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Az újabb történelmi győzelem
kapujában Nagykőrös!

CSODASZÉP A VIRÁGZÓ
NAGYKŐRÖS – SZERETJÜK
VÁROSUNKAT!

A Nagykőrösi Piac felújításáról lapunk 3., 5. és 11. oldalain
olvashatnak hiteles információkat, véleményeket.

Várjuk továbbra is a nagykőrösi lakosok
virágos kertjeikről készült fotóit a
tanacsado@nagykoros.hu e-mail címre.

FOLYTATJUK:

Orbán Viktor: „2019-ben 2 százalékponttal
csökkennek a munkabéreket terhelő adók, továbbá
nő a kétgyermekes családok adókedvezménye”

Csökken a munkanélküliség,
a költségvetési hiány és az
államadósság, emelkednek
viszont a bérek, nő a foglalkoztatás és a gazdaság teljesítménye is. – mondta Orbán
Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió 180 perc
című műsorában a jövő évi
költségvetési tervezésével kapcsolatban.
A részletekről hozzátette:
2019-ben 2 százalékponttal
csökkennek a munkabéreket
terhelő adók, továbbá nő a
kétgyermekes családok adókedvezménye, így két gyermek

után már havi 40 ezer forint
adókedvezményt vehet majd
igénybe egy család. Emellett
a jövőre várható 4 százalék
fölötti gazdasági növekedés
lehetővé teszi a nyugdíjemelésen kívüli nyugdíjprémiumot
is – emelte ki.
Orbán Viktor közölte továbbá, hogy a kormány családpolitikai akciótervet fog
meghirdetni, amelyet megelőz majd egy nemzeti konzultáció a gyermekvállalásról
és a gyermeknevelésről. „Nem
akarjuk a férfiakat sem kizárni
ebből”, de alapvetően a nők vé-

JÖN A NYUGDÍJEMELÉS
ÉS A NYUGDÍJPRÉMIUM!
Július 20-ig a parlament elfogadja az öszszes törvényjavaslatot, amit a kormány
ígért
A miniszterelnök közlése szerint az Országgyűlés július 20ig elfogadja az összes jogszabályt, amit megígértek, így az
alaptörvény-módosítást és a „Stop Soros” törvényjavaslatot.
Orbán Viktor azt is mondta, jövőre is garantálják a nyugdíjemelést és nyugdíjprémiumot. A gazdaság jó állapotban van,
2019-ben is négy százaléknál magasabb, 4,1-4,2 százalékos
növekedésre számítanak. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjemelés
és nyugdíjprémium garantált jövőre is, nemcsak 2018-ban tette hozzá a kormányfő.
MTI/kormány.hu
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leményére lesznek kíváncsiak
– tette hozzá.
A demográfia kérdése arról szól, mennyi gyermeket
szülnek a magyar asszonyok,
„mennyit nevelünk fel közösen”, lesz-e magyar jövő, és mit
kell tenni a népesedési hanyatlás megváltoztatásáért. Célul
tűzte, hogy 2030-ig Magyarország képes legyen fenntartani
saját magát, vagyis legalább
annyi gyermek szülessen,
mint amennyien eltávoznak.
Azzal kapcsolatban, hogy
2030-ig szóló tervezést tart
helyesnek, kifejtette: bár a vá-

lasztóktól kapott mandátum
2022-ig tart, de egy 2030-ig
szóló nagyobb tervbe kell beleilleszteni a következő négy
év munkáját. „Ezt persze sokan úgy értelmezték, hogy
2030-ig szeretnék miniszterelnök maradni, ami nem egy
rossz ötlet, csak az a helyzet,
hogy Magyarországon demokrácia van és négyévente
választások” – fogalmazott.
A kereszténydemokrácia
építésére vonatkozó terveiről
Orbán Viktor azt mondta: a
liberális demokrácia kiüresedett, nem ad választ a kihívásokra, így például a migrációra – ha pedig mégis, akkor
helyesnek veszi -, továbbá nem
védi meg a határokat, nem erősíti a családokat, nem ismeri el
kiemeltként a keresztény kultúrát.
Ezért szerinte a kereszténydemokráciát kell „elővenni,
leporolni, kicsit modernizálni”, ez ugyanis megvéd a migrációval szemben, megvédi a
határokat, támogatja a hagyományos, egy férfira és egy nőre
épülő családmodellt, a keresztény kultúra megvédését pedig
természetesnek tekinti. – fogalmazott. (…)
MTI

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
SOÓS SÁNDOR
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, jelenlétükkel, írásban vagy más módon kifejezték együttérzésüket, osztoztak
fájdalmunkban. Külön köszönjük Szabó Gábor Nagytiszteletű úr szolgálatát. Igehirdetése, prédikációjának minden gondolata táplálta bennünk a hitet, erőt adott a nehéz napokra, mély együttérzést sugárzott.
Drága halottunk álma legyen csendes és emléke áldott.
Soós Sándorné és családja

Gyász
Vaszkó Mihályné sz. Harmati Piroska (1930)
Patik Ibolya Borbála (1962)
Sáfár Sándor József (1971)
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FOLYTATJUK: AZ ÚJABB TÖRTÉNELMI
GYÔZELEM KAPUJÁBAN! (I. rész)
„Mérföldkôhöz érkeztünk: forrás teremtôdött a piac
megújítására, versenyképességének megteremtésére”

Vozárné Ragó Ildikó, a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
a helyszínen adott interjút az Önkormányzati Hírek újságnak
A Nagykőrösi Piac első ütemében a felújítás az őstermelői részt érintette, most pedig
egy újabb nagyszabású beruházás előtt áll a
piac, idén folytatódhat a történelmi városfejlesztés. Az Önkormányzati Hírek nem a
facebookról tájékozódik a témát illetően,
inkább felkerestük az érintetteket, beszélgettünk a vásárlókkal és a mindig friss,
kiváló árut kínáló kofákkal is, valamint
interjút készítettünk a piac üzemeltetőjével, Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgatóval,
melynek első részét alább olvashatják.
ÖH: Hamarosan elkezdődhet, vagy úgy
is fogalmazhatnánk, folytatódhat a nagykőrösi Piac felújítása. Korábban már Ön
is részt vett több szakmai egyeztetésen, hogyan értékeli? Mit hall vissza az árusoktól,
a vásárlóktól?
Vozárné Ragó Ildikó: A KÖVA-KOM
Nonprofit Zrt. a piac üzemeltetését végzi, így
rendszeresen részt vesz a piac felújításának
egyeztetésében. A Nagykőrösi Polgármesteri Hivatalban egy nagy egyeztető fórumra
is sor került már korábban, ahol az érintettek, így az árusok jelen voltak, mindenki elmondhatta véleményét. Szerencsére úgy látom, ami azóta csak megerősödött bennem,
hogy a nagykőrösiek többsége és az árusok,
az eladók is bizakodva, optimistán állnak az
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induló beruházás elé. Tudják, hogy ez a fejlesztés értük van, közös célunk a Piac és környezetének rendbetétele, további fejlesztése.
ÖH: Több hónapos ’holt’ időszak is van
minden évben a Piac életében, főleg télen,
amikor hideg van, a felújítás után már
egész évben hozzájuthatunk a friss áruhoz
itt helyben, a nagykőrösi piacon? Ezt a célt
is szolgálni fogja az új piaccsarnok?
Vozárné Ragó Ildikó: Terveink szerint
igen. Sokszor hallottuk, hogy november, január, február hónapok a piac szempontjából
holt időszakok. Majd időjárástól függően

március végétől kezd normalizálódni a piac
forgalma, látogatóinak a száma. A ’holt’ időszakban kevés a látogató, az árusok áruikat
fagytól féltve várják a vásárlókat – akik a
kellemesebb környezetet választva, a ’multikhoz’ mennek ez idő alatt bevásárolni.
Mérföldkőhöz érkeztünk: forrás teremtődött
a piac megújítására, versenyképességének
megteremtésére. Elindult a tervezés, egyeztetések folyamatosan történnek, és megjelentek a negatív vélemények is.
ÖH: Minden nap hallani az igényt a
piac felújítására, Önökhöz milyen lakossági észrevétel jutnak el? Van, aki azzal riogat, hogy megszűnik a piac…
Vozárné Ragó Ildikó: Az a hír, miszerint
a ’piac bezár’, ’megszűnik’ nem valós, aki ezt
terjeszti, az pedig valótlant állít. Készülünk az
átmeneti üzemeltetésre, a felújítás után pedig
szinte minden árusító egység folytatni kívánja
az eddigi tevékenységét. A piac minden-napjaiban részt veszünk, tehát halljuk a véleményeket: miért ez, vagy az a beruházás történt,
és miért nem a piac felújítására, töredezett
járdáinak újjá építésére, gödrös útjának javítására került sor? Most végre elmondhatjuk,
ezt is megcsináljuk, igény van a nagykőrösi
Piac felújításának folytatására, igény van a
nagykőrösi Piacra. Én, ahogy eddig is, ezután
is, amiben lehet, segítem a beruházást, kérdések esetén pedig nyugodtan keressenek a 0653-550-253-as telefonszámon, vagy írjanak
kovart@kovart.hu email címünkre.
Folytatás következő lapszámunkban! A Piaccal kapcsolatban az 5. és a 11. oldalakon is
olvashatnak!
Horváth Tibor

Mire kapott Nagykőrös 600 millió forintot?

A Kálvin téri piac kivitelezésére
és útépítésre!
A 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a Támogatói Okiratban rögzítésre került, hogy a támogatásból megvalósítandó feladat megnevezése a következő:
Nagykőrös, Kálvin téri piac csarnoképületének és környezetrendezésének kivitelezése és útépítés. A piac csarnoképületére és környezetrendezésre 415 millió,
útépítésre pedig 185 millió forintot kapott Nagykőrös a Belügyminisztériumtól.
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KÖZÚTKEZELŐI TÁJÉKOZTATÁS
A Tisztelt Lakosság figyelmének felhívása mellett rendezvényhez kapcsolódó PARKOLÓK
és ÚTLEZÁRÁSOK lesznek a belvárosban.

Ideje: 2018. június 01-én pénteken 20.00 órától –
2018. június 03-án vasárnap 24.00 óráig
A közútlezárás:
Oka: valamennyi érdeklődő meghívása mellett „Richter Egészségváros” valamint a „Kiváló Diákok Polgármesteri Fogadása és Tarkabarka Gyermekfesztivál” zavartalan lebonyolítása
Helye: 4601-es számú út a Széchenyi tértől a Szabadság téri körforgalomig tartó szakasza. A Deák tér területe valamint a Szabadság tér 4. előtti park, a Széchenyi tér Magyar utca kereszteződésétől az Arany János Kulturális Központ előtti szakaszok burkolt közúti
területe egészen a körforgalomig.
Módja: Az utak elterelését terelőtáblák jelölik. Az érintett ingatlan tulajdonosoknak a rendőrség, a közterület felügyelő és a település
őr nyújt segítséget.
Közlekedési információk:
• a Jókai utcáról nyíló névtelen utca
behajtani tilos (kivéve lakók ill. engedéllyel rendelkezők) tábla kihelyezése
mellett kerül lezárásra,
• a Tázerdei utca a Jókai utcától a Damjanich utcáig egyirányú;
• az útlezárás miatt a Volánbusz Zrt.
járművei a Szabadság tér – Kecskeméti út (441. sz. út) – Rákóczi út –
Kossuth Lajos u. – Vasútállomás terelőútvonalon közlekednek.
Javasolt elkerülő útvonal:
• Lajosmizsére és az M5-ös autópályára a Petőfi Sándor és az Örkényi
utca felől érkezve lehet eljutni.
• A belváros megközelíthető a Biczó
Géza utca, Rákóczi út, Magyar utca
felől, ill. ezeken keresztül haladva
elkerülhető
Felhívás:
A Rákóczi út, Magyar utca teljes szakaszán a parkolás mellőzése szükséges.
Nagykőrös, 2018. május 24.
Dr. Nyíkos Sára
Címzetes főjegyző
nevében és megbízásából:
Szilágyi Csaba
Műszaki Irodavezető

Figyelem!
Módosul a MÁV
menetrendje!
A MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint
2018. június 01-től 2018. június 02-ig a Cegléd – Szeged vonalon végzett pályakarbantartási munkák miatt a vonatok módosított
menetrend szerint közlekednek.
Cegléd – Kecskemét állomások
között vonatpótló autóbuszok szállítják az
utasokat a sötétített alappal megjelölt menetrend szerint.
A vonatpótló autóbuszok Ceglédi szállások
megállóhelyet nem érintik!
Részletek: www.nagykoros.hu
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A MI Piacunk!

Az Önkormányzati Hírek kilátogatott a nagykőrösi Piacra, hogy az árusokkal beszélgessünk, hiszen olyan rémhíreket lehet a facebookon olvasni, melyek minden alapot nélkülöznek. Szinte kivétel nélkül örülnek a fejlesztésnek az árusok, és ami a legfontosabb, folytatni akarják az
eddig végzett tevékenységüket, itt helyben, egy megújult, modern Nagykőrösi Piacon. Következő lapszámainkban folyamatosan olvashatnak
véleményeket azoktól, akiktől igazán hiteles információkat kaphatunk a témában.

Czakó Ambrus: „Biztos, hogy jobb körülmények között leszünk
a felújítást követően. Optimistán várom a felújítást és folytatni fogom az árusítást, nem hagyom abba. Szerintem a jobb körülmények nekünk és a vásárlóknak is pozitív lesz. Úgy gondolom mindenki örömére fog szolgálni a csarnoképület, a felújítás. Dehogy
fog megszűnni a piac, az átépítés ideje alatt várhatóan csökkenni
fog a forgalom, nyílván meg lesz oldva ideiglenesen, de utána viszszaáll a helyére a dolog, meg fogják szokni a vásárlók.”

Fehér Deák Erzsébet: „Örülünk a felújításnak nagyon, hogy folytatódik a piac felújítása. Optimisták vagyunk, tervezzük, hogy
folytatjuk utána is, igen-igen, ha kapunk szép üzletet továbbra is
itt maradunk. A vevők egy része a retró hangulatot sajnálja, hogy
elveszíti, de idővel meg fogják szokni ezt az újat is. Kényelmesebb
és kellemesebb lesz a fedett csarnok, nem fognak a vásárlók
ázni és fázni télen sem, biztos, hogy jobb lesz. Ha kijön a piacra
úgy fog tudni bevásárolni, hogy közben nem fog megázni. Szerintem nem fog megszűnni a piac, én nem hiszem ezt el, én nagyon
szeretném folytatni”.

Folytatjuk! További nyilatkozatokat olvashatnak következő lapszámainkban!

Most szombaton, Nagykőrösön:
Vastag Tamás, Rudolf Péter, Katus Attila, Béres Alexandra,
Dr. Almási Kitti és még sokan mások!

Horváth Tibor

ÚJABB FÉNYES
GYŐZELMET
ARATOTT A FIDESZ!
Bánóczi Lajos, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
jelöltje nyerte a vasárnap megtartott időközi polgármester-választást a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Nagyarban – tájékoztatott a Túristvándi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője.

Kép forrása: Vastag Tamás hivatalos facebook oldala

Most szombaton, június 2-án délelőtt
9:00 órától 17:00 óráig Nagykőrös városa ad otthont a Richter Egészségváros 2018 rendezvényének. A programok kivétel nélkül ingyenesek, cél
az egészségmegőrzés és a prevenció.
A Deák téren megrendezésre kerülő
nagyszabású egészségnap igazi sztárokat is elhoz Nagykőrösre, 10:45-től
koncertet ad Vastag Tamás. Vastag
Tamás Veszprémben született. Hamar
felfedezte a színház és a zene világát,
iskolai zenekarokban és diák színjátszó
előadásokban szerepelt. Az ország a
2010-es X-Faktorban ismerhette meg,
ahol ötödik helyezést ért el. Részt vett
a 2013-as és a 2014-es Eurovíziós Dalfesztiválon, ahol a Holnaptól című dalá-

val a döntőben negyedik helyezést ért el.
Bátyjával, Vastag Csabával közös duettjük 2012-ben a Fonogram Az Év Dala
díját kapta, a dalból készült videoklipet
pedig a Transilvanian Music Awardson Az Év Legjobb Magyar Videoklipjének választották. A 2012. október 27-én
a Moulin Rouge-ban tartott közös koncertjük az Év magyar klubkoncertje lett
2012-ben. Tamás a TV2-n nagy sikerrel
futó Sztárban sztár című műsorban
bemutatta átváltozó képességét, ahol a
döntőbe jutott.
Kívánjuk, hogy érezzék jól magukat ezen a nagyszabású egészségnapon,
most szombaton, Nagykőrösön!
Horváth Tibor
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Szalkainé Fóri Zsuzsa elmondta, hogy az
538 választópolgárból 366-an jelentek
meg az urnáknál, az
érvényes szavazatok
száma 363 volt. Ebből
Bánóczi Lajos 308 szavazatot szerzett meg, a
függetlenként induló
Hadiné Guti Ibolyára
29, míg a szintén független Lőrincz Zoltánra 26 voksot adtak le.
MTI

Hirdetés

Csomagolókat,
gépkezelĎket
keresünk
2 mĮszakos (12 órás), 3+3-as
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. június 6.
szerda, 13.00 óra, NagykĎrös,
Szabadság tér 7., MĮvelĎdési Ház.

ÉrdeklĎdni lehet: 06 70 342 1653
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Sikeres elektronikai hulladékgyûjtés
a KÖVA szervezésében!
Időpont:

Begyűjtött mennyiség
(to/alkalom)

2015. tavaszi gyűjtés

10,89 to

Az elektromos és az elektronikai
hulladékok elkülönített gyűjtésével és begyűjtőhelyre szállításával a fogyasztók nagymértékben hozzájárulnak környezetünk
megóvásához és a fenntartható
fejlődés biztosításához.

2016. tavaszi gyűjtés

11,59 to

Köszönjük az együttműködést!

2017. április

10,11 to

2018. május

18,15 to !

A két gyűjtőponton összesen 18,15 to használaton kívüli
berendezés került begyűjtésre. Hogy ez mennyire kimagasló
adat? Beszéljenek a számok:

„EZT MÁR ÖN IS NAGYON VÁRTA! ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS!” Ezen sorokkal
kezdődött a felhívó plakát hirdetése! És valóban!
2018. május 12-én minden eddiginél eredményesebben zárult
az elektronikai és elektromos be-

KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.

rendezések begyűjtésére meghirdetett akció. Nagykőrösön kettő
gyűjtőponton volt lehetőség térítésmentesen leadni a használhatatlanná vált elektronikai eszközöket.
A meghirdetett időponttól, azaz
reggel 8 órától délután 13 óráig
folyamatosan érkeztek a gyűjtőpontra, ahol hűtők, televíziók,
számítógépes monitorok, porszívók, rádiók, magnók, lemezjátszók és egyéb más berendezések
kerültek a konténerekbe.

Hirdetés

FIGYELEM!
A Nagykőrös 1 posta nyitva tartása az alábbiak szerint módosult:
Nagykőrös 1 posta (2750 Nagykőrös Hősök tere 3.)

A posta nyitva tartása
Hétfő
08:00 – 19:00
Kedd
08:00 – 19:00
Szerda
08:00 – 20:00
Csütörtök
08:00 – 19:00
Péntek
08:00 – 19:00
Szombat
ZÁRVA
Vasárnap
ZÁRVA
Hirdetés

Hirdetés

„ÉLNI JÓ” TERÁPIÁS
KEZELÉSEK
• Szorongás, pánik, fóbiák
kezelése
• Párkapcsolati problémák – válás
• Vezető beosztásúak stressz
kezelése
• „Kamasz gondok” – tanulási
nehézségek
• Nehéz élethelyzetek stressz
kezelése
• Hatékony fogyókúra
F. Deákné Balla Adrienn
asztrológus – kineziológus
Tel.: 06/202-674-846
www.lelkiegyensuly.hu
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PB gáz 11,5 kg

PB gáz 23 kg

3799 Ft

7599 Ft

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

Bankkártyás ﬁzetés is igényelhető

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Gyermeknap a Nagykőrösi
Önkormányzati Tűzoltóságon

Az immár hagyományossá vált „nyitott
szertárkapuk” elnevezésű programsorozat
idén is nagy sikert aratott a Gyermeknapon. Nagykőrösön is szeretettel fogadták

a Nagykőrösi Önkormányzati Tűzoltóság
munkatársai a gyermekeket és kísérőiket.
Az érdeklődők kipróbálhatták, hogy milyen egy igazi tűzoltóautóba ülni, valamint

azt is megismerhették, milyen felszerelést
hordanak a lánglovagok.
Fotók: Nagykőrösi Önkormányzati
Tűzoltóság munkatársai

Nagykőrösön is időseket fosztogatott
Dezső, a bukósisakos briganti
Májusban Nagykőrösön, Csanádapácán és Törökszentmiklóson, júniusban Szolnokon és Kunszentmártonban lopott meg nyugdíjasokat egy 58
éves férfi. Mindenhová motorral érkezett és nem vette le a fejéről a bukósisakot. Azt állította, hogy a házban lakóknak régi ismerőse, korábban
kórházi kezelésen voltak együtt és látogatóba érkezett.

Amikor beengedték, vizet kért, majd mindenhonnan pénzt és iratokat vitt el.
A rendőrség F. Dezső ellen lopás és kifosztás bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt vádemelést javasol – írja a
police.hu.

Hirdetés

Japán első számú elektronikai termékeket gyártó vállalata,
melynek fő profilja az autóipari részegységek, valamint
ipari elektronikai egységek gyártása azonnali munkakezdéssel
keresi leendő kollégáit az alábbi pozíciókra!
Technikus
Feladatok:
• A termelés felügyelete, és a zavartalan működésének biztosítása
• Problémamegoldás a mérnökséggel együttműködve
• Termékváltások elvégzése
• Forrasztógépek, mérőberendezések karbantartásokban való aktív részvétel

Elvárások:
• Műszaki, elektronikai területen szerzett tapasztalat

Minőségellenőr
Feladatok:
• A termékek ellenőrzése minőségügyi előírásoknak megfelelően

Gyártósori összeszerelő
Feladatok:
• Elektronikai termékek összeszerelése kézi beültetéssel

Elvárások:
• Alapfokú iskolai végzettség
• Jó kézügyesség és monotóniatűrés
• Önálló és precíz munkavégzés
• Több műszakos munkarend vállalása

Juttatások:
• Alapbér + pótlékok
• Jelenléti bónusz
• Cafetéria már a próbaidő alatt is
• Útiköltség támogatás
• Dolgozói ajánlási jutalom
• Vállalati rendezvények
• Előrelépési lehetőség
• Tiszta, modern munkakörnyezet
• Betanulási rendszer mentor támogatásával
• Megspórolhatja idejét amit utazással tölt
• Azonnali munkalehetőség

Munkavégzés helye: 2750 Nagykőrös, Téglagyári u. 9.
Amennyiben a meghirdetett pozíció felkeltette érdeklődését, kérem, hogy szakmai önéletrajzát
a pozíció megjelölésével küldje el az alábbi e-mail címre: job@siix.hu vagy
postai úton: 2750 Nagykőrös, Téglagyári út 9. címére.
Elérhetőség: 30/4577113 vagy 30/2028406
Örömmel fogadjuk jelentkezését!
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Az egyszeri agrárbáró éppen a búzáját
aratja, amikor meglát egy sárkányrepülőst. Ijedten berohan a pajtába,
kihozza a légpuskáját, és rálő.
Erre az asszony:
– Mi volt ez?
– Nem tudom, de az embert elengedte!

„MAGYARORSZÁG EGYRE CSALÁDBARÁTABB
ORSZÁG. Az új kormány számára is a gyerekek és
a családok az elsők” – mondta Rétvári Bence,
az Emberi Erőforrások Minisztériumának
parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatornán.

PESTI GERZSONNÉ
ELSŐ KIÁLLÍTÁSA TÚRKEVÉN
2018. május 19-én Túrkevére
hívta meg a Kis István Népdalkört az egyik oszlopos tagunk,
Pesti Gerzsonné sz. Simon Terézia, festményei kiállításának megnyitójára. Ott kértem
meg, hogy röviden mondja el
élettörténetét, valamint hogyan kezdte el a festészetet.
Terike nem nagyon akart nyilatkozni, de végül szerényen a
következőket mondta:
„1952. 12. 21-én születtem
Zagyvarékason. Gyermekkorom
és az ifjúságom évei a szülőfalumban teltek. Középiskolai
tanulmányaimat az Újszászi
Gimnáziumban, majd a Taní-

tóképző Főiskolát Jászberényben
végeztem el.
Az első és egyetlen munkahelyem Nagykőrösön, a Petőfi
Sándor Általános Iskola volt,
ahol első és második osztályos
gyermekeket tanítottam. Nyugdíjba vonulásomkor /2011-ben/
kollégáim jó kívánsága volt,
hogy úgy éljek, ahogy mindig is
szerettem volna.
Sok minden érdekelt, de
nagy érdeklődéssel fordultam a
festészet felé. Már ötödik évben
veszek részt Németh József Pál
festőművész alkotótáborában.
Sok kedves órát töltöttem a táborban, különösen kedvelem

a festést a szabadban. Nagy élmény, mikor kezemből kikerülnek a csodálatos, színek fények,
árnyékok. Fő technikám a porpasztell.
2017-ben két képem szerepelt a Művészkert alkotói között
Nagykőrösön. 2018-ban három
képem volt az Utazási Kiállításon, Szolnokon. Az első kiállításomra itt került sor Túrkevén.
Most itt tartok.”
Szeretnék még sok
képet készíteni mások
és magam örömére.
Turkevi Antal
Hirdetés

HATALMAS SIKERT ARATOTT
a Református Zenei Fesztiválon az Arany
Gimi kórusának frenetikus előadása

Ecsedi Péter karnagy tanítványaival részt vett a május utolsó
hétvégéjén megrendezett háromnapos XV. Református Zenei Fesztiválon, ahol hatalmas közönségsikert arattak. Az
Arany János Református Gimnázium kórusa az Ádám Jenő
Zeneiskola Dísztermében és a Kispesti Központi Református
Templomban is fellépett. Itt egyórás koncertet adtak, hatalmas sikert aratva. A kórusban az Arany János Református
Gimnázium már végzett diákjai is énekeltek. Zongorán kísért Horogszegi Jánosné, szólót énekelt a csodálatos hangú
Cselóczki Viola, és a fiatal, igen tehetséges zongorista, Kurgyis Erik is hozzájárult a kórus sikeréhez. „Nagyon boldog
vagyok, hogy ilyen csodásan szerepelt, énekelt a kórus! „mondta el lapunknak Ecsedi Péter karnagy
LV
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JUBILEUMI MAZSORETT GÁLA

A Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola az intézményben
működő Mazsorett oktatás indításának 20. évfordulója alkalmából Jubileumi Gálát rende-

zett 2018. május 25-én, délután
17 órától az udvaron. Felléptek
a Harmónia, Napsugár és Mazsola csoportosok, továbbá az
iskola volt mazsorett növendé-

kei. Művészeti vezetőjük Hegedűs Károlyné volt, munkáját
segítette Mohácsi Mónika és egy
volt Petőfis diák, Szűcs Anikó,
aki azóta már mazsorett okle-

velet is szerzett. A gyermekek a
látványos koreográfiákkal felejthetetlen perceket szereztek a közönségnek.

Beretvás Judit

Nagysikerű Orbán napi vásár

Az elmúlt hét végén rendezték meg Nagykőrösön az Orbán napi vásárt, mely az egész országból vonzotta az árusokat és a vásárlókat.
Most a szezonális gyümölcs, az eper is aratott, a finom csemegéből dömping volt. Szokás szerint haszon- és háziállatban sem volt
hiány. Remek házi portékákat is szép számban kínáltak a kereskedők. Kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatták a nekik tetsző áruféleségeket. A KÖVA- KOM Nonprofit Zrt legközelebb Június 24-én a László napi vásárt szervezi meg, melyre sok szeretettel várnak
minden érdeklődőt.
LV
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„A VÁLASZTÓPOLGÁROK TELJESEN
EGYÉRTELMŰEN KINYILVÁNÍTOTTÁK
AZT AZ ÁLLÁSPONTJUKAT, HOGY NEM
AKARJÁK, HOGY MAGYARORSZÁG
BEVÁNDORLÓORSZÁG LEGYEN.” – mondta
Kocsis Máté, a nagyobbik kormánypárt
országgyűlési képviselője.

IGEN! Hamarosan indul
az Október 23. tér
útburkolatának felújítása

Lapzártánkat követően, 2018. június 1-jén, pénteken kerül sor a
„Nagykőrös, Október 23. téren útburkolat felújítási munkálatok kivitelezése” tárgyú projektben a munkaterület átadás-átvételi eljárására. Hamarosan megjelennek a munkagépen is az érintett területen
és elkezdődhet az Október 23. tér útburkolatának felújítása, mellyel
sok száz család közlekedési feltételei javulhatnak.
A felújítási munkák idejére tisztelettel kérjük az ott lakók, garázstulajdonosok megértését és türelmét. A munkálatok megkezdése
előtt az érintett lakosság tájékoztatása megtörténik.
Az Önkormányzati Hírekben hétről-hétre beszámolunk a legfontosabb tudnivalókról, képekkel mutatjuk hol tart a munka.
Horváth Tibor

Ifjú karatekák
debütálása
2018. május elején a Power Karate Sportgyesület meghívást
kapott egy Újbudán rendezett
versenyre, ahová két versenyzőnk utazott. Király Kende és
Somodi Hunor is a legfiatalabb
korosztályhoz tartozik, hiszen
csak 7 évesek és életük első versenyén vettek részt. Szép küzdelmekkel, bátor hozzáállással
a dobogó harmadik fokára állhattak fel, elindulva a versenyzés
útján. Kívánjuk, hogy hasonló és
még szebb sikereket érjenek el
a továbbiakban! Felkészítő edző:
Kovács Beáta
Kovács Beáta
edző
Power Karate SE
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FIGYELEM!
„Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. június 02-án előreláthatólag 08:00-16:00 a Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és
Rendelőintézet Fáskert utcai telephelyen átállás miatt áramszünet
lesz. Ennek következtében az intézmény telefonközpontja nem működik, így hívást nem tudunk fogadni. Kérjük, hogy a betegeket saját
mobil telefonjaikon keressék. Megértésüket előre is köszönjük.”
Tankó Ágota
főigazgató

Országos Kossuthos
sikerek

2018.05.18-án Meselovagok
Napja elnevezésű országos
versenyen szerepeltünk Pándon. A gyerekek vers- és prózamondás illetve meserajz
kategóriában indulhattak.
Az egész napos jó hangulatú
versenyzés eredményhirdetésén igazi éremesőben lehetett
részünk, hiszen csodás eredmények születtek:
Versmondás:
Farkas Fanni 7.a: 1. helyezés
Pintér Ida 7.a: 2. helyezés
Kozma Sándor 5.b: 2. helyezés
Nyúl-Tóth Ramóna 5.b: 2.
helyezés
Felkészítő tanáraik: Tóthné
Zoller Klára és Száraz Rita

Meserajz:
Bende Dorina 7.a: 1. helyezés
Tóbiás Fanni 7.a: 2. helyezés
Beszkovszki Aletta 7.a: 2.
helyezés
Szűcs Erik 5.b: 3. helyezés
Király Villő 7.a: 3. helyezés
Tót Nóra 7.a: Különdíj
Sallai Anett 7.a: Különdíj
Kalmár Zsófia 7.a: Különdíj
Pesti Henrietta 6.a: Különdíj
Szúnyogh Petra 8.a: Különdíj
Felkészítő tanáruk: Deákné
Csutorás Ildikó
Szívből gratulálunk!
Nagykőrösi Kossuth Lajos
Általános Iskola

8. Mercedes-Benz
futóverseny– Kolping Iskola
2018. május 27-én immár 8. alkalommal rendezték meg a Mercedes-Benz
futóversenyt. Iskolánkból két tanuló
vett részt és teljesítette az 1200 méteres távot. Beérett az egész éves kemény munka gyümölcse, mert Varga
Gyöngyi ötödik osztályos tanuló gyönyörű versenyzéssel 391 induló közül
a második hely ért célba. Tari Dominik harmadik osztályos tanuló becsülettel teljesítette a távot. Felkészítő nevelő: Ballai Ottó.

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

SZERINTEM…
Jelenleg folyik a nagykőrösi piacfelújítás előkészítése, a lakosság körében a rekonstrukció híre gyorsan népszerűvé is vált. Ezzel kapcsolatban lapunk készített interjúkat a nagykőrösiekkel.

Módráné Kacskó Szilvia, aki kisfiával látogatott ki a nagykőrösi piacra, elmondta, hogy szerinte igencsak ráfér már a helyi piacra
a korszerűsítés. „Rendszeresen szoktam a gyermekemmel ide járni,
főleg tejet, zöldséget, gyümölcsöt vásárolunk itt. Kifejezetten szeretünk Nagykőrösön piacolni. Örülök annak, ha fedett lesz a piac, így
szívesebben jövünk télen is. Nagyon szeretem az őstermelők itt kapható áruféleségeit, a házi tejet. Két gyermekünk van, akik szintén szeretik a helyi, házi termékeket, hiszen ezek jobb minőségűek, jobb ízűek.
Örülünk, hogy megújul a piac!”

Balla Jánosné nagyon örül az új beruházásnak, azt mondja, hogy
ha a város többi része mér ilyen szép lett, akkor legyen szép a többi is. „Én gyakran, hetente járok ide, szeretek itt vásárolni, a helyi
őstermelőktől. Nagyon örülünk az Önkormányzati Hírek nevű
újságnak, szeretjük olvasni, és ezúton is szeretném megköszönni,
hogy hétről hétre megkapjuk. A Naptárnak is nagy hasznát vesszük
egész évben. Én azt gondolom, hogy nagyon jó ötlet, hogy befedik a piacunkat, korszerűsödik nálunk minden. Szépen halad, fejlődik Nagykőrös, kifelé is, nem csak a központi rész. Nagyon köszönjük az aszfaltos
utakat a városvezetésnek!”
LV

Modern Múzeum jöhet létre
Nagykőrösön

Május 23-án tartotta ülését a Nagykőrösi Ifjúsági Tanács. Dr. Czira
Szabolcs elnök ismertette a 650 éve városi rangú Nagykőrös aktuális
programjait, kérve, hogy azokat a megjelent Tanácstagok a diáktársaik
körében is osszák meg. László Ditta igazgató fontosnak tartotta, hogy a
diákok a jövőben is tiszteljék meg a szervezőket javaslataikkal. Dr. Czira
Szabolcs beszámolt a folyamatban lévő városi fejlesztésekről beruházásokról, majd az iskolák diákjai szólaltak fel olyan aktuális kérdésekről,
mint pályázások vagy éppen a közelgő nyári táborozások témaköre.

Gőzerővel folynak a munkák az
Arany János múzeum épületének védelme, megújítása, a környező terület
rendezése érdekében. Mint ismeretes, az Arany János Emlékbizottság
által támogatott fejlesztési projekt
eredményeként egy olyan modern
múzeum jöhet létre Nagykőrösön,
melyben a megőrzött, bemutatatásra kerülő értékek, korszerű technikai
eszközökkel párosítva, maradandó
élményt nyújtanak minden korosztály számára.

Elsôáldozás

FÁSÍTÁSI AKCIÓ 2018.
FELHÍVÁS
Nagykőrös Város Önkormányzata által a korábbi években meghirdetett
pályázataihoz hasonlóan 2018. évben is a közterületi fásítási akció kiírásra került. A 2017. évben bevezetésre került, új igénylők körét megtartva, ezáltal mind az intézmények, mind a vállalkozások számára elérhetővé válik a felhíváson való részvétel. Célja továbbra is a közterületek
karbantartása, fenntartása, valamint a gondozott zöldfelületek területének és minőségének növelése, javítása. Az igénylő támogatása esetén
továbbnevelt faiskolai szaporító anyagot kap. A fásítási akción való részvételhez, megfelelően kitöltött igénylőlap benyújtása szükséges.
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Közel negyven gyermek fiatal vette első alkalommal az Oltáriszentséget május 27-én a Nagykőrösi Római Katolikus Templomban. A Szentmisét követően, ragyogó napsütésben, egy csoportkép erejéig vidáman sorakoztak a
templom megújult lépcsőjén az elsőáldozók.
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A szabadtéri tüzek
megelőzésével, a szabadban történő
tűzgyújtással kapcsolatos tudnivalók
Az enyhébb tavaszi időjárás
beköszöntével egyre többen
választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek
során fokozottabb figyelmet
kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére.
A magyarországi tüzek jelentős százaléka emberi tevékenység
következtében keletkezik, ezért
fontos, hogy mindenki megismerje és betartsa a szabadban
történő tűzgyújtás alapvető szabályait. A tüzek keletkezéséhez
és gyors terjedéséhez hozzájárulhat a száraz aljnövényzet, avar, és
az erős szél is, amit a körültekintően végzett szabadban történő
tűzgyújtás előtt figyelembe kell
venni. A katasztrófavédelmi szervek kiemelt feladatként kezelik a
vegetáció-tüzek megelőzését, az
ezzel kapcsolatos figyelemfelhívást, tájékoztatást.
A szabadban történő tűzgyújtás előírásait jogszabályok
(törvény, kormány-, miniszteri-, és önkormányzati rendeletek) rögzítik:
1. Általában tilos szabadtéren
égetni, kivéve, ha azt jogszabály külön megengedi.
2. Belterületen csak abban az
esetben lehet növényi (kerti) hulladékot égetni, ha azt
önkormányzati rendelet
megengedi.
3. Előzetesen engedélyeztetni

kell a tűzvédelmi hatósággal
a külterületen lévő, lábon
álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel
összefüggésben keletkezett
hulladék szabadtéri égetését
(úgynevezett irányított égetés). Külterületen végzett
1-2 m2-en történő növényi
hulladékégetés nem minősül irányított égetésnek.
4. Továbbra is megengedett
a kerti grillezés és a tűzön
történő sütés-főzés a tűz
állandó felügyelete mellett.
5. Tűzgyújtási tilalom esetén
az érintett területen akkor
sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként
más jogszabály, vagy hatósági döntés megengedi.
6. A szabadtéri tűzgyújtás
feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza (184-185. §, 187. §,
221-230. §).
7. Jogszabálytól eltérő vagy
hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási
tevékenység
tűzvédelmi
bírságot vonhat maga után.
Amennyiben a tűzgyújtás a
jogszabályok alapján megengedett, a következő alapvető szabályokat tartsuk be:
1. A szabadban meggyújtott
tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül.

2. Minden esetben gondoskodjunk megfelelő menynyiségű oltóanyagról.
3. Mindig legyen nálunk a
tűz oltására alkalmas kézi
szerszám.
4. Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt
tudunk tartani, a szél ne
tudjon izzó zsarátnokokat
elvinni.
5. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél
kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.
6. Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtsunk tüzet.
7. A tüzet gondosan oltsuk el,
használjunk vizet, nehogy
a szél esetleg visszagyújtsa.
Tűzgyújtási tilalmat (fokozottan tűzveszélyes időszakot)
a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság a Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság egyetértésével
rendelhet el.
Tűzgyújtási tilalommal és
erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse
fel a BM OKF (www.katasztrofavedelem.hu), illetve a NÉBIH
EI oldalait (www.erdotuz.hu).
Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

Orvosi ügyelet telefonszáma:

53/350-377
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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. május 28-tól
ARANY GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Szabadság tér 11.
Tel.: 53/350-366
2018. június 4-től
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.
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ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Nagykőrös, Nyársapát, Kocsér
2018. június 2-3-án
DR. MODOR PÉTER
Kocsér, Szent István tér 5.
Tel.: 53/359-725; 06/20-375-77-50
2018. június 2-3-án
DR. BAKSAI FERENC
Nagykőrös, Mintakert u. 32.
Tel.: 06/20-914-13-33
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VÉRADÁSSAL EGYBEKÖTÖTT CSALÁDI EGÉSZSÉGNAP

A BÓBITA VÖRÖSKERESZTES BÁZISÓVODÁBAN

A Nagykőrösi Városi Óvoda Batthyány Úti
Tagintézménye – Bóbita Vöröskeresztes
Bázisóvoda – már 6. éve rendez véradással
egybekötött családi, sport- és egészségnapot
minden év májusában. A rendezvény célja a
véradás, a segítségnyújtás és az egészséges
életmód népszerűsítése. Amíg a szülők vért
adtak, addig a gyerekek kellemesen tölthették
az időt – a véradás után pedig közösen érezhették jól magukat a családok – az óvoda tágas
udvarán megszervezésre kerülő kísérő programokon. Sok meghívott vendég: csontkovács,
sajtkóstoló, Bonduelle termékek bemutatója,
szűrővizsgálatok (vérnyomás- és vércukormé-

rés), Mini Manó tánccsoport bemutatója, továbbá a szülők által készített egészséges élelmiszerek
sora kapott itt helyet.
A „Gyógyító Bocsok” orvosos szerepjátéka
nagy élményt jelentett a gyerekek számára. Ezzel párhuzamosan megtekinthettek egy mentőautót is belülről, és a kedves mentősöktől választ kaphattak kérdéseikre.
A rendőrség segítségével az óvoda előtti
útszakaszon futóverseny is megvalósulhatott,
melynek résztvevői egy-egy almát kaptak jutalmul. A verseny után a rendőrautót belülről is megismerhették a gyerekek.
A kicsik örömét fokozta az ugráló vár és az

arcfestés, a „Mosolybirodalom Alapítvány”
jóvoltából, továbbá az ügyes kezű óvó nénik
csillámtetoválást is készítettek az arra igényt
tartóknak.
A Vöröskereszt ruha és játék adományokkal
kedveskedett a rászorulóknak.
Az önkéntesek és támogatóink segítségével
sikeres és élménygazdag délutánt zárhattunk.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik a rendezvény sikeres lebonyolításában partnereink voltak!
Támogatóink: Arany Patika; Bonduelle
Central Europe Kft.; Dudás Anita – kozmetikus; Gyógyító Bocsok; Keresztes Éva – sajtkészítő; Mosolybirodalom Alapítvány; Nagykőrösi
Rendőrkapitányság; Országos Mentőszolgálat;
Pongrácz Tivadar – csontkovács; TESCO Hipermarket Nagykőrös; Toldi Miklós Élelmiszeripari
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Szakkollégium; VÖRÖSKERESZT, valamint az óvoda
szülői közössége.
Németh Borbála
óvodapedagógus

MŰSOR
2018. június 1.; 2.
15 óra

Kutyák szigete (színes, szinkronizált, amerikai
animációs kalandfilm)

2018. június 4.; 5.
15 óra
17 óra
19 óra

Kutyák szigete (színes, szinkronizált, amerikai
animációs kalandfilm)
Genezis (színes, magyarul beszélő, magyar dráma)
7 Vérfagyasztó Nap (színes, szinkronizált, angol
krimi)

További információ
17 óra
19 óra

Genezis (színes, magyarul beszélő, magyar dráma)
7 Vérfagyasztó Nap (színes, szinkronizált, angol krimi)

2018. június 3.
19 óra

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

7 Vérfagyasztó Nap (színes, szinkronizált, angol krimi)

2018. június 3. – Gyermeknap a moziban 10-18 óráig
Részletek a www.korosikultura.hu honlapon
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Online jegyfoglalás:
artmozi.korosikultura.hu
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Egyeztetés a TS Gastro és
az intézményvezetők között

Megbeszélést hívott össze a TS Gastro a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban, ahol igazgatók, intézményvezetők elmondhatták véleményüket, kérdéseket tehettek fel és javaslatokat is megfogalmazhattak az
eddigi tapasztalatok alapján. A Petőfi iskola ebédlőjében 2018. május
23-án, szerdán került sor az eszmecserére, ahol az is elhangzott, hogy
jónak értékelik a TS Gastro munkáját és az általuk biztosított szolgáltatás színvonalát, nagyobb adag, ízletesebb ételek kerülnek a nagykőrösi
iskolás gyermekek asztalára, mint korábban és a cég igyekszik figyelembe venni az elhangzott reális javaslatokat, ötleteket. Ez a megbeszélés is azt a célt szolgálta, hogy folyamatosan kikérjék a fogyasztók,
gyermekek, dolgozók véleményét, hogy a helyzetértékelés után tovább
tudják javítani a már most is magas szintű szolgáltatást.

Kinizsi: történelmi siker, már biztos
bronzérmes a felnőtt csapat!

A Nagykőrösi Kinizsi FC elsőszámú felnőtt alakulata, a klub történetének egyik legnagyobb sikerét
érte el, hiszen immár biztossá vált,
hogy a Pest megyei elsőosztályú
bajnokságot minimum a harmadik helyen zárja a nagykőrösi sikercsapat! Az utolsó hazai bajnoki
meccsen a 6 meccs óta veretlen,
most a remek erőt képviselő Tápiószecsőt sikerült 2-0 arányban megverni: Molnár Tamás és Borsi Márton góljainak köszönhetően. Óriási
siker ez annak fényében, hogy a tavalyi évben csak egy hajszálon mú-

lott, hogy nem esett ki a Kinizsi a
bajnokságból. A 2017/2018-as hihetetlen szezonnál, mindössze két
évben szerepelt jobban az egyesület
majd’ 100 éve íródó történelmében,
1963-ban és 2012-ben. Ekkor bajnoki címet ünnepelhettünk. Remélhetőleg az új vezetőség irányítása
alatt, hasonló módon fog szárnyalni a kőrösi labdarúgás, hiszen idén
büszkén mondhatták a szurkolók: a
Pest megyei labdarúgás a – kevesek
által remélt - Kinizsi sikeriről szólt!
Sohajda Márk, elnök
Fotók: Lovas Fülöp

Látogatás a SIIX-ben

Forrás: Arany János Refomrátus Gimnázium blog oldala, gi-MI-blog
https://ajrg-blog.blogspot.hu/2018/05/latogatas-siix-ben.html
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Május 24-én délelőtt iskolánk meghívást kapott a SIIX Corporation Hungary nagykőrösi vállalatától üzemlátogatásra. Húsz emelt szintű informatika
képzésben tanuló diák részvételével,
Balog Gabriella igazgatóhelyettes és Dr.
Cziráné Dr. Kőházi-Kis Tímea igazgató
kíséretével valósult meg ez a pályaorientációs célú program.
Az oszakai központú, gyártási szakterületén, profiljában a világon 13., Európában az 1. legjelentősebb cég jelenleg
164 dolgozóval üzemel, 2018. végére 300ra emelkedik a munkavállalók létszáma.
Márkusné Bojtos Rita HR-menedzser,
Ruzsinszky Klaudia HR-generalista, Tóth
Imre mérnökség-vezető színes, sokrétű tájékoztatást adott az üzemet érintő minden
területről. Prezentációt, majd a gyártósor

működését is megtekinthették. Különleges, egyedülálló élményben volt részük.
A tanulók ECDL bizonyítvány modulokkal rendelkeznek, sikeresen vizsgáznak,
ily módon erősen motiváltak a vállalatnál
folyó munkával kapcsolatban. Az előadások és a diákok kérdései alapján széleskörű
információt kaphattak a SIIX munkájáról,
az informatika és az angol nyelv fontosságáról. A két és fél órás látogatás végén
megtisztelte őket személyesen Mr. Jackson,
az ügyvezető igazgatóhelyettes úr is. A korábban vele történt megbeszélés alapján
hosszú távú együttműködést tervez a két
intézmény, a fiatalok pályaválasztását, pályaorientációját segítve.
Ezúton is nagyon köszönjük a meghívást. Eredményeket, sikereket kívánunk
a cégnek!
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Híreinket,
képgalériáinkat
kövesse nyomon
továbbra is
az Önkormányzati
Hírek
Nagykőrös
facebook közösségi
oldalainkon,
valamint a
www.nagykoros.hu

városi honlapon!
Hirdetés

GONDOLJON A TÉLRE!

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

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

Tisztelt labdarúgást
szerető olvasók!
A labdarúgó Bozsik program záró mérkőzések után
értékelném a Kinizsi FC U7
és U9-es korosztályának szereplését.
Összesen négy Bozsik fesztiválon vettünk részt 29 fővel,
köztük 5 éves gyerekek is.
A mérkőzések során mindig
többet és többet fejlődtünk,
így sikeresnek mondható a
mi munkánk is.

A Nagykőrösi Kinizsi FC
kis csapata sikert hozott az
egyesületünkre.

Köszönetet a szülők
támogatásáért.
Bogdán Béla edző,
Szabó Tamás edző
és Meggyesi József segítő

A Nagykőrösi Kinizsi FC következő
mérkőzésének időpontja:

2018.06.03. 17.00:
Gödöllői SK–Nagykőrösi Kinizsi FC
(helyszín: Gödöllő SK Sporttelep)
XII. évfolyam, 22. szám • 2018. június 1.
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BENYÚJTOTTÁK
A STOP SOROST

Magyarország készen áll a
Stop Soros törvénycsomaggal
kapcsolatos vitákra, ezeken
pedig minden esetben az ország biztonsági érdekeit fogja
szem előtt tartani – közölte a
Miniszterelnöki Kabinetiroda
parlamenti államtitkára nem
sokkal azelőtt, hogy a kormány
benyújtotta az Országgyűlésnek az előterjesztést. Dömötör
Csaba úgy fogalmazott: a parlamenti választás végeredmé-

nyével a magyarok egyértelműen megüzenték, hogy meg
kell védeni Magyarországot az
illegális bevándorlástól.
A kormány arra kapott felhatalmazást április 8-án, hogy
minden lehetséges eszközzel
védje meg Magyarországot az illegális bevándorlástól – erről beszélt a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a
Stop Soros törvénycsomag benyújtása előtt. Dömötör Csaba

89. Ünnepi Könyvhét és 17. Gyermekkönyvnapok –

PROGRAMOK NAGYKŐRÖSÖN IS!

kiemelte: a javaslat éppen ezért
az eredetinél is szigorúbb formában kerül az Országgyűlés elé.
A tervezet értelmében az
illegális migrációt támogató,
külföldi forrásokból működő
szervezeteknek regisztrálniuk
kellene magukat, külföldi forrásaik után pedig illetéket kellene fizetniük, amit a kormány
határvédelemre fordíthatna.
Az előterjesztés szerint emellett 5 és 90 nap közötti elzárással

lenne büntethető az, aki szervezetten segíti az illegális bevándorlókat abban, hogy Magyarországon tartózkodási engedélyhez
jussanak vagy menedékjogot
szerezzenek. Egy év szabadságvesztést kaphatna az, aki pénzzel
támogatja, vagy pénzért cserébe
segíti az illegális migrációt. Azt
pedig akár ki is tilthatják Magyarországról, aki úgy szervezi
az illegális bevándorlást, hogy
háttéranyagot készít, vagy a hatóságok kijátszása érdekében határmegfigyelést szervez.
A miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára
azt mondta: a tervezettel kapcsolatban itthon és Brüsszelben
is nagy vitára számítanak, a kormány azonban minden esetben
Magyarország biztonságát tartja
majd szem előtt.
„Meg kell erősítenünk a politikai páncélunkat az illegális bevándorlás ellen, már csak azért
is, mert miközben Magyarország minden eszközzel a határait
védi, Brüsszelben véglegesíteni
akarják a betelepítési kvótát” –
fogalmazott Dömötör Csaba.
A törvénytervezetet várhatóan július közepéig fogadhatja el az Országgyűlés, ami után
két héten belül életbe is léphet
a Stop Soros törvénycsomag.
A parlament emellett az illegális
bevándorlással kapcsolatos alaptörvény-módosításáról is dönt
majd.
Forrás: Hirado.hu

JÖN! JÖN! JÖN!

2018. június 6. – június 8.
Június 7. (csütörtök) 15:00 Könyvkirály avatás
a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ
emeleti dísztermében
További részleteket talál a www.korosikultura.hu
internetes oldalon!
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