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Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk
Dr. Nyíkos Sára
címzetes főjegyző

Dr. Czira Szabolcs
polgármester

Dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármester

JELENTKEZZEN ÖN IS! KERESSÜK
VÁROSUNK LEGVIRÁGOSABB
INGATLANAIT!
A Virágos Nagykőrösért kiírásra április
30-ig lehet nevezni, a www.nagykoros.hu
oldalon megtalálható kiírás szerint.

Békesség néktek!
Gyakran mi is majdnem ezzel a köszöntéssel köszöntjük egymást, mint amivel a
feltámadott Jézus Krisztus
köszöntötte első ízben a
zárt ajtók mögött összegyűlt
tanítványait húsvét vasárnapjának estéjén. “Békesség
néktek!” ‒ mondta két ízben is tanítványainak. “Kegyelem néktek és békesség
Istentől, a mi Atyánktól, és
az Úr Jézus Krisztustól!” –
hangzik gyakran az istentiszteleten, szentmisén. De ez

nemcsak egy köszöntés, egy
formula, mert most Jézus
mondja. A feltámadott Jézus
Krisztus, aki ezt a békességet
a kereszten megszerezte számunkra. Mi ez a békesség?
A lélek, a szív békessége.
Mert a bűnadósság elrendeztetett. Mert halál legyőzetett. Mert az élet legyőzte
a halált. Ez a Húsvét!
Ó, de sokszor vágyunk
békére, miközben nyakig
bűnben élünk! Ó, de sokszor vágyunk igaz és szép

életre, miközben önmagunk
és mások életét, békéjét veszélyeztetjük és háborgatjuk. Figyeljünk hát, hallgassunk most Jézusra, mert ott,
a lélek mélyén kell elkezdődnie annak a békességnek, amit szeretnénk megvalósítani az otthonunkban,
a családunkban, a személyes
és közösségi életünkben, és
amire óhajtozunk a világban. Minden ott kezdődik:
az Istennel megbékélt emberi szívben.

„Békességet
hagyok
néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy
adom én néktek, amint a
világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne
féljen!” (János 14:27).
Isten minden értelmet
meghaladó békessége legyen
és maradjon mindannyiunkkal, kívánjuk szeretettel:
Szabó Gábor
református lelkész,
Hernádi László
esperes-plébános

Felháborító színjáték, amit
Brüsszel elôad
a migránskártyákról

FELHÍVÁS
KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.
szervezésében
Ingyenes lakossági
elektronikai hulladék
gyûjtést
szervez Nagykőrösön, ahol a lakosság leadhatja veszélyes hulladéknak
számító elektromos és elektronikai
hulladékát, berendezéseit, valamint
lemerült akkumulátorokat.
Felháborító színjáték, amit Brüsszel előad a
migránskártyákról – hangsúlyozta Deutsch
Tamás szombati sajtótájékoztatóján.
A Fidesz EP-képviselője emlékeztetett
arra, hogy több hete várják a polgárok, hogy
Brüsszel végre egyenesen és őszintén válaszoljon a migránskártyákkal kapcsolatos
kérdésekre, miután kiderült, hogy a szír terroristavezér is kapott ilyen kártyát. Deutsch
Tamás hangsúlyozta, felháborító színjáték,
amit Brüsszel előad a migránskártyákról.
A Fidesz EP-képviselője kifejtette, először
letagadták, hogy lenne ilyen program, majd
amikor kiderült, hogy van, akkor hosszú hónapokon át titkolóztak és félrebeszéltek róla.
Hozzátette, végül beismerték, hogy az Európai Bizottság támogatja a migránskártya
programot.
„Az a színjáték, amit Brüsszel előad a
migránskártyákról, pontosan jelzi, hogy
a mostani bevándorláspárti brüsszeli
vezetést Európa és az európai emberek
biztonsága egyáltalán nem érdekli.”
Deutsch Tamás kifejtette, ezek anonim
kártyák, amelyen nem szerepel név. Hozzátette, szemben azokkal a szigorú szabályokkal, amelyek az európai unió állampolgáraira vonatkozik.
A Fidesz EP-képviselője elmondta, az Európai Bizottság heti nyilatkozatában közölte,

hogy „nagyon sikeresnek” tartják a migránskártya programot. Hozzátette, a bizottság
sikeresnek tart egy olyan programot, amelyben ellenőrizetlen módon, névtelen migránskártyákat kapnak tömegesen az Európai
Unió területére érkező illegális bevándorlók.
Deutsch Tamás hangsúlyozta, Brüsszel
feltűnően kerüli a tiszta beszédet a migránskártyákról. Elmondta, márciusban
minden eddiginél több migránskártyát osztogattak szét. Kifejtette, 69 ezer pénzzel feltöltött kártyát osztottak szét, döntő részét
férfiaknak, akik között nem tudjuk, hány
Hassan F-hez hasonló terrorista lehet.
A Fidesz EP-képviselője leszögezte, az
a színjáték, amit Brüsszel előad a migránskártyákról, pontosan jelzi, hogy a mostani
bevándorláspárti brüsszeli vezetést Európa
és az európai emberek biztonsága egyáltalán
nem érdekli.
A májusi választás tétje az, hogy megállíthatóvá válik-e az Európa felé áramló
tömeges illegális bevándorlás, és le lehet-e
váltani a bevándorláspárti politikusokatmutatott rá a kormánypárti politikus.
A Fidesz szerint a migránskártyákat
meg kell szüntetni, és a migráció kezelését
el kell venni a brüsszeli bürokratáktól, és
vissza kell adni a nemzeti kormányoknak
– hangsúlyozta Deutsch Tamás.

Köszönetnyilvánítás

Az elektronikai hulladék
gyűjtés időpontja
és helyszínei:

2019. április 27.
Kálvin téri piac
Bárány úti lakótelep melletti
parkoló
A begyűjtés napján a begyűjtő pontra
mindenki elhozhatja működésképtelen, használaton kívüli, árammal,
elemmel vagy akkumulátorral működő eszközeit, berendezéseit, lemerült
akkumulátorait!
Ezeket NE a háza elé, NE a lomtalanításkor tegye ki!
A háztartásokban sok veszélyesnek
számító hulladék is képződik, amelyeket nem szabad a szemétgyűjtőbe
dobni, ugyanakkor elszállításuk
gondot okoz.
Akadályozzuk meg, hogy valamely
árokparton, erdőszélen kössenek ki
ezek a berendezések, avatatlan kezek
által szétszedve, súlyosan szennyezve
a talajt, a bennük lévő nehézfémektől
és egyéb veszélyes kemikáliáktól.

Gyász

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

BOTOCSKA IRÉN (PÖNTYI)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
bánatunkban, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

2

Nagy László (1937)
Frankfurter Béla Rezső (1946)
Cserveni Sándor Benő (1956)
Medgyesi Sándor (1957)
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FONTOS LÉPÉS

EGYEZTETÉS A NEMZETKÖZI
VIRÁGOS VERSENYRE TÖRTÉNŐ
FELKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁGGAL

Havonta egyeztetésre kerül
sor Nagykőrösön, a Virágos
Magyarország szakmai felkészítő bizottságával, hogy városunk minél magasabb szinten, teljesen felkészülten várja
majd a július 2-ai nemzetközi

zsűrizési napot. A megbeszélések tartalmasak, részletekbe menőek, minden szakterület képviselője részt vesz
rajta, igazán szívügyének
tekinti mindenki ezt a fontos
projektet.
Horváth Tibor

FOLYTATJUK…
A FAÜLTETÉST IS!

Három újabb csodaszép kisfa került elültetésre az ALDI
áruház és a Kossuth utca
közötti járdaszakasz mellett.
A lakosok, ott élők keresték
meg Sebestyénné Angyal
Zsuzsannát, a választókörzet
önkormányzati képviselőjét
(FIDESZ-KDNP), aki most
is segített és hamarosan további zöldítés várható a kör-

A NAGYKÔRÖSIEKÉRT:
ÖSSZEFOGÁSRA SZÓLÍTOTT
FEL A POLGÁRMESTER

Az ellenzéki gyűlölködésre és
folyamatos hazudozásra válaszul dr. Czira Szabolcs polgármester inkább a közös cselekvésre és összefogásra szólította
fel Zágrábékat a március 28-ai
testületi ülésen, hiszen az ellenzék a csatornaügyet kizárólag politikai célokra használja
fel.
„Arra kérem én is Zágráb
Nándort, hogy FOGJUNK ÖSZSZE, a lakosság érdekében fogjunk össze és kérjük a Víziközmű Társulatot, hogy adja vissza
a pénzt. Valamennyiünk ezt
akarja, mi nem mást akarunk,
ugyanazt akarjuk, hiába mutogat rám. Én már elmondtam
világosan, az önkormányzat
nem rendelkezhet felette, nincs
kapcsolata az érintettekkel,
a Víziközmű Társulat az, aki
név-címlistával
rendelkezik,
bankszámlaszámokkal rendel-

kezik, aki pillanatok alatt viszsza tudná adni.
FOGJUNK ÖSSZE, kérjük
a Víziközmű Társulatot, hívja össze a rendkívüli gyűlését,
kérték a küldöttek a rendkívüli
közgyűlésnek az összehívását,
én azt gondolom, a képviselő
társaim is ezt akarják, hadd
kapják meg az emberek azt a
pénzt, ami túlfizetésként keletkezett. Azt gondolom, hogy ez
tisztességes kérés, tisztességes hozzáállást kérek Öntől, egy oldalon
vagyunk e vonatkozásban, ez a
lakosság érdeke. Én kérem, hogy
álljon emellé az ügy mellé.» fogalmazott dr. Czira Szabolcs
polgármester a képviselő-testület március 28-ai ülésén.
NÉZZE MEG ÖN IS AZ IGAZSÁG ÚJABB KISFILMJÉT AZ
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
FACEBOOK OLDALÁN!
Horváth Tibor

nyéken. A város évről-évre
nagy hangsúlyt fektet a faültetésre, a régi életveszélyes
faállomány megfiatalítására,
tavaly 550 új fát ültettek a
Temetőhegyi városrészen és
minden évben meghirdetésre
kerül a lakossági fásítási akció is, melyet az önkormányzat támogat.
Horváth Tibor
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A holokauszt áldozataira emlékezett az ország
Magyarországon minden évben április 16-án tartják a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapját, arra emlékezve,
hogy 1944-ben ezen a napon kezdődött a hazai zsidóság gettóba zárása.
A magyarországi zsidóság teljes egyenjogúsága 1867-ben, a kiegyezés évében valósult meg. A zsidó felekezetet 1895-ben nyilvánították „bevett vallásnak”, azaz az állam által elismertnek, a többi bevett vallással egyenrangúnak.

A holokausztnak több mint félmillió magyar áldozata volt.
mti

Európai parlamenti
képviselők választása 2019
Április 23-án délutánig lehet
bejelenteni a pártlistákat
Április 23-án 16 óráig kell leadniuk az összegyűjtött 20 ezer
érvényes ajánlást, és bejelenteniük listájukat a pártoknak, ha
indulni szeretnének a májusi
európai parlamenti választáson ‒ mondta Gáva Krisztián,
a Nemzeti Választási Iroda elnökhelyettese az M1-nek.
Az NVI elnökhelyettese elmondta azt is, a magyarországi lakcímmel nem rendelkező
magyar állampolgárok május
2-ig kérhetik regisztrációjukat,
ha voksolni szeretnének a május 26-i EP-választáson. A Magyarországon élő uniós állampolgárok május 10-ig kérhetik
regisztrációjukat, amennyiben
magyar listákra szeretnének
szavazni, a külképviseleti szavazásra jelentkezés határideje
pedig május 17-e.

Gáva Krisztián elmondta: a
szavazás napján a hivatalos választási eredményeket csak azt
követően lehet nyilvánosságra
hozni, hogy az utolsó szavazókörök is bezártak az unióban,
ez pedig este 11 órakor történik
meg Olaszországban, így a magyar választás előzetes eredményeit is csak ekkor közölhetik.
Az exit pollok azonban a
szavazás magyarországi befejezését ‒ este 7 órát ‒ követően
közölhetők, és annak sincs akadálya, hogy „egyéb forrásokból”, a nem hivatalos szereplők
kiadjanak a közvéleménynek
részadatokat a voksolás eredményéről ‒ tette hozzá.

A szavazás napja:
2019. május 26.
Forrás: MTI, ORIGO
Horváth Tibor

Hamarosan
megújulnak a Kovács
Sándor utca padjai is!

Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármesternek, a választókerület
képviselőjének (FIDESZ-KDNP) köszönhetően hamarosan
teljesen megújulnak a Kovács
Sándor utcai parkban található
padok, illetve a szemetesek is. A
gyors intézkedés eredményeként
már a héten elviszik felújítani

ezeket a régi fapadokat, hogy
hamarosan megújulva szolgálják
a környék lakosságát a hűs fák
árnyékában. Mint az a hétfőn
készült képünkön is látható,
tényleg ráfér nagyon a felújítás, a
festék már eléggé lekopott.
Horváth Tibor

Szemünk fénye – hisztis, dacos, makrancos!
– címmel tartott előadást Uzsalyné Pécsi Rita phd. pszichológus a Názáret Római Katolikus Óvodában, április 8-án.
A tudományosan alátámasztott
tényeket oly könnyed stílusban,
szemléletes példákkal tálalta a
szülők számára az előadó, hogy a
mintegy másfél óra észrevétlenül
suhant el. A jelenlévők sok hasznos és jól hasznosítható információval térhettek haza apróságaikhoz.
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VÉDJÜK MEG EGYÜTT
A NAGYKŐRÖSI ÉRTÉKEKET!

INTERJÚ DR. KÖRTVÉLYESI ATTILÁVAL…
A 2014-es önkormányzati választások óta közel öt év telt el, idén ősszel újra képviselőket
és polgármestert választunk. Dr. Körtvélyesi
Attila alpolgármesterrel (FIDESZ-KDNP)
beszélgettünk az elért eredményekről, ugyanis fontos látni, hogy milyen utat tett meg
Nagykőrös eddig és milyen feladatok állnak
még előttünk.
ÖH: 2014-ben azt ígérték a választóknak,
hogy „Folytatjuk!”. Sikerült a megkezdett
városépítést, városfejlesztést a nagykőrösiek többségének megelégedésére folytatniuk? Ön milyennek látja Nagykőröst
2019-ben?
Dr. Körtvélyesi Attila: Nagykőrös hatalmas
utat tett meg 2014 óta, korábban nem látott
fejlődés valósult meg a városban. A 2014
előtt megkezdett munkát folytattuk, és véleményem szerint, a Nagykőrösre látogatók
elismerően nyilatkoznak a tapasztalható változásokról. Különösen azok lepődnek meg,
akik hosszabb idő után érkeznek újra városunkba. Számunkra viszont a legfontosabb,
hogy a nagykőrösieknek feleljünk meg, és
az ő életüket szolgálja, tegye könnyebbé
minden fejlesztés, beruházás. Legfőbb célunk, hogy a megkezdett munkát folytatva,
Nagykőrös minden jóérzésű lakosa büszke
lehessen városunkra. Ezen eredményes
munka továbbviteléhez a megkezdett utat a
lakossággal együtt kell folytatnunk, melyhez
a kormánnyal való jó kapcsolat is szükséges,
a nagyobb elképzelések miatt.
ÖH: Melyek voltak azok a beruházások az
elmúlt pár évben, melyre, mint alpolgármester, választott képviselő, és mint nagykőrösi lakos egyaránt büszke?
Dr. Körtvélyesi Attila: Különösen megtisztelő volt, mikor elnyertük a Külgazdasági- és Külügyminisztériumtól a Befektetőbarát település címet, mely több éves
folyamatos munka eredménye volt. Ezen
cím nagyban elősegítette a SIIX japán
nagyvállalat Nagykőrösre települését.
Említett befektető több száz, hosszútávon ezer nagykőrösi számára fog munkát
biztosítani. Folyamatosan fejleszt, például több mint félmilliárd forintot meghaladó egyedi gépsorok telepítése zajlott
és zajlik majd a jövőben, az üzemben.
2014 óta közel nyolcvan utca kapott szilárd útburkolatot, köztük a Temetőhegyi
városrész útjai. Több olyan fejlesztés is
megvalósult, melyre büszkék lehetünk,
köztük a Hősök tere rehabilitációja, az
Arany Jánost és családját ábrázoló szoborkompozíció megalkotása, valamint a
Cifrakert felújítása. Az Arany János mú-

XIV. évfolyam, 16. szám • 2019. április 19.

zeum külső-belső megújulása, melynek
elérésében és megvalósításában elévülhetetlen érdemei vannak dr. Czira Szabolcs
polgármesternek. Kapcsolatrendszere és
kitartása révén több mint egy milliárd
forintos támogatást kapott Nagykőrös a
Magyar Kormánytól az Arany-emlékév
méltó megünneplésére. A Magyar Kormánytól kapott újabb, 600 millió forintos
célzott támogatás tette lehetővé az idén
márciusban átadott egyedi építészeti értéket képviselő piaccsarnok megépítését.
Nagy előrelépés ez, hiszen szükséges volt
ezen terület megújítása, hogy 21. századi
körülmények között dolgozhassanak a piaci eladók és vásárolhassanak ott a vevők.
ÖH: Sosem elég azonban csak az adott
ciklus sikereit bemutatni, fontos, hogy egy
összképet is kapjanak a polgárok. Melyek
azok az eredmények, amire közösen kell
büszkének lennünk?
Dr. Körtvélyesi Attila: 2006 óta számos beruházás valósult meg, a lakosság jövőbelátó,
megfontolt értékválasztásának köszönhetően. Gondoljunk csak a városközpont rehabilitációra, a Csónakázó-tó rendbetételére, a vasútállomás előtti tér kialakítására, a
csatornahálózat kiépítésére, vagy az ivóvízminőség-javító beruházásra. 2014-től magasabb fokozatba kapcsoltunk és még inkább
igyekszünk minél több olyan beruházást
megvalósítani, és olyan lépéseket tenni, mely
még élhetőbbé teszi Nagykőröst, és a lakosság komfortérzetét tovább emeli.
ÖH: Nagykőrös tavaly óriási győzelmet
aratott, megnyerte a Virágos Magyarország országos környezetszépítő versenyt és
idén az Entente Florale Europe versenyen
Magyarországot képviselhetjük. Mi erről
a véleménye? Ez is visszaigazolja, hogy jó
úton járunk?
Dr. Körtvélyesi Attila: Újabb hazai, szakmai
zsűri igazolta vissza hosszú évek, évtizedek
munkáját, hiszen több száz település közül
nyertük meg ezen országos versenyt. Győztünk, és ennek köszönhetően, a nemzetközi
versenyen Nagykőrös képviselheti Magyarországot. Az újabb győzelemhez még nagyobb
összefogásra van szükség, hogy minden
nagykőrösi lakos virágosítsa, gondozza
kertjét, otthonát. Folytatnunk kell a virágosítást, hiszen újabb közös sikerünk lehet,
mellyel bebizonyíthatjuk nemzetközi szinten is, hogy Nagykőrös virágzó város.
ÖH: A választásokig sem áll meg ez a lendület, kérem, beszéljen az előttünk álló
feladatokról és arról, hogyan képzelik el
Nagykőrös további fejlesztését.

Fotón: Dr. Trócsányi László igazságügyi
miniszter és Dr. Körtvélyesi Attila, Nagykőrös
város alpolgármestere 2018 novemberében,
a miniszter nagykőrösi látogatásakor

Dr. Körtvélyesi Attila: Előttünk áll a Kecskeméti utca járdafelületeinek felújítása a
körforgalomtól a Kálvin térig, a vásártérnél
kiszolgáló épület építése, a Bárány utcai lakótelep útjainak megújítása. Továbbá a futballszékház megépítése a futballpályánál.
Bízunk a Cegléd felé tartó kerékpárútra
vonatkozó pályázat sikerében, mely megoldást jelentene az arra közlekedőknek is.
ÖH: Az elért eredmények azt hiszem, önmagukért beszélnek. Azonban nem mehetünk el az agresszív, szűk kisebbséget képviselő ellenzék mellett sem, akik egyfelől
akasztással és agyonveréssel fenyegetnek
embereket, másfelől öt év alatt az egyetlen választási ígéretüket, az új nagykőrösi
konzervgyárat sem sikerült megvalósítaniuk. Mi a véleménye Önnek erről?
Dr. Körtvélyesi Attila: Az ellenzékről nem
kívánok véleményt mondani, mert ahogyan
a mi eredményeink önmagukért beszélnek,
úgy az ellenzék agresszivitása és sikertelensége is önmagáért beszél. Inkább beszéljünk
az előttünk álló legfontosabb feladatról, hogy
Magyarországot meg tudjuk-e védeni az illegális migránsoktól. Az európai parlamenti
választásokon, akik szeretnék Magyarországot magyar országnak megőrizni, kérjük, támogassák Orbán Viktor programját,
a FIDESZ-KDNP-t. A többi párt, a magyar
családok támogatása helyett, migránsokat
telepítene be. Nekünk, magyaroknak, olyan
képviselőkre van szükségünk Brüsszelben,
mint tanárom, Prof. Dr. Trócsányi László
igazságügyi miniszter, a FIDESZ-KDNP
európai parlamenti listavezetője. Május
26-án MINDEN NAGYKŐRÖSIRE számítunk, hogy összefogással együtt védhessük
meg értékeinket, és tovább haladhassunk a
megkezdett úton.
Horváth Tibor
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Felhívás óvodai beíratkozásra
A Váci Egyházmegyei Hatóság a
2019/2020. nevelési évre óvodai
felvételt hirdet:
Ideje: 2019. április 23-tól (kedd) 2019. április 26-ig (péntek)
munkanapokon 8-17 óráig.
Helye: Názáret Római Katolikus Óvoda (2750 Nagykőrös, Hősök tere 2.)
A Názáret Római Katolikus Óvoda
egyházi fenntartású katolikus óvoda,
nincs felvételi körzete. Szabadon választható intézményünk, felekezeti
hovatartozástól függetlenül nyitott
minden család felé. Nagykőrös és vonzáskörzetéből fogadjuk mindazokat,
akik tiszteletben tartják és elfogadják
a keresztény nevelés elveit, a gyermek
személyiségének keresztény szemléletű
formálását.
Az óvodai nevelés 3 éves kortól
kötelező!
• A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.
évi CXC tv. rendelkezése értelmében, a
gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően legalább napi
4 órában óvodai foglalkozáson köteles
részt venni. Ez a kötelezettség azon
gyermekekre vonatkozik, akik 2016.
augusztus 31-ig születtek.
Hirdetés

• A szülő az óvodai nevelésben történő
részvételre, jogszabály alapján kötelezett gyermekét, a 2012. évi II. törvény
247. §-a értelmében köteles beíratni az
e közleményben meghatározott időpontban.
Jelentkezhetnek, és szabad férőhely
esetén felvételt nyerhetnek azok a
gyermekek is, akik 2019. augusztus
31. után, de felvételüktől számított fél
éven belül töltik be a harmadik életévüket.
Jelentkezéskor feltétlenül
hozzák magukkal:
• A gyermeket.
• A gyermekre vonatkozó hivatalos
okmányokat: születési anyakönyvi
kivonat, személyi azonosító és a
lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ – kártya, oltási kiskönyv,
keresztelésről szóló emléklap, sajátos nevelési igény esetén a szakszolgálat szakértői vélemény.
• A szülőkre vonatkozó hivatalos
okmányokat: személyi azonosító
és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
Az óvodai felvétel tárgyában
meghozott döntés közlésének
határnapja: 2019. május 25.
A felvételi döntést illetően a szülő

(gondviselő) fellebbezéssel élhet, melyet
a közléstől számított 15 napon belül a
Váci Egyházmegyei Hatóságnak címezve, az óvoda vezetőjéhez kell benyújtani.
Felmentés az óvodába járási kötelezettség alól:
• A kötelező óvodába járás alóli felmentés lehetősége továbbra is megmaradt.
A felmentéssel kapcsolatos döntési
hatáskör az Egyházmegyei Katolikus
Iskolák Fenntartóját (EKIF) illeti.
• Az eljárás szülői kérelemre indul.
A döntéshozó az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - a
gyermek jogos érdekét szem előtt

tartva - az 5. életév betöltéséig adhat
felmentést a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.
Óvodánkban az alapító okiratban
foglaltaknak megfelelően biztosított
a többi gyermekkel együtt nevelhető
sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése is.
Elérhetőségeink:
Tel/fax: +36 53/351-967
email: nazaretovink@gmail.com
Mobil: +36 30/178 5233
Web: www.nazaretovi.hu
Csókáné Kovács Eszter óvodavezető
Dr. Csáki Tibor főigazgató

Hirdetés

TAKARÉK FIX
SZEMÉLYI KÖLCSÖN
KAMAT:
ÉVI 6,99%-TÓL¹

THM:
8,06-19,51%*

Takarék Fix Személyi Kölcsön,
kamat évi 6,99%-tól¹

www.patriatakarek.hu

THM: 8,06-19,51%
*A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A THM-ek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok a 2019. február 1. napjától hatályos kondíciók alapján történt.A feltételek változása esetén a THM módosulhat. A Takarék Fix 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. A Takarék Fix 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 legalább 3 000 000 Ft hitelösszeg és havi nettó 200 000 Ft összeg átutalásának a vállalása és a Kölcsön teljes futamideje
alatti fenntartása az ügyfél Hitelintézeténél vezetett bankszámláján. Reprezentatív példa: Hitel teljes összege: 3 000 000 Ft, Hitel futamideje:
5 év, Hitelkamat: évi 6,99%, Hitelkamat típusa: rögzített a teljes futamidő alatt ﬁx, A teljes hiteldíj mutató (THM): 8,06%, A törlesztő részlet
összege: 59 519 Ft, Visszaﬁzetendő teljes összeg: 3 623 938 Ft, A hitel teljes díja: 623 938 Ft.
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INTERJÚ NÉMEDI NORBERTTEL,
A NAGYKÔRÖSI KINIZSI SE VEZETÔEDZÔJÉVEL
Némedi Norbert magyar labdarúgó, edző neve sokak számára
ismerős lehet, hiszen eredményei
mindenképpen példaértékűek.
A sport iránti szeretete vitte előre, megmászva a ranglétra minden fokát; határozott, céltudatos,
küzdő személyiségének köszönhetően kihívásként tekintett minden megoldásra váró feladatra.
A Nagykőrösi Kinizsi SE új vezetőedzőjeként is ismerhetjük, a
játékosok és közte nagyon hamar
kialakult az összhang, belső ereje
és bátorsága motiváló környezete
számára, s hogy miben rejlik az
ő titka, erről kérdeztem Némedi
Norbertet.
‒ Visszatérve kicsit a múltba, mikor és miért vált szenvedélyeddé
a labdarúgás?
‒ Édesanyám kosárlabdázott,
édesapám életét pedig a labdarúgás határozta meg, két lánytestvéremmel együtt, mi beleszülettünk
a sport világába, ez természetes
volt számunkra, követtük a szüleink mintáját. Iskolás éveimben
még párhuzamosan kosaraztam
és fociztam, sokáig nem tudtam
dönteni a kettő között, de a sport
iránti szeretetem azóta is töretlen. Körülbelül 18 éves koromban
döntenem kellett, hiszen magasabb szinten, versenyszerűen már
csak az egyik sportágat vihettem
tovább. Én a fociban láttam a jövőm, míg testvéreim kosaraznak.
‒ Sokan ismernek a KTE korábbi
játékosaként, mint középpályás,
vagy a KTE NB I-es csapatkapitányaként, viszont több hazai
egyesületben is megfordultál.
Nagy utat jártál be, szó szerint
megmásztad a ranglétra minden
egyes fokát…
‒ Ez így van. Nem volt „menedzserem”, így tényleg egyedül
értem el minden eredményem,
megmászva azt a bizonyos ranglétrát.
Az akkori nevén Kecskeméti
Sport Club (KSC)-nál kezdtem el
focizni, a felnőtt csapatban, majd
sikerült magasabb szintre jutni,
jött az NB I-es lehetőség az életemben, az akkori bajnokcsapat,
Újpest igazolt le 1998-ban, közben
külföldi ajánlatot is kaptam, de
megfelelő háttértámogatás nélkül
úgy döntöttem, hogy itthon folytatom. Egy ilyen profi klubnál, mint
az Újpest, már a teljesítmény volt
a legmeghatározóbb, ez már egy
másik világ. NB I harmadik helyet
is szereztünk, ami a bajnokságban
óriási eredmény. Több év alatt jó
pár helyszínen megfordultam NB
I-ben, többek között Székesfehér-

váron, Nyíregyházán, majd kb. 30
éves koromban tértem vissza szülővárosomba, Kecskemétre. Nem
volt a legjobb helyzetben a labdarúgás itthon, de volt egy ígéretes
jövőképe, így az elkövetkező 5 évben, a Kecskeméti Testedző Egyesületnél (KTE) folytattam. Büszkélkedhetek kupagyőzelemmel,
a város feljutott NB I-be, ligaválogatottságot sikerült elérnem,
úgy érzem, kiteljesedett minden,
a legsikeresebb időszaka volt életemnek. Profi pályafutásom 34
éves koromban ezzel lezárult…
‒ Edzőként is óriási eredményeid vannak, hiszen a Bács-Kiskun
megyei Bajnokságban háromszor vitted aranyéremig a csapatod. Hogyan indult edzői pályafutásod?
‒ Mindent elölről kellett kezdenem. Ismét tanultam, sőt a pedagógiát is elvégzem a kecskeméti
főiskolán, nemsokára államvizsgázom. Nem mindig a teljesítmény
a siker, nagyon szeretem a gyerekeket, nekem az is öröm, hogy
velük foglalkozhatom, s ha valami
olyasmit tudok nekik nyújtani,
ami miatt megszeretik és magukénak érzik a focit, az a legnagyobb
boldogság és ez a legfontosabb is
egyben, hogy szeressék a játékot.
Bár én fiatal edzőnek számítok
41 évesen, komoly eredményeket
is elértem már. Érthető elvárás,
hogy jó teljesítményt kell felmutatni. Kiskunfélegyházán sikerült
3-szor bajnokságot nyerni egymás
után, így váltam a KTE felnőtt
vezetőedzőjévé, ahol leginkább
a csapat építkezésén kellett sokat
dolgoznunk, az alapozáson, de láttam magam előtt a célt és a jövőt,
így minden fáradozást megért. Ez
az „építkezés” Kecskeméten még
most is folyik, de a szilárd alapokat
mi tettük le.
‒ 2019 tavaszán kezdődött az életedben a nagykőrösi időszak, a
Kinizsi SE vezetőedzőjeként. Miért döntöttél úgy, hogy vállalod a
csapatot?
‒ Egy változással járó döntés sosem könnyű az ember életében,
itt is sok mindent mérlegelni
kellett, de végül igent mondtam,
hiszen az Egyesület vezetői olyan
jövőképet vázoltak elém, ami
mindenképpen motiváló, hiszen
van fejlődési lehetőség, vannak pozitív, reális célok. Ahogy
Nagykőrös is fejlődik, úgy a csapat teljesítménye is mindenképpen előremutató, ha mindezen
célok, tervek egy ponton találkoznak egymással, és ez minden
érintettben ugyanolyan fontos

XIV. évfolyam, 16. szám • 2019. április 19.

belső motivációként van jelen,
akkor úgy gondolom, komoly
eredményeket érhetünk el a Kinizsi életében, Nagykőrösön.
‒ Hogy érzed pár hét után, sikerült összhangba kerülni a játékosokkal és milyen változásokra
van szükség a Kinizsi SE életében?
‒ Bár sok múlik egy edzőn, de a
játékosok hozzáállása ugyanolyan
fontossággal bír. Úgy érzem, sikerül egy bizalmi viszonyt kialakítanom, megtalálnom a közös hangot a Kinizsi legénységével, persze
bőven van még munka előttünk.
Szervezetten csinálunk mindent,
hiszen sokan munkából jönnek,
vagy családos emberek, nehéz öszszeegyeztetni az edzéseket a hétvégi programokkal, mindenki több
lábon áll, viszont egy nagyon jó
mentalitású csapatról beszélünk,
sok-sok ügyes sportolóval, akikből
sokmindent ki lehet hozni.
Egy edzőnek elsősorban
közvetítői szerepe van, ki kell
alakítani a játékosokban azt az
igényt, hogy szeressenek edzésekre jönni, meg kell teremteni
bennük azt a belső motivációt,
hogy magukban érezzék ennek
fontosságát és súlyát. A csapat jó
irányba tart, előremutató a teljesítménye, persze vannak hullámvölgyek, de jól kezeljük a fennálló
problémákat és azok megoldására
törekszünk. Összetételünk is kimagaslóan jó, ha az átlag életkort
nézzük, egy fiatal csapatról beszélünk. Tény, hogy mikor idekerültem, nem a legjobb helyzet állt
fent, de ha ezt stabilizáljuk, nyártól
már egy minőségibb focit tudunk
felmutatni. Ahogy korábban emlí-

tettem, komoly célok vannak kilátásban és magas szintű fejlesztések
valósulhatnak meg hamarosan,
melyekkel a csapat teljesítményének harmonizálnia kell.
‒ Vezetőedzőként hogyan tudod
a sportolókat segíteni a nehézségekben és irányt mutatni számukra?
‒ Mint egy cég életében, itt is egy
irányba kell haladnunk, közös a
célunk, s egy edző erejét nem a
„vezető” poszt adja meg, hanem a
közösségi elfogadás. Nekem utat
kell mutatnom, mi egy közösség
vagyunk, amelyben fontos, hogy
mindenki jól érezze magát, s érezzék, hogy mind a célunk, mind a
sikereink vagy küzdelmeink közösek. Ha elfogadnak ebben irányítójuknak, akkor tudok hiteles
lenni. Ebben a munkában nagyon
fontos, hogy jó pedagógus is legyen az ember, a játékosok érezzék, hogy számíthatnak a támogatásomra, és ez fordítva is igaz,
nekem is szükségem van az ő támogatásukra, különben elfogyna
az erőm. Egy jó vezető ereje tehát
a közösségi támogatásban rejlik,
ehhez pedig elengedhetetlenül
fontos, hogy emberként, tisztelettel álljunk egymáshoz.
‒ Mit jelent számodra a hivatásod?
‒ Egész életemet meghatározza a
sport, szerencsés ember vagyok,
hogy a hobbim, egyben a munkám is, hogy azt csinálhatom mindig, amit szeretek. Az ember örök
fiatal marad, ha nem felejt el játszani és gyermeki hittel lelkesedni,
hinni, hogy sikerülhet az adott cél.
Akár játékosként vagy edzőként
tevékenykedem más-más motivációkkal, a labdarúgás is egy játék,
számomra a legkedvesebb, mely
egyben a megélhetésem is biztosítja. Lehet-e ennél szebb dolog egy
ember életében?
Beretvás Judit
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BIG LIKE!
Suba Lajos nekiment a Bácsvíz dolgozóinak!
„Folyó a Kárász utcán! Először nem tudtam, hogy mi történt a Kárász utcán, elterelték a Dunát? Azután megláttam,
hogy a BÁCSVÍZ Zrt. végez munkálatokat a lakótelepnél.”
– kezdte fotókkal illusztrált közösségi oldalon tett bejegyzését
Suba Lajos. Bejegyzésében azt is megjegyzi: „Az út menti
lefolyókat egy idő után észrevették a munkások és attól a
pillanattól kezdve megszűnt az árvíz, mert oda helyezték az
addig magasra tartott vízsugarat.”
Az írás kapcsán érkezett reakciók között … Gergely leírta:

Kiöblítettük a csőhálózatból az esetlegesen bekerülő szenynyeződést? Igen.
Lemostuk az úttestet, amit a munkagép összekoszolt? Igen?
Személyi sérülés történt? Nem.
Anyagi kárt okozott a cég valakinek? Nem.
El van tömődve a csapadék elvezető nyílás? Igen.
Volt értelme Suba Lajos rendkívül fontos Facebook bejegyzésének? Nem.
A bejegyzéséhez érkezett kommentet nem hagyta szó nélkül Suba Lajos, hosszabb válaszát így zárta:
„talán meglátva a fényképezőt, a munkás a csövet mindjárt a lefolyóhoz tudta irányítani! Milyen érdekes, és azonnal miért nem
működött ez a megoldás? Két lefolyó is van szemben az út másik oldalán. Elmúlt, amúgy meg minden szakszerűen történt, értettem!”
Homlokegyenest ellentétesen látta a helyzetet …Zsuzsa,
mint Suba, ő ugyanis hozzászólásában azt írta:

…Gergely: Csőtörés volt? Igen.
A várható vízhiány ki volt értesítve? Igen.
Kijavítottuk a hibát? Igen.

…Zsuzsa: Én szeretném megköszönni a Bácsvíz dolgozóinak a munkáját, napok óta látom hogyan haladnak és végzik a dolgukat.



Hirdetés

KORZÓKUPON

Szent György Napi
Forgatag és Virágvásár
ÉRTÉKE: 100 FORINT

A kupon beváltható a következő időpontban:
2019. április 27. (szombat) 08.00 – 12.00 Deák tér
További információ: Tel.: 06-53/550-040



A kupon készpénzre nem váltható és más kedvezményekkel nem
összevonható. Egy kupont csak
egyszeri 1.000 Forint feletti vásárlásnál lehet beváltani a virágot
áruló kereskedőknél és termelőknél a Deák téren.

Web: www.korosikultura.hu

Hirdetés

Adatik tudtára
mindönöknek
kiknek illik!

Szent Györgynapi vásár 2019. április 28.
Nagykőrös, Vásártér
A vásári rendezvények
időpontját keresse a
www.nagykoros.hu
honlapon!

PB gáz 11,5 kg

PB gáz 23 kg

4599 Ft

8999 Ft

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

Bankkártyás ﬁzetés is igényelhető
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
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EGYRE NAGYOBB A VÁLASZTÉK
AZ ÚJ PIACCSARNOKBAN!

Megnyílt a Kriszti Baromfi üzlet – sokan várták

Nem csak a konyhába… itt tényleg mindent megtalálhat, ami a házimunkához nélkülözhetetlen

Új bútorzaton sorakoznak a szebb és szebb zöldségek és gyümölcsök, az árusok
mindent megtesznek az vásárlókért

Tovább bővült az új nagykőrösi piaccsarnok áruválasztéka, hiszen megnyitott
Varga Krisztina pavilonja,
a Kriszti Baromfi is, ahol
tényleg káprázatos, gyönyörű áru várja a kedves vásárlókat. A választék között van
egész csirke, csirkemell filé,
tanyasi tyúk, sült pörc, füstölt kolbász, rakott erdélyi
szalonna és még nagyon sok
más finomság.

Előkészületben e
KINIZSI MAJÁLIS!

A Kinizsi SE május 1-jén
nagyszabású Majálist szervez a Kinizsi sporttelepén
és a Csónakázó-tónál, ahova
első sorban a sportegyesület
tagjait, támogatóit várják
sok szeretettel, de a Város lakosságát is.
Sohajda Márk egyesületi
elnök lapunknak elmondta,
hogy a rendezvénnyel az volt

a céljuk, hogy a Kinizsi valamennyi sportolója, 7 éves
korosztálytól a felnőttekig,
valamint családtagjaik, barátaik, támogatóik találkozzanak egy időben egy helyen.
A rendezvényen természetesen a focié és a röplabdáé lesz
a főszerep, kispályás labdarúgó tornát is rendeznek.

Térjen be Ön is a szép, fedett új piaccsarnokba és vásároljon zöldséget, gyümölcsöt, baromfihúsokat, friss
tejet. Mint az látható további képeinken is, gyönyörű
zöldség-gyümölcs választék
fogadja a betérőket, illetve
háztartási felszereléseket is
be lehet szerezni, mindent,
amire nem csak a konyhában
lehet szükség.
Horváth Tibor

HAJRÁ KINIZSI!
HAJRÁ NAGYKŐRÖS!
Az elmúlt hétvégén a Kinizsi SE
vereséget szenvedett idegenben
április 13-án a Gödöllő csapata
ellen, a végeredmény 1:0 lett az
ellenfél javára.
Következő mérkőzését a Kinizsi SE gárdája a Pest megyei

I. osztályú bajnokságban április
19-én, pénteken 16.00 órai kezdettel játssza a Dabas- Gyón FC
ellen, hazai pályán. Mindenkire
számítanak! Mindenkit szeretettel várnak! Hajrá Kinizsi!
Hajrá Nagykőrös!
LV

Mindezek mellett
a Csónakázó-tavon
ezen a napon
lehetőség lesz
vízibiciklizni is.
Részletek a gazdag programkínálatból később!
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Fotó: -szi9

Bölcsődénk

A Városi Bölcsőde 35 éves
jubileuma alkalmából nyílt
kiállítás április 10-én, a Rácz
József Galériában. A megjelenteket dr. Czira Szabolcs polgármester köszöntötte, kiemelve,
hogy a bölcsőde lelkületét az ott
dolgozók adják.

„Ők hordozták és hordozzák
ma személyiségükben mindazon áldást, melyet az intézmény a nagykőrösi családok
számára jelentett és jelent ma
is.” ‒ mondta a polgármester,
hozzátéve, a magas színvonalú szakmai munka mellé ma,

az önkormányzati fejlesztések
által, méltó környezet is társul.
A kiállítást Bugya László, a
Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ intézményvezetője
nyitotta meg. Megnyitó beszéde részeként elismerést adott

át a bölcsőde mai állományát
tekintve, az intézményben
legrégebben dolgozó Németh
Zoltán Péternének és Olasz
Máriának.
A kiállítás megnyitóját a
bölcsődés gyermekek vidám
műsora tette teljessé.

Így építkezik a nagykőrösi gólya
Szeretettel küldjük minden
kedves Olvasónknak a nagykőrösi gólya képét. A szeretetreméltó csodálatos madár Nagykőrösön az egyik üzem területén
éldegél.
A szépség, a természet varázsa velünk él, körbevesz bennünket, csak észre kell vennünk!
Fotók: Lőrinczy Veronika
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PÉLDÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS!

AZ ELMÚLT 5 ÉVET ÉRTÉKELTE AZ IDŐSÜGYI TANÁCS
I. RÉSZ

A nagykőrösi Idősügyi Tanács 2019. április 10-én tartotta soron következő, ám mégis
rendhagyó ülését a Nagykőrösi
Polgármesteri Hivatal 13-as tanácskozó termében. Ennek I.
részét most olvashatják, a folytatás a későbbi lapszámunkban
lesz.
Az ülésen először dr. Czira
Szabolcs, az Idősügyi Tanács
elnöke, városunk polgármestere értékelte az elmúlt 5 évet a
város szempontjából, hiszen a
fejlesztések, beruházások érintik az idősebb generációkat is.
Megköszönte Karsay Istvánné
Margit néninek, az Idősügyi Tanács titkárának az eddigi alapos,
alázatos és szorgalmas munkáját, valamint az Idősügyi Tanács
tagjainak, a nyugdíjas klubok,
egyesületek vezetőinek az aktív

részvételt, amivel segítenek. A
polgármester ezt követően beszámolt a fontosabb megvalósult
és tervezett városi fejlesztésekről:
- összesen 77 utat építettünk az elmúlt 5 évben +
az Október 23-a tér, Kárász
utca és Gát utca által határolt részeinek újraaszfaltozása is sikeresen megtörtént,
- megtörtént a Civilek Házának külső-belső felújítása,
- megújult városunk „tüdeje”, a Cifrakert, a Svájci Ház
és a Zenepavilon az EGT
Alap támogatásával
- teljesen felújítottuk Nagykőrös főterét, a Hősök terét
– nagyon fontos saját erős
beruházás volt,

- a városi járdák fölújítására 56 millió forintot költöttünk, ezt folytatni kell, kiemelt terület,
- hamarosan kezdődhet a
piacig kivezető járdák fölújítása a Kecskeméti út
mentén,
- tervben van egy futókör
építése a Cifrakertben,
- felújítjuk a piac mellett Ualakban a városi fenntartású utcákat,
- megújítjuk a Bárány úti
lakótelep teljes úthálózatát,
- a Vásártérre egy kiszolgáló épületet tervezünk mosdókkal, irodával.
Dr. Czira Szabolcs polgármester azt is kiemelte, hogy
öröm látni, hogy idén a helyi
virágos versenyben egyre több
nagykőrösi kíván részt venni,

jelentkezését bárki leadhatja a
Nagykőrösi Polgármesteri Hivatalban, április 30-ig. Július 2-án
pedig érkezik a nemzetközi
szakmai delegáció városunkba
és ismét a szakma mondhatja
ki, hogy milyen úton halad a
település fejlesztése.
Ezt követően a polgármester
egy látványos prezentációval
egybekötött előadást tartott,
melyben megjelentek a gyönyörű virágos képek, a nagyobb
városi rendezvények, a nagyszabású megvalósult és folyamatban lévő fejlesztések, úgy,
mint a Kinizsi SE székházának
ter vezése és a „régi álmunk”,
egy balneológiai centrum kivitelezése, rákapcsolódva a gyógyturizmusra.
Folytatjuk…
Horváth Tibor

MOZIMŰSOR
2019. április 19.; 20.
18 óra
Testvérlövészek

2019. április 25.
14 óra
Monet és vízililiomai

(színes, feliratos, angol nyelvű, amerikai-francia-spanyol-román western vígjáték)

2019. április 23.
18 óra
Piedone nyomában
(színes, magyarul beszélő, magyar portréﬁlm)

20 óra

16 óra
18 óra

(színes, feliratos angol nyelvű, francia életraji
ﬁlm)

Sarkvidék
(színes, szinkronizált, izlandi dráma, kalandﬁlm)

20 óra

(színes, szinkronizált, amerikai családi

Ferenc pápa – Egy hiteles ember
(színes, szinkronizált, svájci-amerikai
dokumentumﬁlm)

Testvérlövészek

2019. április 24.
16 óra
A Maria Callas - sztori
18 óra
20 óra

(színes, angol nyelvű, olasz dokumentumﬁlm)

2019. április 26.
14 óra
Piedone nyomában
16 óra
Dumbó

Bosszúállók: Végjáték
(színes, szinkronizált, amerikai sci-ﬁ, akcióﬁlm)

animációs ﬁlm)

18 óra
20 óra

Sarkvidék
Bosszúállók: Végjáték

2019. április 28.
14 óra
Dumbó
16 óra
Ferenc pápa – Egy hiteles ember
18 óra
Sarkvidék
20 óra
Bosszúállók: Végjáték

Piedone nyomában
Testvérlövészek

További információ a www.korosikultura.hu honlapon, a Kőrös Art Mozi menüpont alatt, vagy a facebook.com/korosartmozi web cím alatt!
Online jegyfoglalás: artmozi.korosikultura.hu
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Hirdetés

IMPRESSZUM
Önkormányzati Hírek

Tulajdonosunk Japán első számú elektronikai termékeket gyártó vállalata, melynek fő
profilja az autóipari részegységek, valamint ipari elektronikai egységek gyártása.
Magyarországi telephelyünk a legkorszerűbb technikai berendezésekkel van felszerelve, és
kiemelt helyet foglal el a vállalatcsoporton belül.
Dinamikusan fejlődő cégünk Tréning és Toborzási Koordinátor pozícióba keres kollégát
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Feladatok:
• Képzési igények felmérése, képzési terv elkészítése
• A tréningek teljeskörű megszervezése és lebonyolítása
• Tréningekkel kapcsolatos költségvetés, számlák és riportok rendszeres felügyelete
• A belső tesztrendszer működtetése és a tesztek megszervezése a gyárban
• Külső képzések / szakképesítések adminisztrálása, nyomon követése és folyamatos
egyeztetés a szolgáltató vállalattal
• adminisztrációs feladatok ellátása
Elvárások:
• Minőség és folyamat fejlesztő szemlélet
• Kiemelkedő írásbeli és szóbeli kommunikációs készségek
• Kiváló együttműködési és kapcsolatteremtő képesség
• Jó szervező és problémamegoldó képesség
• Rugalmasság, csapatszellem
• Nagyfokú önállóság
• Aktív angol nyelvtudás (napi szintű használathoz)
Előny:
• Hasonló területen szerzett tapasztalat
Ajánlatunk:
• Piacképes jövedelem
• Kiemelkedő cafetéria juttatási csomag
• Laptop, céges telefon
• Stabil, hosszú távú munkalehetőség
• Folyamatos szakmai fejlődés egy sikeresen és gyorsan növekvő vállalatnál
• Azonnali munkakezdés
Munkavégzés helye: 2750 Nagykőrös, Téglagyári u. 9.
Amennyiben a meghirdetett pozíció felkeltette érdeklődését, kérem,
hogy szakmai önéletrajzát fizetési igény megjelölésével továbbítsa
az alábbi e-mail címre: job@siix.hu

Orvosi ügyelet telefonszáma:

53/350-377

ingyenes tájékoztató kiadvány
Kiadja: a 2.9./409-1/2006. nyilvántartásba vételi szám alapján
Nagykőrös Város Önkormányzata
Kiadásért felelős személy:
dr. Czira Szabolcs polgármester
Kiadó címe: 2750 Nagykőrös,
Szabadság tér 5. Tel.: 53/550300, fax: 53/351-058
E-mail: tanacsado@nagykoros.hu
Felelős szerkesztő: dr. Czira
Szabolcs, a szerkesztőbizottság
elnöke
Fejléc: Sári Zoltán © 2005
Nyomdai munkák: Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadó
Kft. – Lajosmizse
Felelős vezető: Köves Béla
ügyvezető igazgató
Web: www.mhk.hu
Terjeszti: Magyar Posta
ISSN 2061-0300

A lapunkban megjelent írások, képek, illetve bármilyen
tartalom utánközlése csakis
kizárólag a Szerkesztőbizottság vagy a jogtulajdonos engedélyével történhet.
Lapzártánk időpontja: hétfő
12 óra.
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

ÁLLATORVOSI

2019. április 15-től
PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Ceglédi út 28.
Tel.: 53/552-134

Nagykőrös, Nyársapát,
Kocsér

2019. április 22-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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ÜGYELET

2019. április 19-20-án
DR. ZSOLDOS ZOLTÁN
Nagykőrös, Kecskeméti út 44.
Tel.: 53/350-703
2019. április 21-22-én
DR. ÉVIN SÁNDOR
Nyársapát, Vasút u. 6.
Tel.: 53/389-023; 06/20-978-27-40
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Zágráb Nándor üvöltve inzultált és fenyegetett
köztisztviselőt a Polgármesteri Hivatal épületében

Zágráb Nándor, a Jobbik nagykőrösi elnöke, Ábrahám Tibor
elvbarátja, a Jobb Nagykőrösért
Egyesület alelnöke április 10-én
reggel bement a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal épületébe, és
egy köztiszteletben álló irodavezetőt üvöltözve inzultált, sértegetett, fenyegetőleg lépett fel
személye ellen. Zágráb az egész
félelemkeltő show-műsorát szelfibottal felszerelt telefonjával
rögzítette. Zágráb agresszív és
alantas viselkedést tanúsítva
úgy üvöltött, hogy zengett az
egész folyosó.
Az eset után Zágráb Nándor közösségi oldalán az esettel

kapcsolatban azt mondta, hogy
„Nos ugye, kijöttünk ugye az
önkormányzatból, annyit előzményként elmondhatok, hogy
elég heves vitába keveredtem
… irodavezetővel.”
Az igazság ezzel szemben az,
hogy Zágráb Nándor üvöltött,
az érintett irodavezető pedig
higgadtan, közfeladatot ellátó
személyhez méltó módon válaszolt a helyi Jobbik elnök
kérdéseire. Zágráb Nándor
követelőzött, és jogszerűtlen
lépések megtételére utasította
a köztisztviselőt, aki több mint
20 éve dolgozik Nagykőrösön,
Nagykőrösért. Az irodavezető

többször kérte Zágráb Nándort, hogy fejezze be ezt a magatartást, aki azonban tovább
üvöltött. Zágráb Nándor nem
tette ki közössági oldalára a
„beszélgetést”, ugyanakkor hazug tartalmú videóban elemzi a
történteket.
Mi lesz a következő? Zágráb
Nándor, vagy valamelyik elvbarátja tettleg bántalmaz majd
valakit?
Zágráb Nándor ezen tettével,
mely szerint egy közfeladatot
ellátó személyt fenyegetett meg
a Polgármesteri Hivatal épületében, átlépett egy újabb határt.
Zágrábék rombolni próbálják

Képünk illusztráció

az egyébként békés, épülő és
szépülő, fejlődő virágos Nagykőröst. Nem építenek ők, se az
általuk beígért konzervgyárat,
se semmit.
Lőrinczy Veronika

A nagykőrösi ellenzék akár gyilkolna
is a hatalomért?

Balra Ábrahám Edit, középen Ábrahám Tibor, a Jobb Nagykőrösért
Egyesület elnöke, jobbra Zágráb
Nándor egy testületi ülésen

Sajnos a Zágráb féle Jobbik, a
Jobb Nagykőrösért Egyesület
tagjai, és a nagykőrösi MSZPhez köthető személyek többször
tettek már olyan kijelentéseket,

melyek tettlegességre, vagy egyenesen gyilkolásra szólítanak fel.
Ábrahám Tibor, a Jobb Nagykőrösért Egyesület elnökének
leánya, Ábrahám Edit bukott
önkormányzati képviselő azt írta
egy bejegyzésében, hogy idézem:
„A VÉGÉN TI FOGTOK LÓGNI…. A BITÓFÁN!!!”
Oláh Imréné, a Jobb Nagykőrösért Egyesület önkormányzati képviselőjelöltje egy MSZP-s
pártrendezvényen nemes egyszerűséggel kinyilvánította a
Fideszesekről, hogy idézem:
„BEÁLLÍTANÁM ŰKET, OSZTÁN AMELYIK NEM BÍRJA,
AGYONVERNI!”. Ehhez aszszisztált a teljes nagykőrösi ellenzék, még tapsoltak is neki.

A képen Oláh Imréné balra, mellette László Ferenc helyi MSZP elnök, Ujhelyi
István MSZP-s EP képviselő, és jobbra, Ábrahám Tibor, a Jobb Nagykőrösért
Egyesület elnöke egy év eleji MSZP-s rendezvényen- Nekik tetszett Oláhné
„gyilkos” felszólalása…

Fentieken kívül, a nagykőrösi
ellenzék közösségi oldalain számos tettlegességre, gyilkolásra
felhívó komment jelenik meg

hétről hétre. Olyan is akadt, aki
a kertben ásná el a polgármestert.
LV

Országos trend az ellenzék agresszivitása

Ököllel megütöttek egy fideszes női aktivistát
Atrocitás érte a Fidesz egyik
női szimpatizánsát kedden,
Miskolcon, a nagyobbik kormánypárt támogatóját durván bántalmazta egy férfi
– közölte Kriza Ákos, a Fidesz
választókerületi elnöke az
MTI-vel.

Kriza Ákos a közleményében
azt írta, a Fidesz helyi szervezete mélységesen elítéli az
ilyen agresszív, a testi sértésig
fajuló ellenzéki megnyilvánulásokat. Ismertetése szerint, a Szentpéteri kapuban
felállított Fidesz standnál,
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a délelőtti órákban egy férfi
járókelő szidalmazta, majd
ököllel arcon ütötte a Fidesz
egyik női szimpatizánsát. A
közbelépő Fidesz-aktivisták
akadályozták meg, hogy további súlyos tettlegességre kerüljön sor.

A férfit a rendőrség előállította, a vérző sértettet a
kiérkező mentők kórházba
vitték.
– Testi sértés bűncselekménye elkövetéséért a feljelentés megtörtént – közölte
Kriza Ákos.
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VÁROSI- ÉS VÁROSKÖRNYÉKI VERSÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY
AZ ARANY ISKOLÁBAN

Fotó: Beretvás Judit

A költészet napján, április 11én előadói tehetséggel megáldott, általános iskolás korú
tanulók mutatkoztak be az
intézményünk által szervezett,
városi szintű rendezvényen.
A versenyzők négy korcsoportban indulhattak elsőtől nyolcadik osztályig. Szép
számmal érkeztek hozzánk a
vendégek. Közel 40 gyermeket
hallgatott meg a diákokból,
szüleikből és tanáraikból álló,
értő közönség. Az alsó tagozatosok és a felsősök megmérettetése egy időben, de más-más
helyszínen, délután 14.00-től
16.00 óráig tartott. A rendezvényen szereplő gyermekek és
felkészítő tanáraik szabadon
választhattak a magyar irodalom kincsestárából, sem tematikai, sem műfaji megkötés
nem volt. A költők, szépírók
gondolatait és érzéseit igényesen felkészülve tolmácsolták
a fellépők. Maradandó élmény
volt hallgatni, ahogy az alkotók
és a gyermekek lelke egybecsendült ezen a délutánon. Minden
versenyző arany-, ezüst- vagy
bronzminősítésről szóló oklevéllel és ajándékkönyvvel térhetett haza.
Ezúton is köszönjük Nagykőrös Város Önkormányzatának az anyagi támogatást, mely
lehetővé tette, hogy az összes
versenyzőt és a zsűri tagjait
megajándékozhattuk egy-egy
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szépen illusztrált, olvasásra
ingerlő verskötet-kiadvánnyal.
Köszönjük Dr. Szenczi Árpád
dékán úrnak, hogy a főiskola
Gulyás Lajos termében rendezhettük meg a felső tagozatosok
vetélkedését. Köszönjük továbbá a zsűritagoknak a lelkiismeretes és magas szakmai színvonalú értékelést.
A zsűrik tagjai voltak: 1-4.
évfolyamon: Szabóné Irházi
Zsuzsanna – Nagykőrös Város
Önkormányzatának képviselője;
Papp Annamária – színművésznő; Sipos Ildikó gyermekkönyvtáros.
5-8. évfolyamon: Dr. Szenczi
Árpád – a zsűri elnöke, dékán,
intézetvezető, főiskolai tanár a
Károli Gáspár Református Egyetemen; Dr. Erdélyi Erzsébet ‒
főiskolai docens, Károli Gáspár
Református Egyetem; Szabó J.
Viktor színművész, bábszínész.
A rendezvény szervezésében
és lebonyolításában a humán és
az alsó tagozatos munkaközösség tagjai vettek részt.
A versenyen az alábbi eredmények születtek – lapunk csak
a nagykőrösi eredményeket
közli, a teljes cikk megtalálható a www.nagykoros.hu honlapon!-szerk.):
Bognár Nóra (1-2) – ezüst
/Rákóczi/; Homoki Hanna (1-2)
– bronz /Rákóczi/; Farkas Katalin Angyalka (1-2) – bronz
/Arany/; Hende Jázmin (1-2) –

bronz /Arany/; Holló-Zsadányi
Norman (1-2) – arany /Arany/;
Jóni Vivien (1-2) – ezüst
/Arany/. Boldizsár Panna (3-4)
– bronz /Rákóczi/; Kósa-Fehér
Lili Diána (3-4) – ezüst /Rákóczi/; Budai Tamara (3-4) – ezüst
/Arany/; Suba Dávid (3-4) –
ezüst /Arany/; Faragó Gyöngy
Virág (3-4) – arany /Arany/;
Szilágyi Petra (3-4) – bronz
/Arany/.
Fekete Nikoletta (5-6) – ezüst
/Petőfi/; Palásti Médi (5-6) –
bronz /Petőfi/; Virág Tímea
(5-6) – bronz /Petőfi/; Kishalmi Árpád (5-6) – bronz /Rákóczi/; Ferentzi Éva (5-6) – arany
/Arany/; Kaszap Alexa (5-6) –

arany /Arany/; Kecskeméti Tamara (5-6) – arany /Arany/; Bacsó Gergely István (5-6) – ezüst
/Arany/. Malicskó Lilla (7-8)
– ezüst /Arany gimn./; Szőke Nina (7-8) – bronz /Arany
gimn./; Fegyverneki Luca Bora
(7-8) – bronz /Petőfi/; Karsai
Renáta (7-8) – bronz /Petőfi/;
Szűcs Lili (7-8) – ezüst /Petőfi/;
Marjai Levente (7-8) – ezüst
/Petőfi/; Mikus Éva (7-8) –
bronz /Rákóczi/; Szigetvári
Hédi (7-8) – arany /Rákóczi/; Biró Emese (7-8) – arany
/Arany/; Fakan Lilien (7-8) –
ezüst /Arany/; Bányai Barnabás
(7-8) – arany /Arany/.
Arany Iskola

ÁLL
LÁST KÍNÁL
Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet
állást hirdet ÁPOLÓI munkakör betöltésére.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - Részletes szakmai
önéletrajz a pályázó elérhetőségeivel; - Szakképesítést igazoló dokumentum
másolata; - Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálásában
résztvevők megismerhetik a pályázati anyagát, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt kérhet
Csépleő Viktória ápolási igazgatónőnél; tel: 53/351-761.
Hirdetés
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Relevé TSE: MLTSZ TERÜLETI BAJNOKSÁG
2018. március 30-31-én rendezte meg a MLTSZ (Magyar Látványtánc Sportszövetség) Budapesti Területi Bajnokságát. A
Relevé Táncegyesület 77 táncos
növendékkel és 6 db koreográfiával képviselte Nagykőrös
városát. Büszkeséggel érkeztünk
haza a versenyről, hiszen egy
remek megmérettetésen kiváló
eredményeket szereztünk. –
tudtuk meg Horváth Melinda
táncpedagógustól.
A Területi verseny egyben
kvalifikáció is az Országos
bajnokságra. Idén a négy területi bajnokságon közel 1200
versenyszám mérettette meg
magát, és az innen bejutó produkciók versenyeznek tovább
az Országos Bajnokságon májusban.
A verseny érdekessége, a területi kvalifikáción minden produkciót szóban értékel a zsűri,
melyet a verseny után minden
koreográfushoz
eljuttatnak,
hogy az értékelés alapján javítani, alakítani tudja még a ko-

reográfiákat, illetve, ha a zsűri
úgy ítéli, átteheti más stílusba a
produkciót, vagy magas pontszám esetén amatőrből, profi
mezőnybe, így a továbbiakban
ott kell versenyezni.
Gratulálok a tanítványaimnak!
Óriási büszkeséggel tölt el az
évek óta kitartó szorgalmuk,
tehetségük, és csapatszellemük!
MLTSZ Területi Bajnokság
eredményei: „B” Kategóriában:
Hoffer Hanna és Holló-Zsadányi Norman: Mini duett: Arany
és Különdíj. Pontszám alapján
átkerültek profi „A” kategóriába.
- Junior Mini csoport: Gyermek Nyílt Formáció: Ezüst
- Junior Plusz csoport: Junior
Street Dance Mix Formáció: 7.
hely
- Relevé Klub: Junior Street
Dance Mix Formáció: Ezüst
- Exotic csoport: Felnőtt Nyílt
Formáció: Arany
„A” Kategóriában: Junior csoport: Gyermek Pop Formáció:
Bronz

Hirdetés

XIV. évfolyam, 16. szám • 2019. április 19.
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