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SZENT GYÖRGY NAPI 
FORGATAG ÉS VIRÁGVÁSÁR

Óriási siker volt idén is, áp-
rilis 21-én a Szent György 
Napi Forgatag és Virágvá-
sár a Deák- és Szabadság 
téren, mely azon kívül, 
hogy tömegeket vonzott, 
igen színvonalas, változa-
tos, izgalmas és sokszínű 
programokat kínált mind 
a felnőtteknek és gyere-
keknek egyaránt. További 
részletek lapunk 4. és 5. ol-
dalán! 
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+1400 szavazatot kapott 2014-hez képes Földi László!

NAGYKŐRÖS GYŐZÖTT!

Egyértelmű győzelmet ara-

tott Földi László az április 

8-ai választásokon, akit a FI-

DESZ-KDNP színeiben válasz-

tott újra képviselővé a város 

és a körzet. Földi László lesz 

Nagykőrös országgyűlési kép-

viselője az Országgyűlésben, 

reméljük munkáját hasonló 

eredmények fogják jellemezni, 

mint eddig és a továbbiakban 

is minden erejével a nagykőrö-

sieket és a környékben élőket 

fogja képviselni. 

Nagykőrösön nemcsak min-

den választókörzetben és az ösz-

szes szavazókörben sikert aratott 

Földi László, viszont több mint 

1300 szavazattal többet kapott, 

mint 2014-ben, ami azt mutat-

ja, 1400 nagykőrösi most úgy 

gondolta, igen, folytatni kell 

a megkezdett politikát és az 

eddiginél is erősebb felhatal-

mazással küldi Földi Lászlót a 

parlamentbe. 

Ha részletesebben megnéz-

zük az egyes szavazókörök ered-

ményét, megállapítható, hogy 

az 1-es szavazókörben közel 

10%-kal, 150 szavazattal sike-

rült növelnie Földi Lászlónak 

a támogatottságát, de a 7. és a 

20. szavazókörökben is 100, il-

letve 92 plusz voks érkezett a 

FIDESZ-KDNP jelöltjére 2014-

hez képest. Összességében, míg 

2014-ben 4914 szavazattal ren-

delkezett Földi, 2018-ban 6257 

voksot kapott a nagykőrösi 

választóktól. A 48,4%-ot 2018-

ra sikerült 53%-ra feltornászni, 

ami 4,6%-os javulás, ez hatalmas 

siker, óriási eredmény. 

A nagykőrösiek döntése, 

akarata egyértelmű, a jelentős 

többség egyértelműen kiállt 

amellett, hogy a FIDESZ-KD-

NP és „a Mi Földink” folytassa 

a megkezdett utat. Azonban ez 

csak akkor sikerülhet, ha hely-

ben is a kormánypártok jelöltje 

kap felhatalmazást 2019-ben, 

az önkormányzati választáso-

kon.

Horváth Tibor

ÚJABB FIDESZES 

GYŐZELEM! 
Surmann Antal lett Nyék-

ládháza új polgármestere

Surmann Antalt, a Fidesz- 

KDNP jelöltjét választot-

ták meg vasárnap a Bor-

sod-Abaúj-Zemplén megyei 

Nyék lád háza új polgár mes-

te ré nek, a tisztségért hár-

man indultak az időközi vá-

lasztáson - mondta Hollóné 

Marcinkó Eszter aljegyző a 

voksok összeszámlálását kö-

vetően az MTI-nek.

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindenkinek, akik 

Ifj. Pető Pál
temetésén megjelentek,

sírjára koszorút és virágot 

helyeztek: munkatársak, 

barátok és ismerősök.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk 

köszönetet mindazoknak 

a rokonoknak, ismerősök-

nek, szomszédoknak, 

akik drága édesanyánk

PÖRGE GYÖRGYNÉ

Szül.: Kovács Terézia
temetésén megjelentek, sírjára virágot, 

koszorút helyeztek, együttérzésükkel 

gyászunkban támogattak 

és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Gyász

Seres György (1950)

Tóth Istvánné 

sz. Kovács Margit (1938)

Rimóczi Lászlóné 

sz. Gödény Erzsébet (1950)

Maráczi Dénes György (1960)
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68 kg-ban Marjai Levente 

2 győzelem után az elődöntőben 

vereséget szenvedett, majd a 

bronzcsatában is alul maradt így 

végül az 5. helyet szerezte meg.

Testvére Attila 75 kg-ban 

szintén győzelemmel kezdett 

horvát ellenfele ellen, de sajnos 

a 4 közé jutásért kikapott így ő 

a 8. helyen zárt.

Fehér Marcell +85 kg-ban 

küzdött és követve a Marjai 

testvéreket, első meccsét be-

húzva már az elődöntőben ta-

lálta magát, ahol nagy csatában 

kikapott a későbbi aranyérmes-

től, majd a bronzérmet okos 

birkózással megszerezte.

Kis egyesületünknek nagy-

szerű eredmény, hogy mind 

a három versenyzőnk tudott 

meccseket nyerni és minősítési 

pontokat szerzett.

Nagykőrösi Birkózó 

Egyesület 

Kék Duna Kupa – Birkózás

Arany Jánost és családját ábrázoló szobrot állít 

városunk közössége a megújult Hősök terén

Az alkotást Szabó György Munkácsy-dí-

jas szobrászművész készíti el, most már 

a lakosság is hamarosan megcsodálhatja. 

A munkafolyamatokról kérdeztem ugyanis 

a művészt, aki lapunknak elmondta, hogy:

A szobor bronz-része nagyon közel áll a 

készhez, a több elemből álló öntvénydara-

bok hegesztéssel már összeálltak.  Az öntést 

és hegesztést követően lassan befejeződik 

a cizellálás is. (Ez az ötvöstechnika a vég-

ső felületi megmunkálást jelenti szobron 

vagy ötvösmunkákon, a részletek gondos 

finomítását az élethű megjelenítés érdeké-

ben-szerk.) 

Bízom benne, hogy hamarosan, kisebb 

munkákat követően, már akár felállíthatóvá 

is válik. 

A kőmunkálatokról egyenlőre még ke-

vesebbet tudok mondani, folyamatban van 

ugyanis tömbanyagból készült nagyobb 

kövek beszerzése és megmunkálása, me-

lyek a kőoszlophoz szükségesek. Ez ügyben 

rendszeresen egyeztetek a kőfaragókkal. 

Várhatóan egy-két héten belül, Tényi 

András főépítésszel történt egyeztetést 

követően, Nagykőrösön, a Hősök terén 

már fel lehet építeni azt a falat, amelyre 

a szobor támaszkodni fog. 

További részletek hamarosan!

Beretvás Judit

Szabó György 
Munkácsy-díjas 
szobrászművész

Szabó György szobrászművész első kicsinyített 
terve a szoborról

Esztergomban rendezték meg a serdülő (2003-2004) korosztály számára az országos kötöttfogású mi-
nősítő versenyt, ami több külföldi csapat részvételével zajlott le. A nagykőrösiek közül hárman léptek 
szőnyegre.

Híreinket, képgalériáinkat
kövesse nyomon továbbra
is az Önkormányzati Hírek

Nagykőrös facebook 
közösségi oldalainkon,

valamint a 
www.nagykoros.hu 

városi honlapon!
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SZENT GYÖRGY NAPI 
FORGATAG ÉS VIRÁGVÁSÁR

Óriási siker volt idén is, ápri-

lis 21-én a Szent György Napi 

Forgatag és Virágvásár a Deák 

és Szabadság téren, mely azon 

kívül, hogy tömegeket vonzott, 

igen színvonalas, változatos, 

izgalmas és sokszínű progra-

mokat kínált mind a felnőttek-

nek és gyerekeknek egyaránt. 

A rendezvényt dr. Czira Sza-

bolcs, Nagykőrös város polgár-

mestere nyitotta meg. 

Délelőtt az eseményhez csat-

lakozott a Nagykőrösi Petőfi 

Sándor Általános Iskola Csa-

ládi Napja is, mely során kéz-

műves bemutatókkal és foglal-

kozásokkal is várták a diákokat, 

a Toldi Miklós Élelmiszeripari 

Szakgimnázium, Szakközépis-

kola és Kollégium Középkori ki-

rályi udvar élőképes bemutatója 

korhű díszletekkel, lovagi torna 

játékaival nyűgözte le a látogató-

kat. A gyerekek ingyenes kipró-

bálhatták a tűzoltó-, és rendőr-

autót, valamint a mobil KRESZ 

pályát is saját kerékpárral. 

A Sárkánytér és Szent György 

napi játszótér ingyenesen hasz-

nálható népi fajátékokkal, mint 

sárkányűzővel, koronázóval, ka-

ticafogóval és interaktív dráma-

pedagógiai, vásári bábjátékokkal 

várta az érdeklődőket. A város-

néző kisvonat is nagyon közked-

velt volt, fél óránként közleke-

dett a Szabadság térről. 

A reggeli órákban nagyon 

népszerű volt a futóverseny, a 

650, 1368 és 2018 méteres futás 

a nagycsoportos óvodások, alsó 

és felső tagozatos általános isko-

lások és középiskolások részé-

re, a 650 méteres sétán pedig a 

nagyszülőkkel a kis- és középső 

csoportos ovisok vettek részt. Az 

eredményhirdetésen a díjakat 

dr. Czira Szabolcs polgármester 

adta át a Deák téri színpadon. 

Idén is főszerepben voltak a 

virágok, a Nagykőrösi Virágki-

állítás- és Vásár óriási tömeget 

vonzott, a gyönyörű virágok, 

zöld növények lenyűgözték a 

vásárlókat, köztük Földi László 
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országgyűlési képviselőt is, aki 

dr. Czira Szabolcs polgármester 

és dr. Körtvélyesi Attila alpol-

gármester társaságában csodálta 

meg a virágvásárt. A Country 

Tours Utazási Iroda közremű-

ködésével valósult meg a „VIII. 

Virágos Térségünkért” elő-

adássorozat, ezúttal Vozárné 

Ragó Ildikó, a KÖVA-KOM 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

beszélgetett Holló Róberttel, a 

Gong Rádió munkatársával az 

egynyári növényekről, dísznö-

vényekről, majd Hatvani Ervin, 

a kecskeméti Kocsis Pál Mező-

gazdasági és Környezetvédelmi 

Szakgimnázium és Szakközép-

iskola igazgatóhelyettesének ér-

dekes előadása következett bal-

konok és balkonláda beültetések 

témakörében. A bemutatóhoz a 

virágokat a nagykőrösi GINK-

GO Kertészet – Godó Norbert 

– biztosította. Ezt követően Ifj. 

Kiss Attila, a Tápió-Vin Kft. 

ügyvezetőjének és Kökény Benő, 

a Kökény és Fia Családi Borá-

szat tulajdonosának közös, bor-

kóstolással egybekötött borbe-

mutatója vette kezdetét. 

A program délután a Relevé 

TSE bemutatójával folytatódott 

Horváth Melinda táncpedagó-

gus vezetésével, majd az Arany-

gyapjú Társulat előadásában 

Mátyás király és az igazmondó 

juhász c. zenés bábműsora szóra-

koztatta a kicsinyeket. Bemutat-

koztak a Nagykőrösi Arany János 

Kulturális Központ tánccsoport-

jai is, köztük a Társastánc, Nép-

tánc, Zumba és Hip-Hop. 

Az esti órákban Szabó Les-

lie Band élő koncertjét Charlie 

élő koncertje követte, a két ze-

nés esemény tömegeket vonzott, 

zsúfolásig megtelt a Deák tér 

tomboló, vidám emberekkel. 

A nagysikerű rendezvényt 

Dj. Lotters-Retro Disco Show 

műsora zárta. 

Tekintsék meg videóinkat 

és képgalériáinkat az Önkor-

mányzati Hírek Nagykőrös fa-

cebook oldalán!
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Hirdetés

A Pest Megyei Pedagógiai Szak-

szolgálat Nagykőrösi Tagintéz-

ménye 2013. óta foglalkozik ko-

rai fejlesztéssel. Az itt dolgozó 

ambíciózus gyógypedagógusok 

számos módszert, terápiát sajá-

títottak el az évek során, hogy az 

ellátási körzetben élő 0-3 éves 

gyermekeket a lehető leghatéko-

nyabban lássák el. Intézményük 

feladatának érzi, hogy a társszak-

mákkal együttműködve segítsék 

„kincseink” fejlődését. A konfe-

rencia ötletét is ez ihlette.

Rendezvényüket Pinterics  Já-

nos, a Pest Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat főigazgatója nyitotta 

meg a nagy létszámban megjelent, 

önművelődni vágyó szakemberek: 

bölcsődei gondozók, védőnők, 

gyermekorvosok, gyógypedagó-

gusok, tanítók és óvónők előtt.

Ez után az idén márciusban 

befejeződött Arany Emlékév 

tiszteletére is, György-Nagy Zsu-

zsa, az Arany János Református 

Gimnázium 8. a osztályos ta-

nulója elszavalta híres költőnk 

egyik versét.   

A tartalmas megnyitó után Tóth 

Anikó gyógypedagógus (szurdope-

dagógus) előadásában a kora gyer-

mekkori intervenció legkorábbi 

időszakának diagnosztizálási pro-

tokollját és terápiát mutatta be. 

Bereczki Mária, a Rózsabim-

bó Óvoda és Bölcsőde Alapítvány 

szakmai vezetőjének előadásában 

a Pikler-módszer alkalmazási le-

hetőségeiről számolt be a bölcső-

dei gyakorlatban. 

Thén Zsolt, a Pest Megyei Pe-

dagógiai Szakszolgálat Ceglédi 

Tagintézményének igazgatója ne-

velési tanácsadás történetéről, az 

intézményrendszer kialakulásáról, 

valamint jogi szabályozásáról in-

formálta a publikumot, humoros 

hangvételű előadásával.

A délelőtti előadás sorozat lezá-

rásaként Bakos Kriszta, a PMPSZ 

Nagykőrösi tagintézmény- veze-

tőjének a köszöntője következett, 

aki a délelőtti előadások rövid 

összegzése után egy meglepetés-

sel készült a szakszolgálat kollégái 

nevében. Nagykőrösön a nevelé-

si tanácsadást Sárközi Kálmán 

pszichológus és Lovasné Horváth 

Csilla kezdte el, mely 30 éves múlt-

ra tekint vissza. Ennek tiszteletére 

köszöntötte fel az intézményük két 

oszlopos tagját, megköszönve ki-

tartó és áldozatos munkájukat. 

A délutáni blokkot Pistai-Ki-

rály Erika, a Pest Megyei Pedagó-

giai Szakszolgálat Ceglédi Tagin-

tézményének konduktora kezdte 

meg, aki a korai mozgásfejlesztés 

lehetőségeiről tájékoztatta a szak-

embereket. 

A következő előadó Tényi Re-

náta védőnő volt, aki előadásában 

az alapellátásban végzett egész-

ségügyi szűrővizsgálatok védőnői 

vizsgálati módszereit részletezte.

A záró előadást a PMPSZ Nagy-

kőris Tagintézményének gyógype-

dagógusa, Bacsóné Szabó Tímea 

tartotta. Prezentációjából betekin-

tést kaphattunk a nagykőrösi korai 

fejlesztés mindennapjaiba. 

A meghívott neves előadók 

több évtizedes gyakorlatorien-

tált tudásukkal hozzájárultak a 

vendégek szakmai kompeten-

ciáinak bővüléséhez, hogy mi-

nél hatékonyabbá váljanak a 

kisgyermekek ellátásában, neve-

lésében és fejlesztésében. Mind-

emellett a vendégek dekoratív 

mappákban számos gyermekne-

veléssel kapcsolatos ismeretter-

jesztő anyagot kaptak, melyek az 

intézményük facebook oldalán 

is elérhetőek (Pest Megyei Peda-

gógiai Szakszolgálat Nagykőrösi 

Tagintézménye). A konferencia 

képei és bővebb tartalma a www.

kincseink-nagykoros.hu webol-

dalon megtekinthetők.

A konferencia színvonalas 

megvalósulásáért a PMPSZ 

Nagykőrös Tagintézményének 

kollégái ezúton is köszönetüket 

fejezik ki a támogatók felé: Ceg-

lédi Tankerületi Központ, Nagy-

kőrösi Református Egyház, Crown 

Magyarország, Bonduelle Central 

Europe KFT, Pende Print Kft, Ko-

hor BT, Anita élelmiszer (Rozsos 

Attila), Virágsziget (Bíróné Forgács 

Bernadett) és a Tamási-Varga Pék-

ség (Varga István).

Az összefoglalót írta: 

Vásárhelyi-Faragóné Kotroczó 

Mónika, logopédus

KINCSEINK 2018. 
Korai Fejlesztő Szakmai Nap
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FELHÍVÁS
„Nyári Diákmunka 2018.” program keretében lehetőség van 2018. július 01. és 2018. augusztus 31. közötti 

időszakban Nagykőrös Város Önkormányzatánál és intézményeinél 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói 

vagy hallgatói jogviszonnyal és nagykőrösi lakóhellyel rendelkező diákok foglalkoztatására.

Jelentkezési határidő: 2018. május 02. 15.30 óra
Jelentkezni lehet: Önkormányzati irodában telefonon: 53/550-321

személyesen: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 4.

e-mailban: szocialisiroda@nagykoros.hu

Dr. Czira Szabolcs polgármester

NAGYKŐRÖSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
BALESET- és BŰNMEGELŐZÉS

a György Napi Vásárban
2018. április 29-én 08.00–12.00 óra között

– „Bike Safe” kerékpár regisztrációs lehetőség,
– Balesetmegelőzési előadás, illetve tanácsadás,

– KRESZ-Teszt általános-és középiskolások, 
valamint felnőttek részére kerékpárosok, 

smkp., szgk. vezetők tekintetében,
– Gyermekeknek játékos feladatok, „ujjnyomatvételezés”,

– Bűnmegelőzési tanácsadás.

Adatik tudtára mindönöknek 
kiknek illik!

György-napi vásár - 
2018. április 29.

Nagykőrös, Vásártér

A vásári rendezvények 

időpontját keresse a 

www.nagykoros.hu 

honlapon!

AZ AKARAT DIADALA
Beszámoló a 2018-as pneumatika verseny döntőjéről

A tavalyi kudarcunk után meg-
ígértük tanár úrnak, hogy nem 
csak az alap célul kitűzött gya-
korlati első helyet fogjuk el-
hozni, hanem minden díjazott 
kategóriából hozunk helyezést, 
valamint az arany fokozatú fel-
készítő címet.

A felkészülést ezek alapján 
kezdtük el. Hivatalosan hetente 
három órában tanuljuk a pneu-
matikát, de a versenyhez ezt ke-
vésnek tartottuk, így a szabad 
időnkben is jöttünk gyakorolni. 
Egyre nehezebb és összetettebb 
feladatokat csináltunk, ezeket 
tanár úr állította össze nekünk. 
Több házi versenyt is tartot-
tunk, egyéni és csapat szinten, 
ösztönözve ezzel egymást a 
minél gyorsabb és pontosabb 
feladatmegoldásra. Az elő-
döntőre februárban került sor, 
a gyakorlati feladatokat megol-
dottuk és az elméleti feladatsort 
kitöltöttük. Izgatottan vártuk 
az eredményt. Mikor megérke-
zett, örömmel fogadtuk a hírt, 
hogy negyedikként kerültünk 
a döntőbe. 

A bíztató eredmény után el-
szántabbak lettünk. 2018. április 

12-14 között Szegeden került 
megrendezésre a XXV. Jubile-
umi Csernyánszky Imre Orszá-
gos Középiskolai Pneumatika 
Verseny. A verseny reggel nyolc 
órakor kezdődött gyakorlattal, 
ami számunkra kedvező volt. 
Két óra állt rendelkezésünkre. 
Másfél óra alatt végeztünk az 
összes feladattal, - de mivel mi 
egy kisebb, külön teremben kap-
tunk helyet és ebben a csoport-
ban egyedül voltunk bent - így 
nem tudtunk következtetni arra, 
hogy más végzett-e már előt-
tünk. 

Ezek után a három órás írás-
beli feladatsorral kellett megbir-
kóznunk. Másnap következett az 
eredményhirdetés, ahol izgul-
tunk a végeredmény miatt. Bakó 
Kálmán tanár úrnak tett tavalyi 
ígéretünket sikerült betartani. 
Egyéni első-második, gyakor-

lat első és összetett második 
helyezéseket sikerült elérnünk. 
Külön örömünkre, tanár úr 
kapta az arany fokozatú felké-
szítő tanár díjat.

A felkészülések során és a 
versenyen nagyon jól éreztük 
magunkat. Köszönjük a Pest 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara támogatását. Köszön-
jük a felkészítést és sok sikert 
kívánunk a következő verseny-
zőknek. Higgyétek el, megéri 
gyakorolni!

Nagykőrös, 2018. 04. 14.

Kis-Prumik Attila, 
Kottes Roland

Toldi Miklós Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium
14/d élelmiszeripari 

gépésztechnikus tanulók
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A bogarak fociznak a réten. A hőscincér odamegy az egyik, 
padon ülő bogárhoz és megkérdezi:

- Te miért nem játszol?
- Nem látod? Én vagyok a cserebogár.

AKCIÓS FIX TAKARÉK 
SZEMÉLYI KÖLCSÖN

FIX 7,99%-OS ÉVES 
KAMATTÓL¹

THM: 
9,16-17,13%*

Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön,
most akár évi 7,99%-os hitelkamattal*
Akciós THM: 9,16%-17,13%

*Az akció 2018. április 3. és 2018. június 30. között befogadott Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön hitelkérelmekre érvényes.  A THM meghatározása az 
aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem 
tükrözi a hitel kamatkockázatát. Az Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön kizárólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, 
amelyek listáját a www.patriatakarek.hu weboldalon találja. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. Az Akciós Fix Takarék Személyi 
Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak a Pátria Takarékszövetkezet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési Feltétekben, illetve a 
Hirdetményben, melyeket a Pátria Takarékszövetkezet ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a www.patriatakarek.hu honlapján érhet el. ¹Az 
akciós kamat elérésének feltétele a havi nettó 240 000 Ft, illetve a havi jövedelem átutalásának vállalása és fenntartása a teljes futamidő alatt az ügyfél 
hitelintézetnél vezetett lakossági bankszámlájára. Reprezentatív példa: Fix Takarék Személyi Kölcsön havi nettó 240 000 Ft jövedelem jóváírás vállalásával: 
hitelösszeg: 3 000 000 Ft; futamidő: 5 év; hitelkamat: évi 7,99%; a hitelkamat típusa: rögzített, a teljes futamidő alatt fix; havi törlesztőrészlet: 60 994 Ft; 
a hitel teljes díja: 712 631 Ft; visszafizetendő teljes összeg: 3 712 631 Ft, THM: 9,16%.  A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. 

Már 110 000 Ft jövedelem jóváírás vállalásával is igényelhető, a futamidő alatti változatlan törlesztőrészlettel.

www.patriatakarek.hu

Hirdetés

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

A közelmúltban új helyre köl-
tözött a GEPARD Kerékpár 
és Sportbolt. Nagykőrösön, a 
Kecskeméti u.- Encsi u. sarkán 
várják vásárlóikat, kibővített, 
remek minőségű árukínálattal 
és kerékpárszervizzel. Kenye-

res Dénes üzletvezető büszkén 
mutatja be a boltot, ahol való-
ban minden megtalálható, ami 
a kerékpározással összefügg. 
A vállalkozás 2011-ben alakult, és 
a korábbi helyen, a Kossuth La-
jos utcában lévő bolt is azért jött 
létre, hogy a térségi sportéletet 
kiszolgálják, beleértve a tömeg-
sportot és a versenykategóriát 
is.  Úgy gondolja, hogy a vállalko-
zás sikerességének egyik fontos 
eleme a megújulás, a kínálat bő-
vítése, mindehhez nagyobb tér-
re volt szükség, mert „kinőtték„ 
a korábbi helyiséget. 

Szinte minden ismertebb 
márka, így például a hazai gyár-
tású Csepel, Neuzer, Gepida is 
megtalálható az új üzlet széles 

választékában, ahol elektromos 
kerékpárokat is kínálnak. A leg-
kisebb méretű gyermekkerék-
pároktól kezdve a legkiválóbb 
utcai bringákon át, a sport-
kerékpárokig minden kapha-
tó, illetve megrendelhető. Le-
hetetlen kérést nem ismernek, 
igyekeznek kielégíteni minden 
igényt. 

Nagy választékban kapha-
tók a kerékpározáshoz ma már 
nélkülözhetetlen kiegészítő 
ter mé kek is. Kenyeres Dénes 
lapunknak elmondta, hogy ezek 
közül egyik- másik, akár életet 
is ment het, hiszen egy látható-
sági mellény a külterületen, vagy 
a meg felelő világítás, prizmák, a 
ke rék pár ral közlekedők életét is 
meg ment hetik, különösen szél-
sőséges látási viszonyok esetén. 
Persze a jól működő fék is el-
engedhetetlen a biztonságos 
közlekedéshez, csakúgy, mint 
a gyerekeknél a védőfelszerelés 
használata. Ezek ugyan csak pár 

ezres tételek, de a testi épségünk 
megóvásához és a balesetek el-
kerüléséhez nagyon fontosak le-
hetnek.

Vannak, akiket a minden-
napi közlekedésben segít a 
kerékpár, de vannak, akik az 
egészséges életmód miatt ke-
rékpároznak, így manapság 
megnőtt az igény a sportkerék-
párok, országúti és túra bicik-
lik irányában. A termékskála a 
boltban igazán széles, hiszen a 
kerékpárok mellett kínálnak gör-
deszkát, görkorcsolyákat, rolle-
reket, küzdősport felszereléseket, 
ütős játékok felszereléseit, külön-
féle sporteszközöket, valamint 
fitness- és kondigépeket is forgal-
maznak. Az új üzlet adta lehe-
tőséget kihasználva igyekez-
nek a kínálatot folyamatosan 
bővíteni az aktuális trendek 
és a mindennapos keresletnek 
megfelelően. 

Ha Önök is szeretnének új 
kerékpárt, vagy sporteszközö-
ket beszerezni, keressék fel a 
GEPARD Kerékpár- és Sport-
boltot. Széles termékskálával, 
remek minőséggel, kedves ki-
szolgálással, szervízszolgáltatás-
sal várják Önöket a Kecskeméti 
u.- Encsi u. sarkán.

Lőrinczy Veronika

Szezon van! Kerékpárra fel!
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MEGNYITOTT a Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola 

és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
„Nagykőrös a 650 éves város” című rajzpályázat kiállítása

A Nagykőrösi Dalmady Győ-
ző Óvoda, Általános Iskola és 
Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény „Nagy-
kőrös a 650 éves város” tiszte-
letére rajzpályázatot hirdetett. 
A pályázaton kizárólag gyógy-
pedagógiai nevelést – oktatást 
végző intézmények osztályai 
vehettek részt az alábbi kate-
góriákban: 5–6. osztályosok 
(interneten keresztül nagy-
kőrösi nevezetességek meg-
tekintése és róluk egy alkotás 
készítése); 7–8. osztályosok 
(Arany János munkásságá-
ból egy szabadon választott 
vers kiválasztása, abból egy 
alkotás készítése);  és Szakis-
kolai osztályok (Arany János 
munkásságából egy szabadon 
választott vers kiválasztása, 
abból egy alkotás készítése). 
A pályázatra 163 db sérült gyer-
mek által készített pályamunka 
érkezett az ország egész terü-
letéről, mint Karcag, Keszthely, 
Debrecen, Budapest, Gyömrő, 
Iregszemcse, Tornanádaska, Kis-
kőrös, Tiszaföldvár, Nagykani-
zsa, Pécs, Cegléd, Szombathely, 
Győr, Nagykőrös, Sopron, Veres-
egyház, Kisújszállás, Vác, Bala-
tonfüred, Körmend, Eger és Ku-
rityán. A zsűri tagjai Nagykőrös 
Város Önkormányzata, a Nagy-
kőrösi Arany János Kulturális 
Központ, a Ceglédi Tankerületi 
Központ és a Toldi Miklós Élel-
miszeripari Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium 
képviselői voltak. A kiállításnak 

a Toldi Miklós Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, Szakközépis-
kola és Kollégium ad otthont.  

A megnyitóra április 24-én 
került sor a Toldi Iskolában. 
Kissné Rózsa Ibolya, mint a 
Toldi Miklós Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, Szakközépis-
kola és Kol lé gium igazgatója és 
a kiállí tás nak otthont adó intéz-
mény vezetője üdvözölte a ven-
dégeket. A kiállítást Szabóné Ir-
házi Zsuzsanna bizottsági elnök 

nyitotta meg, köszöntőt mondott 
Schleisz-Bognár Péter, a Ceglé-
di Tankerületi Központ szakmai 
igazgatóhelyettese, a zsűri elnö-
ke. Az intézmény tanulói és egy 
kedves kolléganő rövid műsorral 
kedveskedett a megjelenteknek. 
Farkasné Várkonyi Anita fuvo-
lán játszott magyar népdalokat. 
Bakos József Márk, Bátor Csa-
ba, Bátor Szilvia, Gábor Gábor 
Máté verset mondott.  Végül Vizi 
Viktória EGYMI intézményve-

zető – helyettes záró gondolatait 
hallgathatták meg a jelenlévők: 
„A tavalyi évben megkezdett 
rajzpályázatot feladatunk foly-
tatni, amellyel hozzájárulunk a 
társadalmi szemléletformálás-
hoz, továbbá az integrációhoz.”

A kiállítás 2018. május 15-ig 
tekinthető meg. 

 Tekintsék meg képgalérián-
kat és az eredményeket az Ön-
kormányzati Hírek Nagykőrös 
facebook oldalán!
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A jogszabályi rendelkezések értelmében az NHKV Zrt. látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak beszedésével és keze-
lésével összefüggő feladatokat is, a hulladékgazdálkodási rendszer átfogó átalakításával párhuzamosan elkészült a hulladék-
szállítási közszolgáltatási díj beszedését és kezelését lehetővé tevő új és egységes informatikai rendszer is. Az NHKV Zrt. célja 
a díjhátralékok és a lakosság terheinek csökkentése, amelynek érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le és 2018. január 1. 
napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot [Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zrt. (1117 Budapest, Budafoki 
út 107-109), konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft. (4233 Balkány, Kállói út 2. A. ép)] személyes ügyfélszolgálati, illetve a díj-
hátralékok beszedésével összefüggő feladatok ellátásával bízta meg.

Részletek: www.nagykoros.hu

KÖZLEMÉNY: Hulladékkezeléssel összefüggő díjhátralékok beszedése

Olyan országot kell építeni, ahol a mun-
kásoknak és a munkának becsülete van, 
ahol minden fiatal kezébe jut egy értékes 
szakma vagy hasznos diploma – hang-
súlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a 
Hungexpón, a XI. Szakma Sztár Fesztivál 
megnyitóján.

Ez a célunk, ezért kötöttünk megállapo-
dást a Magyar Kereskedelmi és Iparkama-
rával, és ezért fogunk újabb megállapodást 
kötni velük az előttünk álló négy évre is – 
mondta a kormányfő. 

A jelen lévő diákoktól azt kérte, „épít-
sük fel közösen azt a Magyarországot”, 
ahová mindig vissza lehet térni. A magya-
roknak ugyanis mindenért meg kell küzde-
niük, a saját szakembereikért, fiataljaikért 
és jövőjükért is – tette hozzá Orbán Viktor.

Európa ma úgy van összerakva – foly-
tatta –, hogy szerencsésebb múltú és gaz-
dagabb országok el tudják szívni más 
nemzetek szakképzett fiataljait. Rátok is 
pályáznak más országok munkaadói” – 
hívta fel a figyelmet. A kormányfő szerint 

erre két válasz adható: egyrészt büszkék 

lehetünk rá, hogy a magyar fiatalok bár-

hol meg tudják állni a helyüket a világ-

ban, másrészt felépítjük azt a Magyar-

országot, ahol a fiatalokat munkahely, 

tisztességes fizetés, biztonság, saját csalá-

di otthon lehetősége várja.

Ezzel kapcsolatban megjegyezte: a 

legutóbbi parlamenti választáson a ma-

gyarok úgy döntöttek: Magyarország to-

vábbra is maradjon magyar ország.

Jó lenne az is – tette hozzá –, ha az 

iskolából kikerülők büszkék lennének 

arra, hogy tudásukkal, munkájukkal és 

sikereikkel hozzájárulhatnak ahhoz „az 

ezeréves alkotáshoz, amit egyszerűen 

csak magyar hazának hívunk”.

Ha jó szakmát választotok, akkor biz-

tos jövő vár rátok, Magyarország és a vi-

lág legjelentősebb cégeinek lehettek meg-

becsült és elismert szakemberei – mondta 

hallgatóságának  Orbán Viktor.

MTI

Választási értékelőt tartott a Jobbik és az ál-

civil Jobb Nagykőrösért Egyesület, a face-

bookra feltöltött, közel 50 perces videóban 

többek között beszélt Zágráb Nándor és Áb-

rahám Tibor is megszólalt, aki olyan durvát 

mondott,  amitől az ember felkapja a fejét. 

Így beszélt Ábrahám doktor az összeszerelő 

üzemekben dolgozó emberekről, szó sze-

rint idézzük: „A rómaiak mondták, hogy a 

rabszolga az beszélő szerszám. Hát most 

ilyen összeszerelő szerszámként használ-

ják az embereket a külföldi összeszerelő 

üzemekben. Tulajdonképpen ezek az úgy-

nevezett szakmunkások sehova nem jók, 

csak abba az üzembe, ahol éppen dolgoz-

nak. Tehát konvertálni nem lehet őket.” 

Vagyis, ha a kedves Olvasó összeszerelő 

munkát végez, akkor Ön Ábrahám Tibor 

szerint „rabszolga” és amúgy meg „seho-

va nem jó”, Ön valójában csak „úgyneve-

zett szakmunkás” és Ábrahám szerint Ön 

„nem konvertálható”. 

Horváth Tibor

ORBÁN VIKTORORBÁN VIKTOR: : 
Olyan ország kell, ahol a Olyan ország kell, ahol a 

munkának becsülete vanmunkának becsülete van

Ábrahám Tibor 

páros lábbal szállt 

bele az összeszerelő 

üzemekben dolgozó 

emberekbe, szerinte 

ők „sehova 

nem jók”

Fotó: Botár Gergely/kormany.hu
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KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
2018. MÁJUS HÓNAP

KÉPVISELŐ NEVE FOGADÓÓRA NAPJA HELYE

Dr. Czira Szabolcs
polgármester

2018. május 3. (csütörtök)
13.00 órától

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
(Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
fsz. 13. szoba)

Dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármester 
1. számú választókerület

2018. május 24. (csütörtök)
13.00 órától

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
(Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
fsz. 13. szoba)

Kiss Attila Csaba
települési képviselő
2. számú választókerület

2018. május 18. (péntek) 
16.00–17.00 óráig

Ceglédi úti Kollégium 
(Nagykőrös, Ceglédi út 2. )

Kustár Tamás
települési képviselő
3. számú választókerület

2018. május 7. (hétfő) 
16.00 órától 

Humánszolgáltató Központ 
(Szolnoki u. 65.)

G. Kovács Sándor
települési képviselő
4. számú választókerület

2018. május 16. (szerda)
16.00–17.00 óráig

Nagykőrös, Mintakert u. 22.

Szabóné Irházi Zsuzsanna
települési képviselő
5. számú választókerület

2018. május 14. (hétfő)
16.00–17.00 óráig

Nagykőrös, Arany János utca 35. 
Idősek Klubja 

Illés Sándor
települési képviselő
6. számú választókerület

2018. május 16. (szerda)
17.00 órától

Nagykőrösi Városi Óvoda 
Hétszínvirág Tagóvoda
(Nagykőrös, Ifjúság u. 22.) 

Sebestyénné
Angyal Zsuzsanna
települési képviselő
7. számú választókerület

2018. május 16. (szerda)
17.00–18.00 óráig 

Nagykőrösi Kossuth Lajos 
Általános Iskola
(Nagykőrös, Kinizsi u. 4.)

Nagy Balázs
települési képviselő
8. számú választókerület

2018. május 14. (hétfő)
16.00–17.00 óráig

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
(Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
fsz. 13. szoba)

László Ferenc
települési képviselő

2018. május 2. (szerda) 
14.00 órától

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

Tornyi Béla Ernő
települési képviselő

2018. május 23. (csütörtök) 
17.00–18.00 óráig 

Nagykőrös, Puskás Tivadar utca 2.

Orvosi ügyelet telefonszáma: 53/350-377
GYÓGYSZERTÁRI 

ÜGYELET

2018. április 23-tól

OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Kecskeméti út 18. 

Tel.: 53/350-182

2018. április 30-tól szintén 

OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, 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 

(Nagykőrös, Kecskeméti út 18.) 

vasárnap is nyitva tart 11 óráig.

ÁLLATORVOSI 

ÜGYELET 

Nagykőrös, Nyársapát, Kocsér

2018. április 30-án, május 1-jén

DR. BAKSAI FERENC

Nagykőrös, Mintakert u. 32. 

Tel.: 06/20-914-13-33 

2018. május 5-6-án

DR. ZSOLDOS ZOLTÁN

Nagykőrös, Kecskeméti út 44. 

Tel.: 53/350-703



13XII. évfolyam, 17. szám • 2018. április 27.

Hirdetés

Erzsébet Plusz kártya elfogadóhely!

Nyiri Húsbolt Kft.

NYITVA TARTÁS
K-P: 7.00-12.00 

14.00-17.30
Szo.: 8.00-12.00

AKCIÓ! máj. 2–5.
,-/kg

Házi bácskai hurka ,-/kg 
Házi f. parasztmájas ,-/kg

,-/kg

,-/kg

,-/kg

Házi turista szalámi ,-/kg

Hirdetés Hirdetés

PB gáz 11,5 kg

3999 Ft
PB gáz 23 kg

7998 Ft

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

Bankkártyás fizetés is igényelhető

KÖZÖS RUGBY ÉLMÉNY A KŐRÖS ART MOZIBAN

Dr. Czira Szabolcs polgármester úr elismerő díszoklevélben részesítette a 

Honfoglalók Rugby Club és Törpi Rögbi Utánpótlás Műhely Sportegye-

sület JUNIOR RUGBY csapatát, akik a 2017-es évben elért kiváló orszá-

gos és nemzetközi sporteredményeikkel méltón öregbítették városunk 

hírnevét. Az elismerés részeként a csapat tagjai egy ingyenes filmvetíté-

sen is részt vehettek a Kőrös Art Moziban, melyre április 22-én került sor. 

A CSAPAT TAGJAI A KÖZÖSSÉGI OLDALUKON 
KÖSZÖNETET MONDTAK A VÁROSVEZETŐNEK:

„U18 / Közösségépítő és értékteremtő munkánkat városunk pol-

gármestere, Dr. Czira Szabolcs, díszoklevéllel és egy ingyenes film-

vetítés felajánlásával díjazta februárban! Így hát teg-

nap, amíg a hét fiú Zágrábban „izzadt”, mi lazáztunk 

egyet a nagykőrösi Kőrös Art Mozi -ban! Köszönjük 

szépen a lehetőséget minden Honfoglaló nevében!”

MŰSOR

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 

a www.korosikultura.hu 

honlapon, 

a Kőrös Art Mozi 

menüpont alatt, 

vagy a 

facebook.com/koros art-

mozi web cím alatt! 

ONLINE JEGYFOGLALÁS: 

artmozi.korosikultura.hu

2018. április 27.; 28.; 29.

14 óra  Ősember (színes, szinkronos, angol, francia 

animációs családi film)

16 óra  Veszett Vidék (színes, feliratos, ausztrál dráma)

18.30 óra  Éjjeli Napfény (színes, szinkronizált, amerikai 

romantikus dráma) 

2018. május 3. 

14 óra  Bűbáj Herceg és a Nagy Varázslat (színes, 

szinkronizált, kanadai animációs családi film) 

18.30 óra   Éjjeli Napfény

2018. május 4.; 5.; 6. 

14 óra  Bűbáj Herceg és a Nagy Varázslat

16 óra  Belle és Sebastien 3 (színes, szinkronizált, francia 
családi kalandfilm)

 
18.30 óra  Bosszúállók – Végtelen háború (színes, 

szinkronizált, amerikai akciófilm)
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A költészet napján, április 11-

én városunk előadói tehetség-

gel megáldott, általános iskolás 

korú tanulói mutatkoztak be. 

A versenyzők négy korcsoport-

ban indulhattak elsőtől nyol-

cadik osztályig. Szép számmal 

érkeztek hozzánk a vendégek. 

Korcsoportonként 12-14 gyer-

meket hallgatott meg a diákok-

ból, szüleikből és tanáraikból 

álló, értő közönség. Az alsó tago-

zatosok és a felsősök megméret-

tetése egy időben, de más-más 

helyszínen, délután 14.00-től 

16.00 óráig tartott. 

A rendezvényen szereplő 

gyermekek és felkészítő taná-

raik szabadon választhattak a 

magyar irodalom kincsestárá-

ból, sem tematikai, sem műfaji 

megkötés nem volt. A költők, 

szépírók gondolatait és érzéseit 

igényesen felkészülve tolmá-

csolták a fellépők. Maradandó 

élmény volt hallgatni, ahogy az 

alkotók és a gyermekek lelke 

egybecsendült ezen az ünnepi 

és varázslatos délutánon. Min-

den versenyző arany, ezüst vagy 

bronz minősítésről szóló okle-

véllel és ajándékkönyvvel térhe-

tett haza.

Ezúton is köszönjük Nagy-

kőrös Város Önkormányzatá-

nak az anyagi támogatást, mely 

lehetővé tette, hogy az összes 

versenyzőt és a zsűri tagjait 

megajándékozhattuk egy-egy 

szépen illusztrált, ol va sás ra 

ingerlő verskötet- kiad vánnyal. 

Köszönjük fenn tar tónk nak, a 

Nagykőrösi Re for mátus Egy-

házközségnek, hogy a gyüle-

kezeti teremben ren dez het tük 

meg a felső ta go zatosok vetél-

kedését. Köszönjük továbbá a 

zsűritagoknak a lelkiismeretes 

és magas szakmai színvonalú 

értékelést.

A zsűrik tagjai voltak: 1–4. 

évfolyamon: Dr. Erdélyi Erzsé-
bet – főiskolai docens, Károli 
Gáspár Református Egyetem, a 
zsűri elnöke; Marton Gézáné 
– nyugalmazott igazgatóhelyet-

tes, magyar-történelem szakos 
középiskolai tanár; Szokonyáné 
Berecz Eszter – gimnáziumi ma-
gyar-történelem szakos tanár; 
Fehér-Deák Barbara – logopé-
dus, költő. 5–8. évfolyamon: Dr. 
Szontagh Pál – a Református 
Pedagógiai Intézet igazgatója, 
a zsűri elnöke; Szabóné Irházi 
Zsuzsanna – Nagykőrös Város 

Önkormányzatának képviselője; 
Papp Annamária – színművész-
nő; Dr. Pompor Zoltán – a Ká-
roli Gáspár Református Egyetem 
oktatója. A rendezvény szervezé-
sében és lebonyolításában a hu-
mán és az alsó tagozatos munka-
közösség tagjai vettek részt. 

Arany Iskola

Városi- és városkörnyéki vers- és 
prózamondó verseny az Arany Iskolában

A VERSENYEN AZ ALÁBBI EREDMÉNYEK 
SZÜLETTEK: 

1–2. osztály: Faragó Gyöngy Virág arany, Matuska Lotti 

Luca ezüst, Holló-Zsadányi Norman arany, Juhász Emma 

bronz (Arany J. Ref. Ált. Isk. és Óvoda); Kiss Mirella Flóra 

bronz (Nagykőrösi Kossuth L. Ált. Isk.); Kósa-Fehér Lili Diá-

na ezüst (Nagykőrösi II. Rákóczi F. Ált. Isk.); 

3–4. osztály: Ferentzi Éva ezüst, Holló-Zsadányi Senon 

arany, Budai Tamara arany, Matuska Viola Villő ezüst (Arany 

J. Ref. Ált. Isk. és Óvoda), Gulyás Patrícia bronz, Vincze Luca 

bronz (Nagykőrösi Kossuth L. Ált. Isk.), Szigetvári Bálint 

ezüst (Nagykőrösi II. Rákóczi F. Ált. Isk.); 

5–6. osztály: Nagy Petra bronz, Varga Petra bronz, Pavolek 

Dorka bronz (Nagykőrösi Kossuth L. Ált. Isk.), Bacsó Gergely 

István arany és különdíj, Kecskeméti Tamara Petra ezüst, La-

czi Orsolya arany, Kaszap Alexa arany (Arany J. Ref. Ált. Isk. 

és Óvoda), Szabó Csilla ezüst (Nagykőrösi II. Rákóczi F. Ált. 

Isk.), Bakonyi Hanna bronz, Fegyverneki Luca Bora ezüst, 

Virág Tímea bronz (Nagykőrösi Petőfi S. Ált. Isk.); 

7–8. osztály: Reggel Fanni bronz, Hörömpő Réka bronz, Kir-

ner Kolos Gábor ezüst, Kovács Attila ezüst, Marjai Leven-

te bronz (Nagykőrösi Petőfi S. Ált. Isk.), Fakan Lilien bronz, 

Fehér Dóra arany, Bányai Barnabás arany (Arany J. Ref. Ált. 

Isk. és Óvoda), Pintér Ida Dorka ezüst, Farkas Fanni bronz 

(Nagykőrösi Kossuth L. Ált. Isk.), Botocska Eliza arany (Nagy-

kőrösi II. Rákóczi F. Ált. Isk.), Farkas Ferenc Szabolcs bronz, 

Biró Emese Csenge ezüst, György-Nagy Zsuzsa ezüst (Arany 

J. Ref. Gimn. Szakgimn. és Kollégium)
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Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház 
és Rendelőintézet állásokat hirdet

  • ápolói  
  • beteghordó  

  • egészségügyi asszisztens  
  munkakörök betöltésére.  

A pályázatok benyújtásának határideje: 
2018. május 17.

 A pályázati kiírással 
 kapcsolatosan 

 további 
 információt 

 Csépleő Viktória 
 ápolási 

 igazgatónőnél 
 tel: 53/351-761. 

A teljes pályázati 
felhívásokat keresse 

a www.nagykoros.hu 
honlapon!

Nagykőrösi Városi Óvoda

a „Közalkalmazottak jogállásáról szó-

ló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. 

alapján pályázatot hirdet

 Óvodapedagógus 

munkakör betöltésére

 Munkavégzés helye: 

Nagykőrösi Városi Óvoda, 

Kalocsa Balázs Tagóvoda 

(2750 Nagykőrös, Kalocsa Balázs u.1.)

 A pályázat benyújtásának  

 határideje:  2018. május 24. 

 A pályázat benyújtásának módja:  

Postai úton vagy személyesen 

(Nagykőrösi Városi Óvoda 2750 Nagy-

kőrös, Kárász u. 1.)

 A pályázatkiírással kapcsolatosan 

további információt  

 Talamon Attiláné –  intézményvezető 

– nyújt  a 06-30-55-66-636 telefon-

számon. 

A teljes felhívást keresse a 

www.nagykoros.hu honlapon!

ÁLLÁST KÍNÁL

Állást Kínál

HARMADIK GYŐZELEM ZSINÓRBAN! 
Csatában a bronzéremért a Kinizsi

A Nagykőrösi Kinizsi FC felnőtt csapata a soros bajnoki mérkőzésén a Süly-

sáp együttesét látta vendégül április 22-én. Az első félidőben rengeteg helyzetet 

puskázott el a csapat, azonban a második játékrészben beindult a gólgyártás. A ta-

vasszal ügyeletes gólvágó Halasi Károly köszönt be először, majd a játékos edző, 

Halgas István csavart remekbe szabott gólt 18 méterről. Az i-re a pontot Borsos 

Csaba szenzációs passza után, Molnár Tamás tette fel, aki ziccerben nem hibázott 

és kialakította a 3-0-ás végeredményt.  Folytatás Tökölön, ahol nem is lehet más 

a cél, csakis a győzelem! 

Hirdetés

HOSSZÚTÁVÚ 
MUNKALEHETŐSÉG!

Azonnali kezdéssel megbízható, 

dolgos, saját magára, és munká-

jára igényes takarítónőt keresek 

helyi élelmiszeripari céghez. 

Munkavégzés: 3 műszakban

Ha hirdetésünk felkeltette 

érdeklődését, írjon ide: 

cleanprotection.nagykoros@gmail.com 

Bővebb információ: 

06-70-379-6204

TÜZÉP HÉT 2018 

Telefonszám: 06-30-627-62-12 
E-mail: info@kaszaptüzep.hu 
Web: www.kaszaptuzep.hu 

Helyszín: Nagykőrös, Csongrádi út 19. 
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Május 07-11 –ig 

Szakmai előadások 
Folyamatos akciók 
Nyereményjáték,  

    fődíj: wellness utalvány 
HOT-DOG péntek 

A részletes programtervet hamarosan megtalálja 
weboldalunkon illetve telephelyeinken. 

Hirdetés

Fotó: Lovas Fülöp
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Elkészültek a tervekElkészültek a tervek

Elkészültek a Kinizsi új sportöltözőjének, klubházának, a 

sporttelep rendezésének tervei. Mint arról már korábban hírt 

adtunk, 2018-2019-ben nagy fejlesztés valósulhat meg a sportte-

lepen, melyhez a tervek elkészítését az Önkormányzat támogatta. 

A lelátó és a sportlétesítmények kivitelezése TAO támogatással 

valósulhat meg, melyet a Duna Aszfalt nyújt.

Sohajda Márk, a Kinizsi FC elnöke lapunknak elmondta: 
Az évszázad beruházása lesz ez a nagykőrösi fociéletben. Nagyon 
nagy feladat, mely csak összefogással sikerülhet. Köszönjük mind-
azt a segítséget, amit már eddig is kaptunk mind az MLSZ-től, 
mind Nagykőrös városvezetésétől. Mindannyiunkban hatalmas a 
drukk, mint egy rangadó előtt, úgy érezzük magunkat, talán csak 
az a különbség, hogy ez esetben biztosan Nagykőrös győz.

A Nagykőrösi Kinizsi FC Sporttelep koncepciós terve


