevelés
idõszaka. Napjainkban, a tudatos
étkezéssel összefüggésben ismét
nagy népszerûségnek örvend az
önellátás az élelmiszerek terén, hiszen megnövekedett az igény a minõségi tápanyagokra. A csirke a
legegyszerûbben és leggazdaságosabban tartható haszonállat. Ha
UNI táppal etetik, akkor annak
magas tápértéke miatt egy 2-2,5
kg-os csibe megközelítõleg mindössze 930 Ft-ból felnevelhetõ (csibe ár + 1 kg indító táp + 2 kg nevelõ táp + 1kg befejezõ táp).
Ha naposcsibe nevelése mellett
döntünk, elengedhetetlen a megfelelõ élettér kialakítása. Már a szállítás során figyeljünk a huzatmentességre és a megfelelõ hõmérsékletre. A fogadóhely legyen száraz,
fertõtlenített, megfelelõ méretû, és
kellõen világos. Napos korban zárt
térben szükséges tartani a csibéket,
32-34°C fokos hõmérsékleten,

melyet fokozatosan
csökkentünk. A fûtés megoldható kályhával, infralámpával. Mindkét
eszköznél használjunk védõrácsot
az állatok védelmére. A levegõ páratartalmára is figyeljünk, szükség
esetén párologtassunk. Fontos a
folyamatos száraz almozás, mely
történhet forgáccsal illetve szalmatörekkel. Akár saját fogyasztásra
neveljük a csibéket, akár tojásáért,
minden esetben a közvetlen fogyasztás a cél, ezért nem mindegy
min neveljük állatainkat. Ezzel a
termékcsaláddal megõrizhetjük a
csirke húsának házias ízét a nagyüzemi tartású csirkékkel szemben.
Az elsõ napokban indító táppal
etessünk, mely friss, jó minõségû
legyen. Az UNI termékcsalád indító tápja kitûnõ megoldást nyújt erre, egyéb vitaminokra már nincs is
feltétlenül szükség. Az UNI takarmányok használatával sárga húsú,
jól fejlett, egészséges, egyöntetû állományt nevelhet az elhullás minimálisra csökkentésével, a takarmányozási költségek optimalizálása mellett.

XIII. évfolyam, 16. szám • 2018. április 20.

7h=e3+e7

Tudatos táplálkozás, tudatos baromfitartás
az UNI termékcsaláddal
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NAGYSIKERÛ

LEMEZBEMUTATÓ KONCERT

A Magyar Költészet Napja
alkalmából, április 14-én a
Nagykõrösi Arany János
Kulturális Központ színházterme adott otthont az
Arany János Református
Gimnázium kórusa, és
Ecsedi Péter énekmûvész lemezbemutató koncertjének.
A résztvevõknek csodálatos
élményben lehetett részük, a

fellépõk elvarázsolták a közönséget. Ecsedi Péter énekmûvész, Baksa Endre zongoramûvész, Vukovich Edit
énekmûvész, a Mátyás templom egyik kiemelkedõ szólistája, Cselóczki Viola kórustag és Cselóczki Bence volt
gimnazista diák közremûködésével remek, profi elõadást láthatott a közönség.

A CD kiadvány az Arany
János emlékév Bizottságának támogatásával valósult
meg 2017-ben. Az Arany
200 CD Nagykõrös Város
Önkormányzatának megrendelésére készült. A kiadvány producere: Bordás József, hangmérnök: Rozgonyi
Péter. A CD-n az Arany János Református Gimnázium
Énekkara szerepel, Ecsedi Péter vezényletével. A kórus
mellett Ecsedi Péter énekmûvész, Vukovich Edit énekmûvész és a Gimnáziumból kikerülõ két egyetemi hallgató
is közremûködik: Vincze Karolina és Cselóczki Bence.
Egy kiemelkedõ tehetségû leány, Cselóczki Viola kórustag
is énekel Arany dalokat. A
CD-n a dalokat és kórusmû-

veket Baksa Endre zongoramûvész karnagy kíséri zongorán.
A CD-n szereplõ mûveket
Ecsedi Péter igyekezett úgy
összeállítani, hogy Arany Jánoshoz méltóan, a Gimnázium repertoárján levõ legnépszerûbb egyházi mûvek
és népdalfeldolgozások mellett Arany János dalai szerepeljenek központi helyen.
Arany János mellett Ady
Endre, Petõfi Sándor és Juhász Gyula költemények is
felcsendültek, kortárs zeneszerzõk feldolgozásában.
Arany János életét három
tényezõ erõsen befolyásolta:
a KÖLTÉSZET, a ZENE és
a HIT. Így született ez a CD
is, melyben mind a három
tényezõ megjelenik.
A kórus Az Úr áldjon és
Õrizzen Téged! címû ír áldással zárta lemezbemutató
koncertjét. A Kórus majdnem minden koncertjét ezzel
a szép énekkel fejezi be, így
kívánva mindenkinek Áldást!
A lemezbemutató koncert
végén Nagykõrös Város Önkormányzata nevében Szabóné Irházi Zsuzsanna
elnök asszony köszönetét fejezte ki Ecsedi Péter énekmûvésznek a nagysikerû
koncert megszervezéséért.
Végül Ecsedi Péter énekmûvész is megköszönte a támogatók segítségét, közremûködését.
Tekintsék meg képgalériánkat
az Önkormányzati Hírek
Nagykõrös facebook oldalán!

Az aktuális mozimûsort keresse
a www.korosikultura.hu honlapon,
a Kõrös Art Mozi menüpont alatt,
vagy a facebook.com/korosartmozi
web cím alatt!
Online jegyfoglalás: artmozi.korosikultura.hu
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FIGYELEM!!!

A Nagykõrösi
Arany János Kulturális
központban megtekinthetõ
„Arany 200 – Arany,
a nagykõrösi pedagógus”
címû kiállításunk utolsó
nyitvatartási napja

2018. április 28.
szombat
Az érdeklõdõket ingyenes tárlatvezetéssel várjuk ezen a
napon 10–14 óráig.

A kiállítás ezt követõen bezár, de 2018. június
29-én, a múzeum átadójára várjuk a látogatókat a megújult múzeum Arany kiállításán is.

Forduljon az
Pest PHJ\HLJ\IpOV]ROJiODWiKR]KD
neme,
IDMLKRYDWDUWR]iVD
pOHWNRUD
YDOOiVLYDJ\YLOiJQp]HWLPHJJ\Ę]ĘGpVH
EĘUV]tQHYDJ\QHP]HWLVpJH
SROLWLNDLYDJ\PiVYpOHPpQ\H
vagyoni helyzete,
anyanyelve,
HJpV]VpJLiOODSRWD
IRJ\DWpNRVViJD
V]H[XiOLVLUiQ\XOWViJDQHPLLGHQWLWiVD
FVDOiGLiOODSRWDDQ\DViJDYDJ\DSDViJD
YDJ\HJ\pEWXODMGRQViJDPLDWW

KiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVpUL
$](J\HQOĘ%iQiVPyG+DWyViJIHODGDWDDGLV]NULPLQiFLyYDORNR]RWWMRJVpUWpVHNNLYL]VJiOiVD
pVPHJV]QWHWpVH

Keresse fel 'U6]DWPiULeYD
Pest megyei HJ\HQOĘEiQiVPyG-UHIHUHQVJ\IpOIRJDGiViW
06 30/960-2657 eva.drszatmari@gmail.com
3HVW0HJ\HL.RUPiQ\KLYDWDO
%XGDSHVW9iURVKi]X (tel: +36 1/485-6957)
2018.05.07. KpWIĘ 11:30-15:30
2018.05.14. KpWIĘ-15:30
1DJ\NĘU|V9iURV3ROJiUPHVWHUL+LYDWDO
1DJ\NĘU|V6]DEDGViJWpU (tel: +36 53/550-300)
2018.05.22. kedd 11:30-15:30
$V]yGpV7iUVXOWgQNRUPiQ\]DWRN6]RFLiOLVpV*\HUPHNMyOpWL7iUVXOiVD
2194 7XUD3XVNLQWpU (tel: +36 28/466 707)
2018.05.28KpWIĘ-15:30

(J\HQOĘEiQiVPyG± mindenkit megillet!

