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MEGEMLÉKEZÉS
HALOTTAK NAPJÁRÓL

„Bár csak a kezembe
tehetnéd kezed
Ujjaiddal ismét szorítanál
Vállamra hajtanád fejed
S ölelnélek ismét féltőn át
Nézném szemed tekintetét
Melyben látnám a megnyugvást

Hogy karom közt Téged nem érhet
Semmi baj hiszen féltőn vigyázok Rád
Emlékek kérlek hagyjátok hogy
Lelkem a lelkével szálljon
Zúgó szélben szép reménnyel
Egyszer még karomba zárhatom tán”

Csodálatos megemlékezés a
NÁZÁRET OVI angyalkáitól

Ingyenes információs lap

ÚJABB FILMJELENET
HELYSZÍNE NAGYKŐRÖS

Nagykőrösön forgatták a Cseppben az élet című négy részes tévésorozat egyik jelenetét. Az MTVA
és Projekt Film koprodukcióban
készülő filmsorozat idősebb dr.
Béres Józsefnek, a Béres Csepp
feltalálójának 1960-70-es évekbeli küzdelmeiről szól.
Ahogy Kabay Barnától, a
film producerétől megtudtuk:
A Nagykőrösön forgatott jelenet egy úgynevezett flashback
jelenet, amikor is id. Dr. Béres
József visszaemlékszik az 1956ban átélt eseményekre.

A filmsorozat rendezője
Gyöngyössy Bence. A forgatókönyvet Petényi Katalin, Gyöngyössy Bence, valamint Kabay
Barna írták. Operatőr: Csukás
Sándor. A főbb szerepekben
Gáspár Tibor, Für Anikó, Huszárik Kata, Lukács Sándor, Seress Zoltán és Trokán Péter lesznek láthatók. A Cseppben az élet
című sorozat premier vetítésére
előre láthatóan 2019 tavaszán, a
közszolgálati televízió csatornáján kerül sor.
Fotót készítette: Albach Péter

DÖMÖTÖR-NAPI VÁSÁR

NAGYKŐRÖSÖN

Október 28-án tartottuk a hagyományos Dömötör-napi vásárt, Nagykőrösön, a Vásártéren.
További részletek lapunk 11. oldalán!

További részletek lapunk 9. oldalán!

Napokon belül elindul a nemzeti
konzultáció, amely a családok
védelméről szól

KIBŐVÍTIK A CSOKOT

Fotó: Földházi Árpád

Napokon belül elindul a nemzeti konzultáció, amely a családok
védelméről szól – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára vasárnap
Budapesten, sajtótájékoztatón.
Dömötör Csaba kiemelte, a konzultációval kijelölhetik a jövőbeni családtámogatási intézkedések
alapjait. „Egyúttal erős üzenetet küldhetünk: azt az üzenetet,
hogy Európa megújulása elképzelhetetlen a családok megerősítése nélkül” – fogalmazott.
Az államtitkár kiemelte, ha
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erősek a családok, akkor a bevándorlást és a népességcserét támogató erőknek kisebb
mozgásterük van. „Szerintük
a bevándorlás Európa jövője,
szerintünk viszont a gyermeket
nevelő erős családok” – hangoztatta Dömötör Csaba.
Az államtitkár rámutatott, a
kormány azért döntött a konzultáció elindítása mellett, mert
az európai és a magyar politika
legfontosabb vitapontja: eldönthetik-e mások helyettünk, kivel
élhetünk együtt.
(MTI)

A kétgyermekes családokra is kiterjesztik a 10 millió
forintos kedvezményes kamattámogatású kölcsönt, a
háromgyermekeseknél pedig a kölcsönfelvétel lehetőségét 15 millió forintra
emelik meg ‒ jelentette be
a családok otthonteremtési
kedvezményéről (csok) szóló
kormánydöntést ismertetve

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter
csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján. Elmondta: a
lakáskasszarendszer átalakításából felszabaduló forrásokat a csok kibővítésére költik. A kormány állja a szavát,
bővíti a csok rendszerét ‒
mutatott rá Gulyás Gergely.
(kormany.hu)

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Pintér Laura: „örömmel nézem, látom
azt, hogy a város önkormányzata is
nagyon sokat tesz azért, hogy Nagykőrös
még szebb és még jobb hely legyen”

Védjük meg a megújult nagykőrösi Cifrakert szépségét, őrizzük meg olyannak,
hogy oda bármikor ki tudjanak menni
sétálni a családok, pihenni-kikapcsolódni
az idősek, játszani és barátkozni a fiatalok
– ezzel kapcsolatban intézett felhívást dr.
Czira Szabolcs polgármester a nagykőrösiekhez, hiszen közös szenvedélyünk a
megújult Cifrakert, mely után többen is
jelezték, hogy szívesen kijárnak oda délutánonként, esténként, hogy kellemesen
eltöltsék az idejüket, zenét hallgatnak,
beszélgetnek, ami teljesen természetes, jól

érzik magukat és őket is zavarja, ha mások
szemetelnek, vagy nem odaillő módon viselkednek. Pintér Laura, aki hol kisebb,
hol nagyobb baráti társaságával jár ki a
megújult Cifrakertbe. Laura szívesen nyilatkozott lapunknak, alábbiakban ezt olvashatják.
Pintér Laura: „A megújult Cifrakert nagyon sokat változott. Örülök én
is és a baráti társaságom is a megvalósult
fejlesztésnek, sokkal kulturáltabb kinézete
lett, már nincsen elhanyagolva a Cifrakert.
A növények is gondozottabbnak tűnnek, a
felújítás után is megőrizte eredeti szépségét
a kert élővilága, aminek külön is örülünk.
Nagyon sok tekintetben megszépült tehát
a hely, csak ne lennének a vandálok, akik
tényleg sokat ártanak ennek a kellemes
pihenőhelynek. Jó kis hely lett igazából,
szeretünk kijárni. Őszintén megmondom, én ide azóta járok ki, mióta megújult, barátságos lett, azóta viszont szinte
minden nap. Én is nagykőrösi vagyok, az
Arany János Református Gimnáziumba
jártam, születésem óta itt élek, nem is tervezem egyelőre még, hogy elmenjek. Ezért
is tartom fontosnak, hogy fejlődik a város,
így a Cifrakert, a játszótér például tökéletes lett a családok számára, a kisgyermekek is remekül el tudják magukat foglalni,
bár sajnos van, hogy a játékokat olyanok
használják, akiknek nagyon nem kellene.
Itt tényleg mindenki megtalálja a számá-

ra megfelelő programot. Ez a Cifrakert
mindenkor olyan hangulatos, jó itt sétálni, kikapcsolódni.”
Azonban nem csak a Cifrakert, de a
városban bekövetkezett számos fejlesztés, beruházás is szóba került, melyekről
szintén elmondta véleményét Laura:
„A Nagykőrösi Piac fejlesztése is elnyerte a tetszésemet, arra is ráfért már
nagyon a felújítás. Én nagy örömmel
nézem, látom azt, hogy a város önkormányzata is nagyon sokat tesz azért,
hogy Nagykőrös még szebb és még jobb
hely legyen. Nagymamám szokott kijárni
a piacra rendszeresen, de úgy gondolom,
hogy ha elkészül a fedett csarnoképület,
biztos, hogy többen fognak kimenni, akár
télen, vagy esőben is. Én Kecskemétre járok most iskolába és nagy örömmel látom
reggelente, hogy milyen sokan vannak a
piac felé, sokan járnak ki most, a felújítás
ideje alatt is. Sokkal jobb lesz, mint volt,
ahogy a városközpont is. Én még mindig
emlékszem, amikor kicsi voltam, az Arany
János Általános Iskolába mikor mentünk
barátnőmmel és előttem van még most is
a régi Nagykőrös. Azt is szerettem, de ezt
is nagyon, tetszik, ahogy megújul, modernizálódik, kellett a korral haladni.” –
mondta el gondolatait a városban történt,
vagy folyamatban lévő felújításokról Pintér Laura.
Horváth Tibor

A PIACFEJLESZTÉS NAGYKŐRÖS
ÚJABB SIKERE!

Igen, büszkének kell lennünk
arra, hogy folyamatosan kisebbnagyobb sikereket ér el a váro-

sunk, akár az Október 23.
tér útjainak felújítására,
akár a Cifrakert rehabilitációjára, akár a Múzeum vagy a Hősök tere
felújítására gondolunk.
Vannak, akiket ezek a sikerek, a győzelmek nagyon
bosszantanak, ők szerencsére
egy nagyon szűk kisebbség, aki
tényleg semmi fejlesztésnek nem
tud örülni. A többség boldog és
támogatja, hogy nem lesz zárva
télen sem hónapokon keresztül a
Múzeum, hogy nem kell órákig a
cipőt takarítani, ha keresztülsétál a
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Hősök terén, hogy nyugodtan kiviheti játszani gyermekét a Cifrakertbe vagy éppen az, hogy esőben és
hidegben is használható, négy évszakos, kulturált, kényelmes piacscsarnokkal gazdagodik Nagykőrös,

a középkort idéző állapotok pedig
végleg megszűnnek a piacon. Ezek
a közös sikerek viszik előre a várost
és ezt senki nem veheti el a nagykőrösiektől.
Horváth Tibor

Gyász
Fehér László (1951)
Gyurász László (1945)
Özv. Karai Antalné sz. Karai Mária (1935)
Nagy Sándor (1954)
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Dr. Czira Szabolcs polgármester:

„FOLYTATJUK, MÉG SZEBBÉ ÉS MÉG
JOBBÁ TESSZÜK A VÁROST”

Az Idősügyi Tanács április után,
október 24-én tartotta soron
következő, éves második ülését,
melyre most is a Nagykőrösi
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében került sor.
Először dr. Czira Szabolcs
polgármester, az Idősügyi Tanács
elnöke köszöntötte a nyugdíjas
szervezetek képviselőit. Felszólalásában elmondta: „Mikor elkezdtem összegyűjteni, hogy mi
is történt ezalatt a néhány hónap
alatt, én is rácsodálkoztam, hogy
mennyi minden volt. Csak néhány dolgot had említsek meg,
amit tényleg igazán fontosnak
tartok. Talán az egyik ilyen siker a RICHTER Egészségnap
volt, melyen rengeteg idős ember is részt vett, gyűjtötték a
pontokat a kórházunkért, hogy
a műszereket, amit be akart szerezni, azt be is tudja. Jó volt látni,
hogy viszonylag sok fiatal is kint
volt és részt vett a vizsgálatokon,
tettek egy lépést egészségükért.
Az idősek kitettek magukért, eljöttek és reméljük, hogy a vizsgálatok is a hasznukra váltak. Nagy
köszönet érte az időseknek is,
6,4 millió forint gyűlt össze. Ez
ajándék és ezt a nagykőrösi polgárok ajándékozták a kórháznak.
Szeretném még kiemelni, hogy
elkészült az Arany-család szoborkompozíció, én azt gondolom, hogy mind a helyieknek,
mind az ide látogatóknak egy
nevezetessége, jelképe is lesz
Nagykőrösnek ez a szobor. Szép
helyen, a Hősök terén van. A Hősök szobrával kapcsolatban had
mondjak annyit, hogy egy szolnoki cég idejött, hogy referen-
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ciaként a szobrot rendbe tenné,
letakarítaná és lefújná szilikonnal, hogy ez is tartósabb legyen
– ez folyamatban van, elkezdték
csinálni. A teljesen megújult
nagykőrösi Múzeum átadóján
többekkel is sikerült találkozni, tetszik az embereknek, csak
jókat hallottam vissza. Látszott,
hogy milyen állapotban volt már
a Múzeum mind kívül, mind
belül. Modernizálni kellett,
föl kellett újítani és a kor követelményeinek megfelelően
átalakításra került. Már látszik
a látogatók számában az emelkedés, csoportok jönnek megnézni
más városokból. Mindent meg
kell tennünk, hogy átmenjen a
köztudatba, hogy Nagykőrösön
van egy ilyen Múzeum, amit érdemes látogatni. Szépen ki van
építve egy sétány hátul, így a
mozgáskorlátozott látogatók is
kényelmesen be tudnak menni,
szétnézni. Szeretném elmondani, hogy a Piac felújítása és
a Temetőhegyi városrész útépítése is folyamatban van, az
Október 23-a tér fölújításra
került, rossz állapotban volt,
töredezett volt az útfelület is.
Minden évben teszünk hozzá
valamit a városhoz, megterveztettük, szeretnénk a Bárány utcai
lakótelep úthálózatát is fölújíttatni, a pályázatot benyújtottuk
erre vonatkozóan. Ugyanígy
vagyunk a kerékpárúttal kapcsolatban, pályáztunk, hogy
legalább a Gál kastélyig kiépülhessen a kerékpárút. Ott van a
legsűrűbb tanyavilág, szerintem
ez nagy segítség lenne az ott
élőknek, hiszen rengetegen jár-

nak kerékpárral. Mindig igyekszünk a Civilek Házán is javítani, korábban tetőfelújítás és
belsőjavítás volt, most a rossz
állapotban lévő járda is teljesen
megújult az épület körül, hogy
kényelmesebben tudják megközelíteni a Civilek Házát a tagok.
És még azt is kiemelném, hogy
túl vagyunk egy sikeres Idősek
Világnapja alkalmából rendezett
Idősek Vacsoráján is, akikkel én
beszéltem utána, jól érezték magukat az emberek, jó hangulat
volt. Szerintem minden évben
teszünk valamit a városhoz,
akik itt élnek és az ide érkezők
is láthatják, és ez a mi feladatunk, hogy minden évben javítsuk és a jövő évre is vannak már
elképzeléseink. Folytatjuk, még
szebbé és még jobbá tesszük a
várost!” – fogalmazott dr. Czira Szabolcs polgármester.
KIVÁLÓ KÖZÖSSÉGI
PROGRAMOK, A SZENIOR
ÖRÖMTÁNCTÓL A SAKK
KLUBIG!
Az Idősügyi Tanács október
24-ei ülésén szóba kerültek azok
a közösségépítő, a Nagykőrösi
Arany János Kulturális Központ
keretein belül működő csoportok, melyek egyaránt megmozgatják a testet és a lelket. A hozzászólók közül elsőként Bajor
István a Szenior Örömtáncot
emelte ki, majd Nyerges József a
Civilek Házában működő Sakk
Klubot, mely korosztálytól függetlenül vár minden érdeklődőt.
Természetesen a többi hozzászólótól is közlünk részleteket későbbi lapszámunkban.

Bajor István (MTESZ Nyugdíjas Klub): „Örülünk, hogy
elindult a Szenior Örömtánc is,

a klub általában 8 fővel képviselteti magát, összességében 30an szoktunk lenni. Van bérlet
is, nem muszáj minden hétfőn
jönni, ki lehet táncolni azt 1,5
hónap alatt is. A foglalkozások
amúgy hétfőnként vannak 14
órai kezdettel, a Nagykőrösi
Arany János Kulturális Központ emeleti tükörtermében.
A foglalkozásokat Szűcsné
Gyöngyösi Ildikó vezeti, tőle
a 06-20-910-89-31-es telefonszámon tudnak információt
kapni. Én ajánlom mindenkinek, ez egy kitűnő lehetőség
mindenkinek.”

Nyerges József (Városi Nyugdíjas Egyesület): „Az égvilágon
semmi probléma nincsen most
már a klubok között, jól megvagyunk egymás mellett és egyik
tag ide is jár, oda is, jól érezzük
magunkat. Talán az egyik legnagyobb eredmény, hogy 2016-ban
megalakult a sakk kör, minden
szerdán 14:00 órától tartjuk a
Sakk Klubot a Civilek Házában és korosztálytól függetlenül
mindenkit hívunk és várunk a
szellemi tornára, hiszen fontos,
hogy ne csak testileg, de szellemileg is aktívak tudjunk lenni.
Jelenleg is 12-14 fő jár, de a Sakk
Klub nyitott és várunk minden
nagykőrösit szerdánként. Érdeklődni nálam lehet a 06-30906-02-42-es telefonszámon
vagy a nyejor@t-online.hu
email címen.”
Figyelem! Az Idősügyi Tanács októberi egyeztetésén történtekről további információkat
olvashat az Önkormányzati Hírek következő lapszámában!
Horváth Tibor

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

„Generációváltás”
az idén nagykorú
KOZMA
AUTÓSISKOLÁBAN

JÓL HALAD
A TEMETŐHEGYI
ÚTÉPÍTÉS

Egyszerre több brigád dolgozik a területen annak érdekében, hogy
még a hideg, csapadékos, építésre alkalmatlan időjárás beállta előtt
elkészülhessen a projektben szereplő nyolc utca, és azt átadhassák
az ott élőknek. Ahogyan azt megírtuk, önkormányzati és lakossági
összefogással, önerővel épülnek az új aszfaltos utak, ezzel jelentősen
megnő majd az ott lévő ingatlanok értéke is. A napokban egyszerre
több utcában is folynak a munkák.
LV

A WWW.NAGYKOROS.HU OLDALON,
NAGYKŐRÖS VÁROS HIVATALOS HONLAPJÁN FRISS
HÍREKKEL, KÉPGALÉRIÁKKAL TALÁLKOZHAT!

TEKINTSE MEG ÖN IS
AZ INTERNETEN
XII. évfolyam, 44. szám • 2018. november 2.

Talán nincs is olyan nagykőrösi
család, amelynek valamelyik
tagja nem a Kozma Autósiskolában szerezte volna meg jogosítványát. Ezt tényként állíthatjuk,
mert Kozma Győző 2000 óta
sikeresen működteti ezt az oktatási intézményt, és ez idő alatt
évente átlagban 450 diák szerzett náluk jogsit, ami azt jelenti,
hogy több, mint 8000 tanulójuk
volt, most összesen öt oktatóval
dolgoznak. Büszke is erre Kozma Győző, az alapító, vezető, és
azt mondja idén, 2018-ban lett
nagykorú, azaz 18 éves a Kozma
Autósiskola. Talán ennek apropóján is pontosan idén kezdett el
nála dolgozni fia, ifjabb Kozma
Győző, aki a várományosa annak,
hogy egyszer átadja neki a stafétabotot. Most az ifjabb Kozma
is az iskola oktatója lett, bő egy
hónapja tanítja a fiatalokat és idősebbeket az autózás és motorozás
rejtelmeire. A 25 éves fiatalember
azzal is büszkélkedhet, hogy 14
éves kora óta van jogosítványa.
Először persze kismotorra szerezte meg, majd 17 évesen autóra. Ő
volt Magyarország egyik legfiatalabb kamion sofőre is, aki külön engedéllyel, 18 évesen rótta
az utakat, és 3 évig a nemzetközi
forgalomban is helyt állt.
„Nagyon élvezem, hogy oktathatok! Egy hónapja dolgozom
apukámnál, és el kell mondanom,
hogy ez a munka igen kellemes
csalódás volt. Nagyon szeretek az
emberekkel bánni, foglalkozni!
Alig vártam már ezt a pillanatot,

hiszen 24 éves kortól lehet a jogszabályok szerint ma oktató az
ember. Minden korosztályt oktatok. Gyermekkorom óta a járművek szerelmese vagyok, azt hiszem, ezt örököltem apukámtól.
A ranglétrát becsülettel végigjártam a kismotortól a kamionig.
Mindig balesetmentesen vezettem. Szeretném átadni másoknak
is azt a tudást, melynek a birtokában vagyok, annak érdekében,
hogy biztos kézzel, sikerélményekkel ülhessenek volán mögé
a nálunk végzettek.” – mondta el
lapunknak ifjabb Kozma Győző.
Megtudtuk, hogy ma már főként E- Learning módszerrel tanítanak, mert egyre kisebb az igény
a tantermi oktatásra. A távoktatás
azért remek, mert fizikailag bárhol lehet teszteket gyakorolni,
tanulni, a nebulók saját maguk
osztják be idejüket. A két Kozma
lapunknak elmondta, hogy a tantermi oktatáskor jóval nagyobb
volt a hibalehetőség, így elsőre a
vizsgázóknak mintegy a fele volt
sikeres. Az E-Learning módszerrel viszont 80 %-os az első sikeres vizsga.
Szerkesztőségünk és Olvasóink nevében is sok sikert kívánunk a „generációváltáshoz„ az
idén „nagykorúvá„ vált Kozma
Autósiskola valamennyi dolgozójának!
Keresse Őket a facebookon
és honlapjukon: https://kozmaautosiskola.hu, hívja őket akár
most: 20-417-6097
(X)
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SZORGOS KIS KEZEK A
KÁRÁSZ UTCAI ÓVODÁBAN

Ebben az évben is a szülőkkel
együttműködve újra papírgyűjtést kezdeményeztünk az
óvodában. A feleslegessé vált
papírhulladékokat a szülők a
gyermekeikkel együtt örömmel
hozták be az óvodába. A nyuszi
és süni csoportosok szorgos kis
Hirdetés

hangyaként hordták a papírt az
intézmény udvarán elhelyezett
konténerbe. A papírgyűjtésből
befolyt összeget a gyerekek eszköztárának bővítésére fordítja
az óvoda.
Veréb Krisztina
óvodapedagógus

A nagy találkozás
– 55 év után

Rendkívüli osztálytalálkozó
volt 2018. szeptember 29-én,
a Civilek Házában, a Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 8. A és B osztálya
szervezésében. Az 1963. évben
végzettek az 55. éves találkozójukra készültek. Ezek a fiúk és
lányok 1948-ban születtek és az
idén ünnepelték 70. születésnapjukat is. A fiúk osztályfőnöke Patai Dezső, a lányok osztályfőnöke Kristóf Sándorné /
Zombori Katalin/ volt. Sajnos
a tanárok és a tanulók közül 26an már csak az égből nézhettek
le rájuk.
A találkozó osztályfőnöki
órával kezdődött, amelyet egyik
osztálytárs, Illésné J. Tóth Mar-

git vezetett. A diákok beszámoltak röviden az életükről. Utána
vidáman fogyasztották az ebédet
és a finom sütiket. Lakatosné
Gál Irén 50 szeletes csokoládétortával lepte meg a társaságot. Meghitt beszélgetés mellett,
Nyúl-Tóth György nosztalgikus
énekét hallgattuk.
Megemlékeztünk halottainkról, majd egy perc néma vigyázz
után, utolsó üdvözletként Erdélyiné Útporában c. versét szavalta el.
Köszönet mindazoknak, akik
segítségükkel és szervezésükkel
mindent megtettek: Lakatosné
Gál Irén, Illésné J. Tóth Margit,
Illés Ambrus, Törőcsik Pál, Szomolányi István, Vitányi Mária.
Vitányi Mária

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 nagygazda

Hirdetés

a vasárnapi ebéd után
leheveredik aludni.
A legjobb álmából rázza
fel a komája:
- Ébredjen kend!
Az anyósa beleesett
PB gáz 11,5 kg

PB gáz 23 kg

4599 Ft

9299 Ft

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

Bankkártyás ﬁzetés is igényelhető

a kútba! Hallja? Ott
fekszik a kút fenekén!
A gazda álmosan megrántja a vállát:
- Na és, én úgyis csak
csapvizet iszom!

Az árváltozás jogát fenntartjuk!
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MOZGALMAS HÉT A GIMNÁZIUMBAN

2018. október 19-én, pénteken
négy különböző rendezvényt
bonyolított le az Arany János
Református Gimnázium, többek között az Arany kora kistérségi komplex műveltségi
csapatversenyt, majd villásreggelivel egybekötött szakmai
beszélgetésre került sor a gimnázium dísztermében, ahol dr.
Cziráné dr. Kőházi-Kis Tímea
igazgató szeretettel vendégelte
meg a társintézmények vezetőit.
A rendezvényen Dr. Domján
Mihály pszichológus az igazgatói és családi szerepek egyensúlyáról tartott előadást.
Fotók: Beretvás Judit
Tekintsék meg képgalériánkat az Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook oldalán!

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS!
MINDENSZENTEK idején a temetők környezetében megnövekedő gépjármű forgalom a
gépkocsi feltörők legfőbb célpontja! Kérjük, fogadja meg tanácsainkat!
– A temetőhöz gépjárművel érkezők, a járműtől való távozás előtt győződjenek meg annak
zárt állapotáról!
– A jármű riasztóberendezését minden esetben üzemelje be!
– Ne hagyjon csomagot, értéket, mobil készüléket, személyes iratot a jármű utasterében!
– A temetők környékén számoljanak a megnövekvő gyalogos és gépjárműforgalommal! Akár gépkocsival, akár gyalogosan közlekednek, tegyék ezt még nagyobb körültekintéssel, türelemmel! Ne „megszokásból” közlekedjenek, figyeljék az aktuális közlekedési
jelzéseket, már elindulás előtt tájékozódjanak a várható változásokról!

Ne feledje, alkalom szüli a tolvajt!
A temetőkben a zsebtolvajok ellen is védekezni kell!
– Pénztárcáját ellenőrizhető, biztos helyre tegye!
– Kabátja zsebében, táskája külső zsebében soha ne tartson értéket!
– Vállra akasztható táskáját mindig tartsa szorosan a teste előtt!
– Táskáját még rövid időre se hagyja őrizetlenül, ne tegye le a földre, sírra még egy gyertyagyújtásnyi időre sem!

VIGYÁZZON ÉRTÉKEIRE! NE ADJON ESÉLYT A TOLVAJOKNAK!
Segélyhívó: 107, 112
Mindenkinek békés, nyugodt megemlékezést és balesetmentes közlekedést kíván
a Pest Megyei rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya!
XII. évfolyam, 44. szám • 2018. november 2.
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Kétmilliárd forintos pályázati keret
lesz háztartási nagygép cserére!
A károsanyag-kibocsátás mérséklésére és a rezsicsökkentésre ad lehetőséget a kormány
a háztartásinagygép-cserére,
valamint az elektromos autók vásárlásának támogatására indított pályázatokkal –
mondta Weingartner Balázs,
az Innovációs és Technológiai
Minisztérium (ITM) fenntarthatóságért felelős államtitkára az M1 aktuális csatornán,
szombaton.

A nagy érdeklődésre való
tekintettel a tavalyi pályázati
kereteket megemelve a háztartási nagygépek cseréjére kétmilliárd, elektromos autók vásárlására hárommilliárd forint
keretösszeg áll rendelkezésre
– fűzte hozzá.
Elmondta: hűtőszekrényre,
fagyasztóra és mosógépre a
korábbi pályázati feltételeknek
megfelelően csak magánszemélyek nyújthatnak be támo-

gatási kérelmet. Az elnyert
támogatás a gép energiahatékonysági besorolástól függően
vételárának maximum felét
fedezi. A besorolás szerinti
A+ kategóriában háztartásonként 20 ezer forintra, az
A++-ban 40 ezer forintra, az
A+++ kategóriában pedig 45
ezer forint támogatásra lehet
pályázni – tette hozzá.
Az államtitkár arra is kitért, hogy a tisztán elektromos

autók vásárlására magánszemélyek mellett gazdasági társaságok és önkormányzatok is
pályázhatnak. Támogatást a
bruttó vételár 21 százalékára,
maximum 1,5 millió forintig
lehet kérni, változás a korábbi kiíráshoz képest, hogy a 15
millió forint maximális bruttó vételárat 20 millió forintra
emelték az elektromos autók
esetén – hangsúlyozta Weingartner Balázs.

Megújul a Ceglédi úti körforgalom
A szépítést itt is az „alapoknál” kell kezdeni, azaz talajminőség javítást végeznek, hogy
a beültetést követően szépen
fejlődő növények fogadják az
útszakaszon áthaladókat.
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. november 7.
szerda, 13.00 óra, NagykĎrös,
Szabadság tér 7., MĮvelĎdési Ház.
ÉrdeklĎdni lehet: 06 70 342 1653

Özv. Karai Antalné
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy tragikus hirtelenséggel
elhunyt.
Szerettünket, november 5-én
1400 órakor a Református
temetőben helyezzük örök
nyugalomra.
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UJHELYI SHOWMŰSORT
SZERETETT VOLNA,
NEM JÖTT ÖSSZE…
masabb Szanyi Tibor lesz az MSZP EP-lista
1-es helyén, mint Ujhelyi. Érezhette az ellenzéki sajtó is, hogy Ujhelyi nem úgy jött
ki a vitából, ahogy ő azt szerette volna, a
Népszaván kívül szinte sehol nem írtak róla,
elmaradtak a színes tudósítások. A konklúzió pedig roppant egyszerű: nem érdemes
Nagykőrössel és a nagykőrösiek akaratával
szembeszállni, kötözködni, ezt már megtapasztalhatta Volner János (ex-Jobbikos) is és
most Ujhelyi is.
Dr. Czira Szabolcs polgármester határozottan elmondta a vita során:

Bár senki nem hívta, Ujhelyi jött. Állítása
szerint azért, hogy vitatkozzon, ezt meg is
kapta, ami láthatóan nem tetszett neki. Ujhelyi tehát jött, látott és hatalmasat bukott,
ha ezt látták az MSZP országos vezetésénél,
lehet, hogy az egyesek szerint sokkal alkal-

„ÉN AZT HITTEM,
HOGY AZÉRT
JÖN IDE, HOGY
A MAGYAR NÉPTŐL, ILLETVE
NAGYKŐRÖSTŐL

BOCSÁNATOT
KÉRJEN.”
Majd a polgármester azt is hozzátette: „Én
megértem a maga izgalmát, a maga idegeskedését. Én látom, hogy önnél elkezdődött
az Európai Parlamenti, Uniós választási kampány, ön ideges, hogy hányadik lesz a listán.
Harc folyik azért, hogy ki legyen a lista 1-es.

IDEGES AZÉRT,
HOGY MI LESZ
EZZEL A JÓL
FIZETŐ, ZSÍROS
ÁLLÁSÁVAL,
erről szól ez a történet.” – mondta el határozottan dr. Czira Szabolcs polgármester
Ujhelyi Istvánnak október 18-án, csütörtökön.
Horváth Tibor

DÖMÖTÖR-NAPI VÁSÁR
NAGYKÔRÖSÖN

Október 28-án tartottuk a hagyományos Dömötör-napi vásárt, Nagykőrösön, a Vásártéren. Ez az év utolsó előtti
vására volt, így aki nem tudott ma mindent beszerezni, az András-napi vásár-

XII. évfolyam, 44. szám • 2018. november 2.

ban, december 2-án még megteheti.
A borongós idő ellenére hatalmas tömeg
látogatott ki, főleg a koszorúk és a virágok fogytak, ebből széles választék várta
a vásárlókat.

TEKINTSÉK MEG KÉPEINKET
AZ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
FACEBOOK OLDALÁN!
Horváth Tibor
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A migrációról, a terrorizmusról,
a civil szervezetekről tárgyalt
Jeruzsálemben Trócsányi László

A GONDTALAN
CSALÁDI
PILLANATOKÉRT
FIX ÉVI 7,99%-OS ÉVES
KAMATTÓL

THM:
9,16-19,51%

Fotó: Jim Hollander/EPA/MTI

A terrorizmusról, a civil szervezetekről, a migrációról és az
ezeket szabályozó törvénykezésről egyeztetett Jeruzsálemben Trócsányi László igazságügyi miniszter.
Trócsányi László izraeli kollégájával, Ajelet Sakeddel való
egyeztetése után elmondta: ismertette a nem kormányzati szervezeteket (NGO) szervezeteket

érintő magyar jogszabályokat, a
külföldről támogatott szervezetek
átláthatóságáról szóló törvényt,
melyet Izrael már korábban,
két-három évvel ezelőtt bevezetett. Egyetértettek abban, hogy a
politikai szerepvállalásra törekvő, és nemzetközi szervezetekbe
hálózódó szervezetek nem tipikus részei a civil társadalomnak.
(MTI)

Fix Takarék Személyi Kölcsön,
most akár évi 7,99%-os hitelkamattal*

www.patriatakarek.hu

Karnyújtásnyira a megoldás, hogy könnyebben induljon az ünnepi készülődés.
THM: 9,16-19,51%
Már 110 000 Ft jövedelem-jóváírás vállalásával is igényelhető.
*Az akció 2018. július 2-től annak visszavonásáig befogadott 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. A THM
meghatározása az aktuális feltételek, hatályos jogszabályok ﬁgyelembevételével, 3 millió Ft hitelösszeg és 5 éves futamidő feltételezésével, a 2018. július 02. napján érvényes
kondíciók alapján, az alábbi járulékos szolgáltatások ﬁgyelembevételével történt: Takarék Lakossági Bankszámlához tartozó számlavezetési díj, folyósítási jutalék, törlesztés
beszedésének díja. A THM mértéke a választott konstrukciótól függ. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat
jogát fenntartják. A Fix Takarék Személyi Kölcsön kizárólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját a www.patriatakarek.hu
weboldalon találja. A 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. ¹A
feltüntetett kamat elérésének feltétele a nettó 240.000 Ft jövedelem átutalásának vállalása és fenntartása a teljes futamidő alatt az ügyfél hitelintézetnél vezetett lakossági
bankszámlájára valamint a takarekcsoport.hu oldalon történő online kölcsönigénylés. Reprezentatív példa: Fix Takarék Személyi kölcsön 240 000 Ft jövedelem jóváírás vállalásával – online igénylés esetén Hitelösszeg (hitel teljes összege): 3 000 000 Ft; futamidő: 5 év; hitelkamat: évi 7,99%; hitelkamat típusa: rögzített, a teljes futamidő alatt
ﬁx; folyósítási jutalék: 30 000 Ft; bankszámlavezetés díja: 200 Ft/hó; törlesztés beszedésének díja: 183 Ft; havi törlesztőrészlet: 60 984 Ft; a hitel teljes díja: 712 081 Ft;
visszaﬁzetendő teljes összeg: 3 712 081 Ft, THM: 9,16%.

Hirdetés

LÉGY A LEGJOBB CSAPAT TAGJA!
Japán első számú elektronikai termékeket gyártó vállalata, melynek fő profilja az autóipari részegységek, valamint ipari elektronikai egységek gyártása, azonnali munkakezdéssel keresi leendő kollegáit az alábbi pozíciókra:
GYÁRTÓSOR ÖSSZESZERELŐ
Feladat:
• Elektronikai panelek kézi beültetése
SMT GÉPKEZELŐ
Feladatok:
• Automatizált gépek működésének felügyelete
• Esetleges hibák kiszűrése
Követelmény:
• Általános iskolai végzettség,
• Több műszakos munkarend vállalása
• Önálló és precíz munkavégzés

JAVÍTÓ MŰSZERÉSZ
Feladatok:
• A hibás elektronikai termékek javítása,
analizálása
• Áramköri hibakeresés műszerekkel
TECHNIKUS
Feladatok:
• Termelési eszközök felügyelete
• Termékváltások elvégzése
• A hibás elektronikai termékek javítása
Követelmény:
• Műszaki elektronikai területen
szerszett tapasztalat

SUPERVISOR
Feladatok:
• Termelési tevékenységek koordinálása és
felügyelete
• Kapcsolattartás társrészlegekkel
• Napi jelentések készítése
• Műszakon belül beosztottak
koordinálása
Követelmény:
• Minimum középfokú végzettség
• Legalább 1-3 év gyártókörnyezetben szerzett vezetői tapasztalat
• Több műszakos munkarend vállalása

A munkakör feladatairól és követelményeiről érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: 30/ 457 71 13 vagy 30/ 2028406
Juttatások:
• Kiemelkedő alapbér+ pótlékok
• havi bónusz
• A belépés napjától cafetéria juttatás

• Stabil hosszú távú munkalehetőség
• Előrelépési lehetőség
• Útiköltség támogatás

• Dolgozói ajánlási jutalom
• Vállalati rendezvények
• Tiszta, modern munkakörnyezet

• Betanulási rendszer mentor támogatásával
• 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, Téglagyár út 9. címre.
Örömmel fogadjuk jelentkezését!
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Hullámvölgy
Érezhetően
hullámvölgyben
van a Nagykőrösi Kinizsi FC
az utóbbi hetekben, úgy tűnik,
hogy a Magyar Kupában bemutatott jó szereplés után kicsit „leültek” a dolgok, az eredmények
pedig elmaradnak a várttól.
A tavaly dobogós Kinizsi most
10 lejátszott mérkőzés után a
11. helyen áll, az utolsó 5 mérkőzéséből csupán egyet tudott
megnyerni, összességében pedig 3 győzelem, 2 döntetlen
mellett áll 5 vereség.
Múlt hétvégén a Duna-Tisza
Aszfalt-Törtel vendégeként szerepelt az együttes, mely tragikus, 3-0-ás vereséget szenvedett
a szomszéd várban. Először a
32. percben vették be a hálónkat,
büntetőt kapott az ellenfél, melyet
értékesített is, a mérkőzés végét
azonban megint nem bírta a csa-

pat és a 77. percben bekaptuk a
második gólt, a 90. percben pedig
jött a harmadik is. A 11. forduló
tehát nem hozott sikert, bízzunk
benne, hogy lesz feltámadás és
hamarosan újra a dobogót fogja
ostromolni a kőrösi gárda.
Következő mérkőzését 2018.
november 4-én, vasárnap 13:30tól vívja a Nagykőrösi Kinizsi
FC, hazai pályán fogadja a Fémalk-Dunavarsány csapatát,
mely a 14. helyen áll a tabellán.
Sajnos egy győzelemmel is csak
maradunk a 11. helyen, viszont
egy döntetlen, vagy vereség akár
még lentebb sodorhatja a csapatot, reméljük, erre nem kerül sor.
Igazi tétmeccs következik, szurkoljunk most vasárnap: HAJRÁ, NAGYKŐRÖS! HAJRÁ,
KINIZSI!
Horváth Tibor

Füstölt a Petőfi iskola
tetőszerkezete

Fotó: BM OKF médiaszerver/PMKI KMSZ

Kisebb tűz keletkezett a Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános
Iskola tornatermében, vasárnap hajnalban Nagykőrösön,
a Vadas utcában. A tűzoltók
kiérkezésekor tűz már nem volt,
azonban a csarnok füsttel telítődött. A nagykőrösi önkormányzati és a ceglédi hivatásos
tűzoltók átvizsgálták és átszel-

lőztették az épületet, majd
biztosították a helyszínt. A
Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság tűzvizsgálati eljárás
keretében vizsgálja a tűz keletkezésének okát és körülményeit.
Információk: Csámpai Attila
tű. százados, Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Megyei szóvivő

Csodálatos megemlékezés
a NÁZÁRET OVI angyalkáitól

Hirdetés

Október 19-én délelőtt a Názáret Római Katolikus Óvoda gyermekei, óvodapedagógusai, dolgozói ünnepi műsorral emlékeztek meg az október 23-i eseményekről.
Csókéné Kovács Eszter óvodavezető a megemlékezés elején köszöntötte a kicsiket és elmondta, hogy mire is emlékezünk ezen a napon országszerte, így Nagykőrös Városában is. A fellépő gyerekek igazán színvonalas műsort
adtak elő, majd a megemlékezést a városi emlékműnél
folytatták.
Képek erről a www.nagykorosma.hu facebook oldalán.
LV
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Szóló szőlő, mosolygó alma
és csengő barack…
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A Kalocsa Balázs úti óvoda Napocska nagycsoportosai egy
tartalmas témahéten vannak
túl. A szikrázó őszi napsütésben
kiskosarainkkal és némi költőpénzzel ellátogattunk a piacra.
A gyerekek maguk válogathattak
a zöldségek és gyümölcsök között,
amiért természetesen egyedül fizethettek. Rengeteg élménnyel és
tapasztalattal gazdagodtak a kis
piaci látogatók. Bővültek ismereteik a zöldségek, gyümölcsök

felhasználásáról,
egészségünk
védelmében betöltött szerepükről. Gyümölcssaláta készítés és
zöldségek ropogtatása közben
beszélgettünk a vitaminok fontosságáról. Válogattuk őket különböző szempontok szerint,
így juttatva a gyerekeket komplex matematikai ismeretekhez.
A szülőknek köszönhetően a
téma lezárásaként megérkeztek
az almás sütemény elkészítéséhez
szükséges eszközök és hozzávalók

Orvosi ügyelet telefonszáma:

is. A kompetencia jegyében dadus nénink segítségével összeállítottuk a mese almásunkat, ami
az óvoda konyhájában sült meg.
Megnézhettük sülés közben, illatát szagolhattuk, majd ízérzékelésünket fejlesztve meg is kóstoltuk.
Köszönjük a szülőknek a sok
segítséget és Pécsi Évának pedig a türelmes kiszolgálást!
Hajagos- Balog Zita
óvodapedagógus

53/350-377

Hirdetés

EU-ÉPÍTŐ
KFT

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

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

Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2018. október 29-től
PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Ceglédi út 28.
Tel.: 53/552-134
2018. november 5-től
EZÜST PATIKA GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Széchenyi tér 8.
Tel.: 53/552-114
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. november 3-4-én
DR. MODOR PÉTER
Kocsér, Szent István tér 5.
Tel.: 53/359-725; 06/20-375-77-50
2018. november 10-11-én
DR. ÉVIN SÁNDOR
Nyársapát, Vasút u. 6.
Tel.: 53/389-023; 06/20-978-27-40
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SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE

Újjászületett a
nagykőrösi múzeum

Szerintem…

BÚZ ISTVÁNT 90. születésnapja alkalmából köszöntötte dr. Czira Szabolcs
polgármester és Nagytiszteletű Szabó
Gábor lelkészelnök. A városvezető gratulációja mellett átadta Orbán Viktor miniszterelnök úr jókívánságait tartalmazó

emléklapot. Lapunk szerkesztősége is jó
egészséget kíván Búz Istvánnak!

Isten éltesse,
Pista bácsi!

FOTÓ pályázati felhívás
Nagykőrös Város Önkormányzata
és a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.
közös fotópályázatot hirdet
nagykőrösi ifjúság és felnőttek
részére „Minden Ké(P)pen
Nagykőrös 2018.” elnevezéssel
A pályázatok elbírálására három
témakörben kerül sor, témakörönként
két korosztályban külön díjazva
a pályázókat 18 éves korig (Ifjúsági)
és 18 éves kor felett (Felnőtt):
1. „Nagykőrös természeti értékei”;
2. „Nagykőrös, az ’ezerarcú’ város”;
3. „A 650 éve város, Nagykőrös épített emlékei”

Pályázat benyújtásának
határideje:
2018. november 5.,
hétfő 12:00
Pályázatok benyújtási címe:
KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. (Nagykőrös
Lőrinc pap u. 3.) titkársága
További részletek a
www.nagykoros.hu oldalon!
Az alkotások elkészítéséhez
eredményes munkát kívánunk!

Messze felülmúlta a várakozásokat
az Arany János Közérdekű Muzeális
Gyűjtemény a felújítást követően!
Ahogyan arról beszámoltunk Önöknek, a közelmúltban megújult a nagykőrösi múzeum, mely már nyitva van a
nagyközönség előtt, szeretettel várják,
fogadják a látogatókat. Az ünnepélyes
megnyitón kérdeztük a látogatókat,
hogy mit gondolnak arról, hogy új-

jászületett a létesítmény.
Cseténé Toricska Dóra
és kislánya, Hanna:
Hatalmas élmény volt a megújult
múzeum megnyitóján részt vennünk. Valóban csodálatos lett az
épület kívül-belül, nagyon szükséges
volt már a felújítása. A szabadulószoba éppúgy elnyerte tetszésünket,
mint a tudáslabirintus vagy az Arany
János életét bemutató kiállítótér. Jó
volt látni, hogy Nagykőrös értékeit sikerült úgy kiállítani, hogy azok
minden korosztályt megragadjanak.
Pedagógusként bízom benne, hogy
minél több iskolás látogat majd el
Nagykőrösre és értékes tudással, élményekkel gazdagodik a kiállítás
megtekintésével.
Beretvás Judit

Hirdetés

XII. évfolyam, 44. szám • 2018. november 2.

13

Megszépült a
ravatalozó

Szabó Gábor, a nagykőrösi
Református
Egyházközség
lelkészelnöke számolt be arról közösségi oldalán, hogy
a megemlékezés napjai előtt
megszépült a ravatalozó. „Le-

gyen áldott az emlékezete előrement szeretteinknek! „Én
élek és ti is élni fogtok!”(Jn
14,19)” – írta üdvözletében
Szabó Gábor a témához kapcsolódóan.

MEGHÍVÓ

Tüzeskedtünk

A tűz, mint „barát”, az egyik
legrégebbi barát az emberiség
történetében, hiszen meleget,
fényt ad és még főzni is lehet
rajta. Nevelési munkánk során
ebben a negyedévben a kompetencia program tűz témakörében vizsgálódunk itt a Kalocsa
Balázs Óvodában. A gyerekek
által hozott különféle anyagokat
éghetőségük szempontjából csoportosítottuk. Megfigyelhettük

a tűz különböző anyagokhoz
fűződő viszonyát, mi történik a
tűz hatására, ami által a veszélyessége is megmutatkozott. Sosem árt az óvatosság! Fontosnak
tartjuk, hogy a gyerekek időben
megtanulják azt, hogy milyen veszélyes is lehet. Együttműködési
képességeikkel és a balesetvédelmi szabályok felidézésével a
gyerekek nagyon sok tapasztalatot szereztek.

Az Arany János Kulturális Központ
Pedagógus Klubjában
2018. november 7-én, szerdán 15 órakor

,,Kőrösi nagyasszonyok” címmel
dr. Erdélyi Erzsébet
ny. főiskolai docens
tart előadást.
HELYSZÍN:
Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ klubterem
Mindenkit szeretettel várnak.
Hirdetés
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GRUNDBIRKÓZÁS A PETŐFIBEN

A Nagykőrösi Petőfi Sándor
Általános Iskolában már hatodik alkalommal rendeztek
grundbirkózó versenyt, melyen az alsó tagozatos tanulók
álltak szőnyegre, első osztályos

kortól 6. osztályos korig, közel
50 résztvevővel.
A versenyt Barcsay Zsuzsanna igazgatóhelyettes nyitotta meg. Szervezők voltak
Hidasi Réka tanárnő, és Király

Miklós tanár úr, a versenyt Sárosi Tibor, a Nagykőrösi Birkózó Egyesület vezetője bonyolította le.
A megmérettetésen nagyon jó hangulat alakult ki,

az iskola tanulói végig hangosan drukkoltak az esemény
során.
Tekintsék meg képgalériánkat az Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook oldalán!

DIÁK ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

Hosszú útra indultak az elmúlt
hétvégén a Kőrös Judo SE fiatal
versenyzői, ugyanis távoli helyszínen, Szombathelyen került megrendezésre a 2018. évi diák ,,A” és
diák ,,B” korosztály országos bajnoksága. Az előzetes várakozások
alapján három vagy akár több érem
– köztük a legfényesebb is – megszerzése volt a cél. Sajnos ezen a napon nem jöttek össze igazán remek
eredmények, mivel többen is valós
tudásukhoz képest mélyen alul teljesítettek. Két versenyzőnek sikerült
dobogóra állnia. A végső győzelemre is igen nagy eséllyel pályázó
Bagó Boglárka, valamint az igen
kellemes meglepetést okozó Károly
Petra szerzett bronzérmet súlycsoportjában. Ragó Noémi az ötödik,
Budai Gábor, Caiezza Tiziano és

Zsarnai Zsolt a hetedik helyen végezte. Barta Gábor, Pavolek Dorka
és – az egyébként jó mérkőzéseket
vívó – Kovács Péter és Török Csaba
helyezetlenül zártak. Az elért egyéni
eredmények alapján a nagykőrösiek
a 40. helyen zárták a 77 egyesületet
felvonultató megmérettetést.
Megkezdődtek a judo tanfolyamok, az egyesület két helyszínen is várja az érdeklődőket. A
Kossuth Lajos Általános Iskola
edzőtermében elsősorban az alsó
tagozatos és még óvodás kicsiket
várják hétfőnként és szerdánként 16 órától, míg a korosztálytól független judo tanfolyamra
minden nap lehet jelentkezni a
Kinizsi Sportcentrum küzdő termében 18 órától edzésidőben.
KŐRÖS JUDO SE
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