Nőnap alkalmából szeretettel köszöntjük a nagykőrösi Hölgyeket!
Dr. Czira Szabolcs
polgármester

Dr. Nagy Lajos
jegyző

XV. évfolyam 10. szám

Dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármester

2020. március 6.

Egyeztetés a nagykőrösi
tűzoltóság fejlesztéséért

A 2019-ben végzett szakmai
munkáról tartottak beszámolót
és a 2020. évi fő katasztrófavé-

Fotó: Varga Irén

delmi feladatokat határozták
meg március 3-án a Ceglédi Katasztrófavédelmi Kirendeltsé
gen. Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester, a Nagykőrösi
Önkormányzati Tűzoltóság elnöke, a Kirendeltségi Tiszti Értekezletet követően egyeztetett
Branyiczky Márk igazgatóval
(Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság), s kérte a nagykőrösi
tűzoltóság 2020-as kezdeményezéseinek támogatását.

Nagy Balázs
alpolgármester

Ingyenes információs lap

Nőnapra minden hölgynek

„Szépséges napvirág virítson ma nektek.
Tündérek kertjéből virágot hozott nektek.
Gyöngyvirágot, amelyet a tündérek
gondoztak.
Boldogságotoknak hajkoronát adjanak.
Szépséges csillagvilág tündököljön ma.
S ahová csak léptek, öröm szálljon oda.
Kedves lányok, hölgyek, én szívből azt
kívánom.
Legyetek ma boldogok szerte a világon.
Ne feledje senki sem, fontosak vagytok.
Hisz mint virág a kertben, úgy virítotok.
Sokat köszönhetünk nektek nagyon.
Reátok áldás, boldogság szálljon.”
(Oláh Szilárd)

Az idei farsangi időszakban számos nagykőrösi
intézményben öltöztek a gyermekek jelmezekbe.
Képünk a Názáret óvodában készült.

Számítani kell rendszeres támadásokra
a magyar határkerítésnél

Számítani kell migránshullámokra, számítani kell rendszeres, tömeges támadásokra a magyar határkerítésnél
– jelentette ki Orbán Viktor
miniszterelnök pénteken a
Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában,
arra reagálva, hogy a Reuters
brit hírügynökség értesülése
szerint
Törökország
úgy
döntött, tovább már nem
tartóztatja fel sem tengeren,
sem szárazföldön az Európába
igyekvő szíriai menekülteket.
A kormányfő hangsúlyozta: meg kell védeni Magyarország határait és a magyarokat.
Akármilyen migránshullám
indul is el, a magyar határren-

dészeti szervezetek képesek a
biztonságos határzár működtetésére – mondta, kijelentve:
„nem kell aggódnunk Magyarország biztonsága miatt
addig, amíg egységesek vagyunk”.
A koronavírus témájában
Orbán Viktor azt mondta,
nagy a valószínűsége annak,
hogy a vírus megjelenik Magyarországon is, „mi erre készülünk, akkor is, ha most
még nem tudunk ilyen megbetegedésről”. Fel kell készülni a
védekezésre - hívta fel a ﬁgyelmet, úgy fogalmazva: lehetetlen Magyarországot légmentesen lehatárolni.
Hangsúlyozta ugyanakkor:

Gyász
Horváth János Lászlóné sz. Szabari Margit (1942)
Stiák Ferencné sz. Kis Etelka (1936)
Sarkadi Lajosné sz. Pozsár Ágnes (1933)

Bokor Elemérné sz. Boros Margit
(1936–2020)

Életének 83. évében, egy hónapos kóma után,
örökre lehunyta szemeit. Kisújszálláson született egy nagy család 5. gyermekeként. Egész
életét kicsiny gyermekek között töltötte. Ifjú
éveiben Szolnokon, a Tisza-Zagyva torkolatában lévő bölcsődében kezdte pályafutását.
Abban az időben kihelyezték a bölcsődei
gondozónőket a megye kisebb falvaiba. Így
került Abádszalókra, ahol megalapította a máig ugyanabban az épületben működő bölcsődét. Itt ismerte meg későbbi férjét, a Nagykőrösről
származó Bokor Elemér tanítót. Családi okok miatt, 1972-ben Nagykőrösre költözött a család. A városban működő állami gondozottak
bölcsődéjében, a haláláig sokszor emlegetett „Intézetben” helyezkedett el. Itt is kitűnt nagyon határozott, következetes, odaadó munkájával, így az egyik tagintézmény vezetője lett egészen nyugdíjas koráig.
Hamvait a Nagykőrösi református temetőben helyezik örök nyugalomba, 2020. március 13-án, pénteken, 12 órakor.
A család kéri, hogy ha lehet, csak egy szál virággal róják le kegyeletüket!
A gyászoló család
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a vírus azonosításához szükséges eszközök rendelkezésre állnak, Magyarországnak
nemzetközileg elismert járványügyi szakemberei vannak, 24 órás ügyeleti rendszert
működtetnek, a határátkelőhelyeken szűrőmechanizmusokat indítottak meg, a repülőteret pedig különösen is ﬁgyelik.
Azt kérte az emberektől, működjenek együtt, és ne utazzanak fertőzött területekre, mert
„egy világméretű járvány kibontakozásának az előestéjén
vagyunk”.
A március közepén induló nemzeti konzultációval
kapcsolatban Orbán Viktor
arra kért mindenkit, hogy a
konzultációs levelet olvassák
majd el, a kérdőívet töltsék ki
és küldjék vissza. A konzultáció témája lesz például a „börtönbiznisz”, a gyöngyöspatai
iskolaügy, valamint a börtönből való idő előtti kiengedés
ügye – sorolta. Majd utóbbiról jelezte: nemzetközi vitára
számít, mert a bírósági igazságszolgáltatási tér nem ér
véget az országhatárnál, „részei vagyunk egy nemzetközi
igazságszolgáltatási rendszernek is, hogy ez jó vagy sem,
ezt most ne vitassuk meg”.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy nem az ellenzék a
fő politikai ellenfelük, hanem
„Soros György és az ő világa”,
ők sokkal nagyobb fenyegetést
jelentenek az országra, a kormány munkájára nézve, mint
az ellenzék. Hozzáfűzte: Sorosnak korábban három olyan
nagyszabású akciója is volt,
amellyel ki akarta fosztani
az országot. „A végén mindig
arról van szó, hogy a Soros
György-féle pénzügyi birodalom hogyan tud befolyást szerezni kormányzati döntések
fölött, amitől aztán pénzügyi
előnyt remél” – mondta, sajnálatosnak nevezve, hogy „a magyar ellenzék összenőtt ezzel a
Soros-féle rendszerrel”.
Soros Györgyöt és „csapatát”, az általa ﬁnanszírozott
médiát, újságírókat, aktivistákat, NGO-kat úgy jellemezte, mint egy „jól szervezett,
civil ruhában lévő, de katonai logika alapján mozgatott
szervezet, amely jól láthatóan
központi kezdeményezésekre
hadrendbe áll, témákat vesz
fel és kormányokat támad
meg”.
(MTI)

Megemlékezés
Hertling Ferenc

halálának 2. évfordulóján
Már két éve, hogy elmentél, de sok-sok év szép emléke
fájó szívemben örökké él.
Hiányzol nagyon!
Feleséged, gyermekeid, unokáid és dédunokád, Villő.

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szerete�
és felejthetetlen drága jó Férj, Édesapa, Nagypapa,

Rimóczi Mihály

életének 80. évében, 2020. február 27-én elhunyt.
Drága elhunytunktól

2020. március 9-én, hé�őn 13 órakor
polgári szertartás szerint,
a nagykőrösi Római Katolikus Temetőben
veszünk végső búcsút.

DRÁGA EMLÉKE SZÍVÜNKBEN ÖRÖKKÉ ÉL!
Gyászoló család
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Ábrahám Tibor segítségére
kell sietnünk
(véleménycikk)

Dr. Ábrahám Tibor volt
SZDSZ-es
országgyűlési képviselő, volt helyi
SZDSZ-elnök,
a
Jobb
Nagykőrösért elnöke egy
terjengős írását tették
közzé a Heti Hírek online
oldalán a csatornapénz
témakörében, mely több
ponton csúsztat.

visszafizetéshez, a fenti ös�szeghez.

Ezzel kapcsolatban tegyünk néhány megálla
pítást a tisztánlátás érde
kében:

harcolta ki a csatornapénzt
és a „második felét” is majd
ő fogja. Hol van már Volner
János azóta? Pedig egykor
még Ábrahám Tibor is neki
kampányolt…

A legfontosabb, hogy 5%
önerő maradt, miután az
önkormányzat kiharcolta a
kormánynál, hogy ne 15%os önerőt kelljen fizetnie a
lakosságnak.
Lázár János elmondta,
hogy dr. Czira Szabolcs
polgármester lobbizta ki
személyesen, hogy 557 millió forintot, érdekeltenként
94 630 Ft-ot kaphassanak
a
csatorna-beruházásban
érintett nagykőrösi családok. Ha Lázár Jánosra
hivatkoznak, ezt is tegyék
hozzá, hiszen az aláírásgyűjtésnek semmi köze a

Érdekes, hogy az ország
gyűlési választás előtt még
azzal kampányoltak az ak
kor még Jobbikos Volner Jánosnak (emlékszik még rá
Ábrahám Tibor? Ön nevez-

várják a dokumentumokat” – írja Ábrahám. Miért, kik ígérték be? Önök.
Önök plakátozták vele tele
a várost, Önök ígérgettek
150 ezer forintot és nem
akkor, ha megnyerik a
választást.

te barátjának Volnert a „A levél, amit a választási
kampányidőszakban
alá
kórház előtt állva), hogy ő írtunk, az arról szólt,

Pontosítunk: nem 5000 érdekelt háztartás van, hanem 5893 érdekeltségi egység, reméljük, ezt megérti
Ábrahám Tibor. Ráadásul
a legtöbb érdekelt nem
217 000 forintot fizetett
be
önerőként,
hanem
2000 forintokat 100 hónap
alatt a lakáskasszába, ami
ugyebár 200 000 Ft, ehhez
az egyszerű matekhoz nem
kellett
gyárigazgatónak
lenni.
„Érthetetlen
számunkra
az, hogy az ellenzéktől

KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom, hogy a szemészeti szakrendelés
rendelési ideje 2020. 03. 09-től az alábbiak szerint alakul:

Dr. Nagy Károly szemész főorvos rendelési ideje:
hétfő: 13.00-18.00 óra
csütörtök: 13.00-18.00 óra
A szemészeti szakrendelés kizárólag előjegyzés alapján
működik, a vizsgálatok nem érkezési sorrendben történnek.
Az akut esetek (pl. sérülés, gyulladás stb.) továbbra is
időpont-egyeztetés nélkül kerülnek ellátásra.
Időpontot kérni az alábbi napokon:
hétfő: 11.00-12.30 között
csütörtök: 11.00-12.30 között
az 53/351-444/224 melléken lehet.
Felhívom szíves figyelmüket, hogy rendelési időben nem áll
módunkban időpontot adni!
A zavartalan betegellátás érdekében kérem a fentiek
szíves tudomásul vételét!
Tisztelettel: Tankó Ágota főigazgató
Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet
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hogy ha mi nyerjük a
választásokat, azaz mi
kerülünk többségbe…” –
írta Ábrahám Tibor. Ilyet
mi nem találtunk a levélben,
ilyet nem írtak benne.
Nem, kedves Ábrahám
úr, önök nem a választás
eredményétől tették ezt
függővé, önök olyan újság
címlapot jelentettek meg,
amin Zágráb Nándor neve
mellett annyi szerepelt:
150 ezer forint. Önök olyan
borítékokkal szórták tele
a kampányban a várost,
melyben szintén 150 ezer
forintot
ígértek.
Vagy
csak hazudtak? Ahogy az
„új konzervgyárat” is csak
behazudták? Pedig mint
ex-gyárigazgató tudhatná,
hogy egy gyár, cég, vállalkozás elindítása nem azon
múlik, hogyan hívják a polgármestert. Azóta mit tett,
tettek azért, hogy új kon
zervgyár létesüljön Nagykőrösön? Úgy tűnik, semmit.
Javasoljuk, hogy olvassa
vissza a „Konzervgyárat,
de hogyan” című cikket, ön
írta 2014-ben, majd 6 éve.
A választás óta eltelt közel 5 hónap. Hiába kérik

folyamatosan a Fideszes
képviselők, a polgármester, Zágrábék semmilyen jogi bizonyítékot,
dokumentumot, okiratot,
kormánydöntést
nem

mutatnak be, ami alapján a 150 ezret beígérték,

hogy azt ne mondjuk, behazudták. Semmit. Kökény
Gábor lebuktatta magukat, hiszen elmondta már
kétszer, hogy még mindig
keresik a jogi lehetőséget. Vagyis úgy ígértek
be 150 ezer forintot, hogy
semmilyen jogi bizonyíték
erre nem volt.

Olvasva Ábrahám úr írá
sát, elgondolkodik az em
ber, hogy miért folytatja
tovább ugyanazt, amit
eddig? Nem veszi észre,
hogy ezzel továbbra sem
fog célt elérni? Megbukott
az országgyűlési válasz
táson, megbukott az ön
kormányzati választáson,
elindult a lánya, ő is
megbukott, most alelnöke,
Zágráb is megbukott, immár sokadszor. Nem kéne
valamin
változtatniuk?
Nem lehet, hogy valamit
rosszul csinálnak? Lehet
mindent támadni, lehet
mindenkit kritizálni, ki lehet állni egy gyűlölködő,
mezei provokátor mellett,
de a választói akaratot en�nyi évesen meg kellene hallani, látni. Úgy tűnik – ez
alapján a cikk alapján is –
erre továbbra sem képesek.
Végül egy javaslat, a szeretetet és ne a gyűlöletet
válasszák önök is, higgyék
el, sokkal boldogabb lesz
az életük. A gyűlölködés
helyett segítsék a nagykőrösieket, kérjék, szólítsák
fel a Víziközmű Társulatot, hogy adja át a név és
címlistát, hogy a 217 millió
forintból minden érdekelt
megkaphassa végre a részét. Segítsenek, és ne gyűlölködjenek!
Horváth Tibor
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HAJRÁ, MAGYARORSZÁG!
ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖKKEL EGYEZTETETT
FÖLDI LÁSZLÓ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Az elsők között
csatlakozott
a Ludovika Partneriskola
Programhoz
a kőrösi gimnázium

A Nemzeti Közszolgálati
Egyetemmel kötött együttműködési megállapodást
a nagykőrösi Arany János
Református Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium. Ezzel városunk patinás intézménye Ludovika Partneriskola program
részesévé vált. Az együttműködési megállapodást
február 25-én ünnepélyes
keretek között Dr. Koltay
András, az egyetem rektora
adta át a Gimnázium képviselőinek Dr. Cziráné Dr.
Kőházi–Kis Tímea igazgató
asszonynak, valamint Sebestyén Gergő és Szegecs
Attila tizedikes diákoknak.
„Egyetemünk, mint tra4

Nagykőröst is érintő fontos fejlesztésekről, a választókerület előtt álló lehetőségekről is egyeztetett Földi László
(FIDESZ-KNDP), választókörzetünk országgyűlési képviselője Orbán Viktorral, Magyarország miniszterelnökével.
Földi László saját facebook oldalára az alábbi bejegyzést
tette közzé: „Dél-Pest megye elmúlt időszaki fejlesztéseiről és jövőbeni terveiről, lehetőségeiről beszélgettem Orbán Viktor Miniszterelnök Úrral. Hajrá Pest megye, hajrá
magyarok!”

dicionális intézmény a
jelenben él és a jövőbe
tekint, folyamatosan
rákényszerülve a megújulásra és önmagunk
újradeﬁniálására.
A
hagyományt, a tradíciót és a modernséget
kell ötvöznünk. Az
egyetem önmagában
működésképtelen, csak
akkor tud jó munkát
végezni, ha olyan hallgatók
érkeznek az intézménybe,
akikkel érdemes és öröm
együtt dolgozni” – fogalmazott köszöntőjében dr.
Koltay András.
Miként a Gimnázium
közleményéből kiderül, a
Programra kölcsönösen előnyös kapcsolat kiépítésének
lehetőségeként tekintenek,
melynek keretében a középiskola dolgozói és diákjai,
jobban megismerhetik és
hasznosíthatják az Egyetem
által kínált programokat.
Továbbá az Egyetem oktatóinak és hallgatóinak a
Gimnázium szakmai programjaiba való bekapcsolódását is célul tűzték ki.
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MOLNÁR DEZSŐ:

„Zágráb Nándor képviselőről kiderült, hogy őt
nem érdekli mi lesz a nagykőrösiekkel.
Neki egy a fontos, hogy szerepelhessen”

Molnár Dezső települési képviselő (FIDESZ–
KDNP) is szót kért a
csatornapénzzel kapcso-

latos vitában a február
13-ai testületi ülésen és
elmondta: „Zágráb Nándor képviselőről kide-

rült, hogy őt nem érdekli
mi lesz a nagykőrösiekkel. Neki egy a fontos,
hogy
szerepelhessen.
Köztudatban lenni, fölvenni telefonnal, ez a
fontos. A legutóbbi testületi ülésen bizottságot akart összehívni az
általuk beígért 150 ezer
forint kapcsán. Szerintem mindenki számára
világos, itt nem bizottságozni kell, itt azt a jogi
érvrendszert, valamint
számszaki levezetést kell
lerakni az asztalra, ami
alapján a 150 ezer forint
visszajár. A bizottságok

végzik a dolgukat, ön is
tegye a sajátját, hozzák
be azt a jogi érvrendszert,
számszaki
levezetést,
ami alapján a 150 ezer forintot önök megígérték.
Végezetül képviselőtársamhoz tudok csatlakozni, hogy ha segíteni
nem tud, vagy nem akar,
akkor legalább ne ártson”– fogalmazott Molnár Dezső települési képviselő fölszólalásában.

ők azok, akik folyamatos
kapcsolatban állnak a rendőrséggel és az együttműködés ténylegesen a közös
szolgálatban materializálódik.
A megbeszélésen elhangzott, hogy az elmúlt
évek
bebizonyították,
szükség van a mezőőri
szolgálatra, a mezőőrök
te
kintélye rendet tudott teremteni és ez még
erősebben hat, ha rendőr kolléga is vele tart a
szolgálaton. A munka továbbfolytatását és a kapcsolat,
együttműködés
fenntartását hangsúlyozták.

I. sz. működési terület
(Kecskeméti és a Ceglédi
úttól jobbra eső terület):
Sipos László, elérhetősége: 06-20/543-2523

Nézzék meg a videót az
Önkormányzati Hírek
facebook oldalán!
Horváth Tibor

Sikeres együttműködés! Folytatjuk!

Minden év első negyedévében kerül sor hagyományosan a Nagykőrösi
Rendőrkapitányság
és
a Nagykőrösi Mezőőri
Szolgálat közös szakmai
egyeztetésére, ahol az elmúlt év tapasztalatait értékelik, megbeszélik az
előttük álló főbb feladatokat, javaslatokat tesznek a kapcsolat további
javítására.

Dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármester és Ambrus Zoltán, a Nagykőrösi
Rendőrkapitányság vezetője, r. ezredes, rendőrségi
főtanácsos február 27-én
ültek asztalhoz, hogy az
éves értékelést megtartsák. A megbeszélésen,
mint mindig, Nagykőrös
két kiváló mezőőre, Sipos
László és Kenyeres Balázs is részt vettek, hiszen
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Eredményes és sikeres
munkát kívánunk
a mezőőröknek és a
rendőröknek is egyaránt!
Számítunk rájuk!

II. sz. működési terület
(Kecskeméti és a Ceglédi
úttól balra eső terület),
Kenyeres Balázs, elérhetősége: 06-20/548-0921
Hirdetés

Nagykőrösi székhelyű,
széles termékskálával
rendelkező gépgyártó
felvételre keres

lakatos szakmunkást,
betanított vagy
betanítható dolgozót.
Szakmai fejlődési
lehetőség.
Jelentkezni lehet
az 53/550-280-as
telefonszámon.
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MOZIMŰSOR

Hirdetés

Keresünk 1 főt takarmánygyártásra,
előkészítésre és 1 fő B kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező

értékesítőt

nagykőrösi telepünkre.
Érdeklődni: kaszapz61@gmail.com
vagy a 30/943-8950.
Hirdetés

2020. március 10.
15.00 óra Élősködők (színes, szinkronizált, dél-koreai dráma)
17.30 óra 1917 (színes, szinkronizált, angol-amerikai háborús filmdráma)
19.45 óra Judy (színes, angol életrajzi dráma, musical)
2020. március 13.
15.30 óra	Előre (színes, szinkronizált, amerikai családi animációs vígjáték,
kalandfilm)
17.30 óra	A mi Kodályunk (színes, magyarul beszélő, magyar dokumentumfilm)
19.30 óra Élősködők (színes, szinkronizált, dél-koreai dráma)
2020. március 14.
13.00 óra	Sonic, a sündisznó (színes, szinkronizált, japán-amerikai- kanadai családi kalandfilm)
15.30 óra	Előre (színes, szinkronizált, amerikai családi animációs vígjáték,
kalandfilm)
17.30 óra	1917 (színes, szinkronizált, angol-amerikai háborús filmdráma)
19.45 óra Élősködők (színes, szinkronizált, dél-koreai dráma)
2020. március 15.
14 óra
Egy magyar nábob (március 15. ingyenes ünnepi vetítés)
15.30 óra Kincsem (március 15. ingyenes ünnepi vetítés)
17.30 óra Budapest Noir (március 15. ingyenes ünnepi vetítés)
19 óra

1917 (színes, szinkronizált, angol-amerikai háborús filmdráma)

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

Online jegyfoglalás: artmozi.korosikultura.hu

Hirdetés

A Crown Magyarország Kft.
nagykőrösi telephelyére az alábbi
pozícióba keres munkatársakat:
Vonalvezető
Amit elvárunk:
• folyamatos és megfelelő minőségű gyártás
biztosítása a termelő vonalakon
• napi, heti tervszerű megelőző
karbantartásokban való részvétel
• folyamatokhoz tartozó adminisztrációs
feladatok precíz elvégzése
• felelősségteljes, minőségtudatos
munkavégzés
• 3 műszakos munkarend vállalása
Előnyt jelent:
• gyártósoron szerzett tapasztalat
• számítógépes ismeret
• gépész, géplakatos szakirányú végzettség
Amit kínálunk:
• versenyképes juttatási csomag
• folyamatos szakmai fejlődési lehetőség
A fényképes jelentkezéseket a
HUN-Nagykoros.ALLAS@eur.crowncork.com
e-mail címre várjuk.
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Nagyon népszerű
a Hajdu’s Barbershop Nagykőrösön

2017. Egy fiatal nagykőrösi vállalkozó, lelkesen mesél újságunknak álmairól, terveiről,
miszerint a városban eddig
még ismeretlen vállalkozásba
kezd. Barber Shopot fog nyitni
és igazi nagy városi minőséget
teremt majd vendégeinek, akikből közösséget szeretne építeni.
Az első kérdés, ami sokakban
felmerült: „Mi is az a barber
shop?” Akkoriban szinte csak
Hajdú
Attila
elmondására
tudtunk alapozni, miszerint a
barber shop lényegében egy
borbélyműhely, ahol férfi hajakat és szakállakat vágnak és
igazítanak, viszont ellentétben
a régi borbélyokkal, ma már sebeket nem látnak el. Szerencsére
mostanra a városban élő férfiak
szép számmal tapasztalhatták
meg, mi is az a barber shop.
Hajdú Attila elképzeléseit
olvasva, a második kérdés, ami
felmerülhetett: „Nagykőrösön
van-e erre igény?”. Ez volt az
a kérdés, amire akkoriban azt
válaszoltuk: „Majd az idő megmondja.” Nos, közel három év
telt el azóta, mióta Nagykőrös
első borbélya megnyitotta ka-

puit. Vegyük hát górcső alá, mi
is történt azóta.
Ma már tudjuk, hogy IGEN
volt és van igény a Hajdu’s Barbershop szolgáltatásaira, hiszen
mind ez idáig, ha valaki nem
volt elég előrelátó és nem foglalt
időpontot, az bizony hosszú
várakozásnak nézhetett elébe.
Ennek ellenére is folyamatosan
keresik Attilát és a legtöbb
vendég, ha kell, kivárja a sorát.
Nagykőrös város borbélyának
viszont mindig a vendégei voltak az elsők és az ő komfortjuk
érdekében fejlődött ő maga és
szolgáltatásai is. A tavalyi évben miután kinőtte első üzlet
helyiségét, elköltözött a Barcsai
utca 2. szám alá egy sokkal tágasabb és világosabb üzletbe.
Nem telt el egy év és máris egy
felújítás vette kezdetét, amelynek eredménye a barber shop
mai kinézete. Amint belép az
ember és becsukja maga mögött
az ajtót, valósággal megszűnik
a külvilág és egy otthon érzést
keltő
környezetben
találja
magát, ahol a legtöbbször régi és
új ismerősökkel töltheti el az idejét. A 2017-es cikkben Attila azt
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mondta, szeretne közösséget
alkotni vendégeiből. Most
2020-ban
megállapíthatjuk,
hogy ez az álma valóra vált olyannyira, hogy ma már sokak
nak ez a közösség elengedhetetlenné vált. Nemcsak akkor
néznek be Attilához, amikor
meg kell igazítani a „pacekot”,
hanem
jártukban-keltükben
látogatják az üzletet, hogy elmeséljék történeteiket, nevessenek egy nagyot és közben
mondjuk, igyanak egy finom
kávét. A bővülő közösségnek
és az új üzlethelyiség adta lehetőségnek köszönhetően egy
újabb borbélyszékkel bővült
a hely, hogy még több férfi
élhesse át a Hajdu’s életérzést.
Így jelentősen csökkent a várakozási idő és még az is meges
het, hogy ha egyszer bejelentkezés nélkül toppan be a kedves
vendég, akkor is sorra kerül.
Természetesen ezzel kapcsolatban folyamatosan tájékoztatva
van a közönség a Facebookon.
Keresse a Hajdu’s Barbershop
Facebook oldalt, hiszen itt mindent megtalál, amit tudni kell.

Széleskörű szolgáltatásokkal
fogadják a kedves vendégeket,
többek között pl.: tradicionális
meleg törölközős szakáll vágás,
szakáll festés és igazítás. A hajakat pedig mindig a legfrissebb
trendek
figyelembevételével
vágják és igazítják
Ezek elvégzése során Attila nagy hangsúlyt fektet a
prémium minőségű termékek
használatára. Legyen szó szakáll
olajról vagy szakál samponról,
de akár a borotva habot is
említhetném. Mindenből a legmagasabb minőségű, legmegbízhatóbb termékeket hasz
nálja.
Az elmúlt három év tehát
a Hajdu’s Barbershop fejlő
déséről, Attila célokhoz és
minőséghez való ragaszko
dásáról és egy igazi közösség
megalkotásáról szólt és bizto
sak lehetünk benne, hogy
ez a folyamat a jövőben is
folytatódik tovább. Uraim! Ne
feledjék tehát, hogy minden
héten keddtől szombatig várja
önöket a Hajdu’ Barber Shop és
a Hajdu’s életérzés!
Holló Róbert
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Éves észlelő- és jelzőrendszeri
konferencia

Jogszabályi előírások együt-

tesen határozzák meg, hogy
a gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család, a személy krízishelyzetét észlelőés jelzőrendszert a család- és
gyermekjóléti szolgálat működteti. A jelzőrendszer hatékony működése érdekében
éves szakmai tanácskozást
kell tartani, ennek érdekében

a Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ Család- és
Gyermekjóléti
Szolgálata
konferenciát szervezett 2020.
február 25-én, a helyi jelző
rendszeri tagok részvételével,
a Károli Gáspár Református
Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán. A konferen
cián áttekintésre került a
jelzőrendszer működése, és

Továbbra sem adta át
a Víziközmű Társulat a listákat!
Információink szerint sem a kétszáztizenhét-milliós
összeggel való rendelkezésre szóló engedélyt, sem az
összeg szétosztásához szükséges listákat nem kapta
meg a Nagykőrösi Víziközmű Társulattól Nagykőrös
Város Önkormányzata.
Mint ismeretes, Nagykőrös városvezetése többször
kinyilvánította, hogy várják a listákat és a szükséges
engedély és a listák átvételét követően haladéktalanul
megkezdik az elkülönített számlán lévő összeg érde
keltek részére való felosztását és az annak megfelelő
kifizetéseket.
A Nagykőrös Víziközmű
Társulat irodájának
ajtaján felirat:
Nagykőrösi Víziközmű
Társulat
– elszámolás alatt –
ZÁRVA
Az ajtó plombákkal van
lezárva, rajtuk a Vízi
közmű Társulat egykori
elnökének,
Körtvélyesi
Sándornak a neve olvas
ható.
8

sok más témában érdekes
előadásokat
hallgathattak
meg az érdeklődök.
Az előadók több szakterületet képviseltek; az óvodai
és iskolai szociális segítők
munkáját ismerhettük meg,
betekintést nyertünk a Pest
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat nagykőrösi munkájába,
a kecskeméti Rév Szenvedély-

beteg-segítő Szolgálat által
megismertük a drogszcéna
új jelenségeit. A köznevelési
intézmények részéről a gyermekvédelmi jelzőrendszer
iskolai tapasztalatai kerültek górcső alá, és az állami
áldozatsegítő szolgálat is
bemutatkozott.
A rendezvényt jelentős számú érdeklődés övezte, a jelzőrendszeri tagok közel százan
képviseltették magukat.
A tanácskozáson az értékelő beszámolók közzétételét követően lehetőség volt
párbeszédes formában a
jelzőrendszer működésével
kapcsolatos
tapasztalatok
megvitatására.
Farkas Andrea Rozália és
Pomozi Dóra
NHSZK munkatársai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykőrös Város Önkormányzata az épített örökség
helyi értékeinek védelmére adható önkormányzati
támogatásról szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati
rendelete alapján az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:
A pályázat célja:
Az építészeti értékek szemlélet-, illetve jellemformáló
szerepének érvényesülése, a települési azonosságtudat
fejlesztése érdekében, a védett értékeknek megóvása
által.
Nagykőrös Város Önkormányzata 2020. évben is, a te
lepülésen a művi érték megőrzésre érdemes épületek
közterületre, vagy közcélú magánterületre néző hom
lokzatának felújítása érdekében végzett munkák költsé
geit pályázati úton elnyerhető támogatással segíti.
A pályázatok benyújthatók: a település költségvetési
rendeletében e célra elkülönített keretösszeg kimerülé
séig, de legkésőbb 2020. augusztus 17-ig.
Sikeres pályázat esetén a támogatás felhasználásának
határideje: 2020. december 31.
A pályázatok benyújtásához szükséges Támogatásigénylési
adatlap és mellékletei beszerezhetők Nagykőrösi Polgármesteri
Hivatal Főépítészétől (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. sz.),
vagy az önkormányzat honlapjáról (www.nagykoros.hu)
letölthetők.
A teljes pályázati felhívást megtalálja
a www.nagykoros.hu oldalon!
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Sohajda Márk ezt mondta az ellenzéki képviselőknek:

AZZAL KAMPÁNYOLTÁK VÉGIG A TAVALYI ÉVET,
HOGY 150 EZER FORINT VISSZAJÁR

Sohajda Márk (FIDESZ–
KDNP) települési képviselő
László Ferenctől, a Zágrábbal egy szövetségben
induló Jobb Nagykőrösért
képviselőjétől
kérdezte
meg, hogyan jött ki a 150

ezer forintos ígéretük a
csatornapénz kapcsán. Sohajda Márk felszólalásban
elmondta: „A legutóbbi
képviselő-testületi ülésen
(2019. november – a szerk.) elhangzott, idézném Kökény

Gábor képviselőtársamtól:
,A jogszabályoknak pontosan utána fogunk nézni'. Elég parttalan itt már
a vita a Víziközmű Társulattal kapcsolatban, de azt
tudjuk, én is tapasztaltam,
még hogy ha nem is voltam
kezdetektől benne a Víziközmű történetében, hogy
azzal kampányolták végig
a tavalyi évet, hogy 150
ezer forint visszajár. Kökény Gábornak feltették a
kérdést, Zágráb Nándornak
feltették a kérdést, releváns
választ nem kaptunk. Hogy
jött ki ez a szám? László
Ferenc még nem adott erre
választ, pedig tudjuk, hogy
a Jobbik helyi elnökével, a
Jobb Nagykőrösért Egyesület jelöltjeként indult. Tőle
kérdezném meg, hogy az

elmúlt három hónapban
mire jutott, milyen jogszabály van erre, illetve hogy
jött ki ez a pontos szám,
hogy pont 150 ezer forint
jár vissza?” – fogalmazott
Sohajda Márk települési
képviselő.
László
Ferenc
(Jobb
Nagykőrösért) jól hallhatóan, még mielőtt a mikrofont
bekapcsolta volna, ezt találta mondani saját választási
ígéretükre, a 150 ezer forintra: „ÉN NEM KÍVÁNOK
EZZEL A KÉRDÉSSEL
FOGLALKOZNI.” Furcsa
hozzáállás az egyszer biztos…
Nézzék meg videónkat
az Önkormányzati Hírek
facebook oldalán!
Horváth Tibor

Hirdetés

11.HÉT – Március 09‐ 13.

Frankfurtileves
Vadas csirkeragu
zsemlegombóc

Burgonyás tészta
Paradicsomleves betűtészta
Brassói aprópecsenye
savanyúság
Mexicói tokány tészta

Palócleves
Sertéspörkölt lencsefőzelék
Csirkemell Norbi módra
salátaágyon

Pirított kiskocka leves
Hentes tokány rizs
Bolognai spagetti
Vegyes gyümölcsleves
Rántott szelet petrezselymes
burgonya savanyúság

Tojásos nokedli saláta
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„A tánc maga a szabadság”
BARTHA LILLA A TÁNC SZERELMESE

A nagykőrösi származású
Bartha Lilla koreográfus,
táncpedagógus, versenytáncos, az L-Dance Group TSE
alapító tagja 15 éves kora
óta hódol szenvedélyének, a
táncnak, mely számára szerelem volt első pillanattól
fogva. A műfajjal véletlen
került közelebbi kapcsolatba
– habár véletlenek nincsenek
– azóta viszont töretlenül halad előre ezen a sokszor igen
rögös, de annál szebb úton,
hiszen a tánc maga a szabadság. 19 éves kora óta versenyszerűen méretteti meg magát
mind a mai napig, továbbá a
salsa, kubai táncok szerelmese is egyben.
ÖH.: Röviden mesélnél magadról?
Bartha Lilla: Szinte már gyermekkorom óta szenvedélyem
a tánc, s a mai napig versenyszerűen űzöm a sportot, jelenlegi edzőim Váradi Martina
és Andrea Silvestri 11-szeres
latin magyar bajnokok, világbajnoki 6. és Európa-bajnok
ötödikek. Ők foglalkoznak
velem és táncospárommal,
Keresztes Lászlóval, akivel
együtt alapítottuk az L-Dance Group TSE-t Kecskeméten,
2018 szeptemberében, ahol
társastáncot oktatunk. Egyesületünk a Magyar Táncsport
Szakszövetség által elismert
egyesület. Csatlakoztunk a
Látványtánc Szövetséghez is,
mert sok a hozzánk járó pár
nélküli lány, őket is szeretném versenyekre vinni.
Korábban is már mindketten tanítottunk, én Nagykőrösön salsát is oktattam. Versenytánc edzői, táncoktatói és
sportedzői végzettségem van,
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de fontosnak tartom a folyamatos fejlődést. Minden évben edzői továbbképzéseken,
edzőtáborokban és különböző
tréningeken veszek részt, ahol
pedagógiai és pszichológiai ismeretekre is szert teszek.
ÖH.: Most már helyben is elérhető a táncoktatás nagykőrösi
gyermekek számára, miért volt
számodra fontos, hogy a városban is megnyisd az L-Dance
Group tánciskolát?
Bartha Lilla: Mivel nagykőrösi származású vagyok,
itt is élek, erős a kötődésem
a városhoz, s tudom, hogy
rengeteg tehetséges gyermek
él Nagykőrösön. Fontos volt
számomra, hogy ezek a gyermekek a megfelelő képzésben
részesüljenek, s ne vesszenek
el a tehetségükben. 2018 szeptemberétől így már Nagykőrösön is jelen van az L-Dance Group, Keresztes László
elnök, illetve én, mint szakmai vezető irányításával. Az
Arany János Általános Iskola
és Óvoda tornatermében minden kedden és csütörtökön,
délután 16 órától 17.30-ig tartanak óráink, ahová továbbra
is várunk minden érdeklődőt
szeretettel.
ÖH.: Miért érdemes társastáncot tanulni?
Bartha Lilla: A társastáncban
a gyermekek egymásra vannak utalva, a férfi vezet, a nő
a követő, fontos, hogy folyamatos mellérendelt kapcsolat
legyen köztük. Minden figurának megvan a maga iránya,
technikája, ezáltal fejlesztve a
koordinációt és térérzéket is.
Klasszikus társastáncot oktatunk, melynek két típusa
van, a standard táncok, illetve a latin-amerikai táncok.
A standardnál fontos, hogy
minél szebben tudja tartani
magát a páros, míg a latin-amerikai vonalon a mozgásra esik
a nagyobb hangsúly.
A versenytáncban 10 különböző táncnem létezik, ebből
5 standard, 5 latin-amerikai.
A versenyző választhat, hogy
standardból vagy latin-amerikai táncból, vagy esetleg mind
a 10 táncnemből elindul egy
versenyen. A korosztályok és
versenyosztályok is különböznek, például az alap az
E versenyosztály, ahol már
3 standard, 3 latin-amerikai
táncot is tudni kell, így ebben

az esetben 6 táncot is meg kell
tanítanom. Könnyűnek tűnik,
de valójában ez egy nagyon
aprólékos munka. Még hozzátenném, hogy aki táncra jár,
észrevehetően sokat fejlődik,
sokkal könnyebben helytáll a
nyilvános szereplések során,
önbizalmat ad a gyerekeknek. Fejleszti a tartásukat, a
koordinációs és kooperációs
képességüket, hiszen páros
munkáról beszélünk.
Úgy gondolom, mindezen
készségek, képességek fejlesztése sokat segít az önálló életre
nevelésben, a pozitív szemlélet kialakításában.
Az értékelés során ügyelünk
arra, hogy mindig kiemeljük a
pozitív dolgokat, bár fontos
a fegyelem és a következetesség, a szabályok betartása,
egymás tisztelete, a példamutató viselkedés, egymás segítése, de a gyermekek életkori
sajátosságait figyelembe véve
igyekszünk játékosan oktatni, hiszen fő célunk a sportág
megszerettetése.
ÖH.: Mit szeretnél a tanítvá
nyaidnak átadni elsősorban?
Bartha Lilla: Célom az állandó fejlődés, a legjobbra törekvés, hiszen sem időt, sem energiát nem sajnálva jutottam el
idáig, fontos számomra, hogy
tanítványaim első kézből kapjanak általam információkat,
tudást, ugyanezt a kitartó erőt
szeretném számukra továbbadni, mely engem is előrébb
vitt ezen az úton.
ÖH.: Társastáncról van szó,
hogy látod, ebben a mai világban
a fiúk számára is vonzó ez a műfaj?
Bartha Lilla: Fontos erről beszélnünk, köszönöm a kérdést.
Olyan táncot oktatunk, mely
páros, így természetesen szükség van a fiúkra is. A tévhitek
ellenére, korántsem egy „lányos” sportágról van szó, hiszen a táncolás mellett nagyon
komoly erő- és állóképesség-fejlesztés történik, továbbá
fejlesztjük a flexibilitást, melyhez elengedhetetlenül fontos
a vázizomzat építése, a bemelegítés, a nyújtógyakorlatok és
még sorolhatnám. Kőkemény
fizikai edzésmunkát követően, az óra második felében
kezdjük el a táncolást, s az óra
végén ismét nyújtógyakorlatokat végzünk. Ezen kívül, ami
szintén nagyon fontos a mai

„virtuális” világban, hogy
úriembereket nevelünk a fiúkból, nem mindegy, hogyan
közelít meg egy lányt, hogyan kéri fel, hogyan vezeti,
hogyan viselkedik vele. Mint
mindennek, ennek is megvan
a maga rituáléja, minden tánc
egy történet. Az a tapasztalat,
hogy a hozzánk járó fiúk sokkal közvetlenebbek a lányokkal, bátrabbak, meg merik
őket szólítani, és tudják, hogyan kell. A lányoknál pedig
a nőiesség fejlesztése, elegan
cia kerül előtérbe, mindezt
természetesen, nem maszkok
mögé bújt lányokat szeretnénk
színpadra léptetni, hanem természetes szépségükben tündökölve.
ÖH.: Hányan járnak jelenleg
hozzátok táncolni, s milyen eredményekkel, fellépésekkel büszkélkedhetsz?
Bartha Lilla: Jelenleg 10 bejegyzett versenyzőnk van, 26
versenytáncosunk, Nagykőrösön 16-an járnak. A 2019es év nagyon sikeres volt, 11
versenytáncversenyen vettek
részt a táncosok, 39 aranyérmet, 28 ezüstöt, 23 bronzot,
és 3 különdíjat hoztunk el.
Nagykőrösön is tartottunk
egy edzőtábort, összesen kb.
25 fellépésen voltunk, köztük
városi rendezvényeken.
Az egyéves szülinapi gálánkat a kecskeméti Katona
József Színházban rendeztük
meg, karácsonykor pedig az
Ifjúsági Otthonban léptünk
föl, a nagykőrösi versenyzőinkkel együtt. Idén is készülünk majd egy gálaműsorral,
továbbá célunk, hogy minél
több versenyen vegyenek
részt a gyerekek, a kezdőtől a
haladóig.
Szeretnénk, ha minél többen
járnának hozzánk, azok is, akik
nem szeretnének versenyezni,
csak megismerkednének
a táncműfaj szépségeivel.
Mindenkit várunk szeretettel!
Lejegyezte: Beretvás Judit
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Kovács Róbert: „Fontos, Szépkorú köszöntése
hogy a mai gyerekek
is felfedezzék
az értékeket a magyar
irodalomban”

A XIV. Kárpát-medencei Magyar Középiskolai
Arany János Balladamondó
verseny 2020. március 6–7én kerül megrendezésre
Nagykőrösön. A több fős
zsűri egyik résztvevőjét,
Kovács Róbert színészt,
műsorvezetőt (aki „A világ legrosszabb gyereke” c.
ﬁlmmel vált híressé 1987ben) kérdeztük:
– Melyik a kedvenc balladája?
– Tetemre hívás.
– Miért tartja fontosnak

a XIV. Kárpát – medencei Magyar Középiskolai
Arany János Balladamondó verseny megszervezését?
– Fontos, hogy a mai
gyerekek is felfedezzék az
értékeket a magyar irodalomban, ehhez segíti őket
közelebb jutni egy ilyen nívós verseny.
– Mivel foglalkozik
most jelenleg?
– Jelenleg a saját színházi
társulatommal-előadásaimmal utazunk ország szerte.
– A színészet vagy a rendezés áll-e közelebb Önhöz?
– Játékos ember lévén a
színészet a legfontosabb, de
a rendezés is egy nagyon
kreatív kihívás.
– Milyen érzés volt gyerekként híresnek lenni?
– Furcsa, különleges érzés volt, hogy gyerekként
felismertek akárhol jártam
is az országban.
– Melyik a kedvenc ﬁlmszerepe, színházi szerepe?
– Kedvenc ﬁlmszerepem
a „Világ legrosszabb gyereke”, színházi szerepeim
közül a Hair Bukowsky-ja.

Szeretetteljes fogadtatásban volt része dr. Körtvélyesi Attila alpolgármesternek február végén, mikor 90. születésnapja alkalmából köszöntötte Medgyesi Zoltánné sz. Köte
Mária nénit.
A városvezető gratulációja és jókívánságai után virágcsokorral is megajándékozta az ünnepeltet a város nevében,
továbbá e jeles alkalomból Orbán Viktor miniszterelnök
által adományozott emléklap is átadásra került.
Isten áldása kísérje Marika nénit szeretetben,
egészségben!

Téli tárlat Nagykőrösön
2020. február 19-én nyílt meg Téli tárlat címmel a Szolnoki Műhely alkotóinak kiállítása a Nagykőrösi Arany
János Kulturális Központ Rácz József Galériájában. A
vendégeket Juhász Nándor, a kulturális központ igazgatója köszöntötte. A kiállítást Szabó István, Szolnok Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Önkéntes Tanácsadója
nyitotta meg. A kiállítók Kaid Nabil tanítványai: Batári
István, Csomor Erzsébet, Dimó Ilona, Egedi Mária, Pipó
Róbert és Sari Osman.
A kiállításon Bakondi András gitárművész gondoskodott
a jó hangulatról.
A tárlat megtekinthető 2020. március végéig, a szervezők
sok szeretettel várják az érdeklődőket.
Fotó: Vincze József
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Tisztelt Nagykőrösi Lakosság!
2010 és 2011 években jelentősen átépült csapadékvíz-elvezető rendszer
fenntartása 10 év elteltével kiemelt feladat lesz az
éghajlatváltozás jelei és a
városiasodás
erősödése
(burkolatfejlesztések) következtében különösképpen.
Egyes helyeken a csapadékvíz elvezető árkokat
önkényesen
betemették,
átalakították, illetve karbantartása nem megfelelő,
fűvel erősen benőttek, akadályozva ezzel a megfelelő
működést.
Nagykőrös Város Önkormányzatának, mint felelősnek gondoskodnia kell a
csapadékvíz lefolyásának
biztosításáról, ennek érdekében jelentős éves feladatok elvégzésére is sor
kerül. Az elkövetkező időszakban, az önkormányzat
döntése alapján, a városi
csapadékvíz kezelői feladatairól a KÖVA-KOM
Nonproﬁt Zrt. (továbbiakban: KÖVA) útján gondoskodik.

Ennek keretében folyamatosabban kerül ellenőrzésre
a megépült elemek működőképességének vizsgálata
is.
Mindezek mellett örömmel
tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy több éves céltudatos
városfejlesztési eredményként 2020-ban további
jelentős fejlesztés van folyamatban az üzemelés biztonsága és egyes területek
magasabb szintű kiszolgálása érdekében.
Kérjük a közös megfelelés és nem utolsó sorban
a vízelvezetés biztonsága
érdekében tekintsék át az
ingatlanjaik előtti szakaszok állapotát és rendben
tartásával segítsék a megfelelő működést.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság ﬁgyelmét, hogy a
vonatkozó jogszabályok és
a helyi rendeletek is szabályozzák az elvégzendő feladatokat.
Csapadékvíz
kivezetése
közterületre: Alapvetően a
csapadékvizeket azon a területen kell elszikkasztani,
ahová az lelesik!! Ingatlanról csapadékvizet kivezetni
a közterületre engedély nélkül tilos!

Csapadékvíz bekötése közcsatornába: Az ingatlanok,
illetve ipari létesítmények
csapadékvizének közcsatornába (nyílt vagy zárt)
történő bekötéséhez az önkormányzat hozzájárulása
szükséges! A hozzájárulás
(mellékletei) pontos műszaki meghatározást tartalmaz, mely a megvalósításra
nézve kötelező érvényű, kiépítéskor attól eltérni nem
lehet.
Kiemelten fontos, hogy a
meglévő rendszerhez való
csatlakozás és annak átalakítása vagy akár befolyásolása engedélyköteles,
ezért legyenek körültekintők a környezetük rendezése során.
Bármely kérdésben forduljanak bizalommal a
Nagykőrösi Polgármesteri
Hivatal és a KÖVA munkatársaihoz.
Kérünk minden elkötelezett nagykőrösi lakost,
hogy végezze el a közösség és a saját érdekében a
környezetének rendbetételét, és tartsa szem előtt a
közösségi szabályokat.
Műszaki Iroda

Híreinket, képgalériáinkat kövesse nyomon továbbra is
az Önkormányzati Hírek Nagykőrös facebook közösségi oldalainkon,
valamint a www.nagykoros.hu városi honlapon!
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EU-ÉPÍTŐ
KFT

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

ORVOSI ÜGYELET TELEFONSZÁMA: 53/350-377
Hirdetés

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

Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2020. március 2-től:
SZENT GYÖRGY
GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Biczó Géza u. 2.
Tel.: 53/351-014
2020. március 9-től:
KŐRISFA GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Ceglédi út 7/B
Tel.: 53/353-598
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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PB gáz 11,5 kg

4799 Ft

PB gáz 23 kg

8999 Ft

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

Bankkártyás fizetés is igényelhető
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
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JUDO: ISMÉT KÉT NAP KŐRÖS KUPA

A Kőrös Judo SE ebben
az évben immár hatodik
alkalommal
rendezte
meg a Kőrös Kupa utánpótlásversenyt, melyen
első napon a diák és a
serdülő korosztály lépett
szőnyegre. Bár az előző
évekhez képest most
más judo versenyek és
válogatott
programok
miatt kissé kevesebben
látogattak el Nagykőrösre,
de így is 52 egyesületből
(köztük 3 román és egy
szerb) 312 versenyző mérlegelt, hogy megküzdjön
az érmekért és a helyezésekért. A versenyt dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester nyitotta meg, aki
üdvözölte a Nagykőrösre
érkezőket, majd megkezdődtek a küzdelmek.
A nagykőrösiek betegségek miatt kissé foghíjasan léptek szőnyegre, de
igazán kitettek magukért
az erős mezőnyben. Közülük négyen a dobogó
legfelső fokára léphettek

fel. A két fiatal tehetség,
Petrák Norbert és Zsarnai
Máté, valamint a már rutinosabb serdülők közül
Budai Gábor és Caiezza
Tiziano nem találtak legyőzőre. Ezüstérmet szerzett Sárkány Hanna és
Kovács Ádám. Bronzérmes lett Bakonyi Tamara,
Cseh Dominik, Kovács
Péter és M. Kiss József.
Negyedik lett Tóth Gábor.
Ötödik helyezést ért el
Pap Noel, Zsarnai Zsolt,
Szabó László és a remekül küzdő Sallai Gergely.
Hetedik lett Cseh Attila
és Török Csaba, Kovács
Botond, Faragó Máté és
Tornyi Csaba nem értek
el helyezést, ennek ellenére igen szépen küzdöttek. A Kőrös Judo SE az
előkelő második helyezést
érte el az éremtáblázaton.
Vasárnap ismét megtelt a
Kossuth Lajos Általános
Iskola tornacsarnoka, ahol
a 10 év alattiak, edzők által felügyelt küzdelmi
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vetélkedőjére került sor.
Ezen a napon, tudásszint
szerint elkülönítve, 176an mérték össze tudásukat a korosztályukba
tartozókkal. A remek kis
csapat tagjai voltak: Kovács Lóránt, Almasán
Zoé, Kudri Kevin, Szendi
Martin, Rimóczi László,
Sáfár Maximilián, Bakó
György, Szepesi Álmos,
Bakonyi Tamás, Szűcs
Máté, Török Laura, Varga Tamás, Kovács Ákos,
Surányi Levente, Rimóczi Olivér, Deli Miklós,
Bárány László, Sáfár Danica, Szabó László, Faragó Máté, Fehér Nándor,
Tóth-Kazári
Zsombor,
Tóth-Kazári Kende, Zoboky Szabolcs. A kicsik
rendkívül jó teljesítményt
nyújtottak, látszik, hogy
egy igazán tehetséges kis
társaság bontogatja szárnyait. A zökkenőmentesen megrendezett versenyt hosszas szervező és
előkészítő munka előzte
meg, majd háromnapos
lebonyolító munka következett, melyet a Kornyik
József által koordinált
szülői
munkaközösség,
valamint az idősebb versenyzők végeztek el.
Hálás köszönet nekik,
valamint minden támogatónak, akik bármilyen
módon is segítették a ta-

lán legnagyobb nagykőrösi sportesemény hatodik alkalommal történő
megrendezését. A serdülő korosztály részére
nincs pihenés, mivel az
előttünk álló hétvégén az
idősebb serdülő ,,A” korosztály diákolimpia döntője következik Szolnokon. Közeleg a személyi
jövedelemadó bevallás
időszaka, ezért az egyesület arra kéri támogatót,
hogy aki teheti, adója
1 százalékával támogassa működését. Adószám:
18677241-1-13
KŐRÖS JUDO SE
Köszönet a verseny
támogatóinak,
a támogatók listáját
a www.nagykoros.hu
oldalon megtalálja.
Tekintsék meg
képgalériánkat
az Önkormányzati Hírek
Nagykőrös
facebook oldalán!
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GRATULÁLUNK!

A 2020. február 14-én Cegléden a
Református Egyház Gyülekezeti
Házában a Ceglédi Tankerületi
Központ által szervezett és megrendezésre került

Ki mit tud?

tehetségkutató verseny döntőjén
a nagykőrösi Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola
Kamaraegyüttese különdíjban
részesült, melyet Lebanov József,
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelési Stratégiai
Főosztályának vezetője ajánlott
fel.
Felkészítő pedagógusok: Nyergesné Radnóti Hajnalka, Németh
Kornél, Gyürü Veronika, Unyi–
Csernus Veronika. Zongorán
közreműködött: Horogszegi Jánosné. Az együttes tagjai: Hegedű: Bende Dorina, Kesztyűs Kíra,

Kósa Viola, Hoffer Emese, Zombori Flóra, Matuska Viola Villő,
Nagy Csenge Eszter, Dávid Maja,
Király Kamilla Odett, Palotai
Nóra. Cselló: Danka Lídia, Balog
Ádám, Szöllősi Kitti Dorottya,
Búza Tímea. Fuvola: Bednár Lili
Zsuzsanna, Fehér-Deák Laura,
Biró Nikolett, Járó Csenge Noémi,
Fehér Anna Zsuzsanna, Halászy
Hanna.
Kósa Viola növendékünk szólóhangszeres kategóriában vett
részt a versenyen és szép hegedűjátékával öregbítette iskolánk hírnevét. Felkészítő tanára Nyergesné Radnóti Hajnalka, zongorán
kísérte Horogszegi Jánosné.
Szívből gratulálunk
Mindannyiuknak és további
ilyen, vagy ehhez hasonló
sikereket kívánunk!

VÁLASZ
A RÉGI
BARÁTOKNAK!
„Ezúton mondok köszönetet
mindazoknak, köztük elsősorban annak a kilencven kedves
régi barátnak, ismerősnek, akik
közös íven aláírásukkal hitelesített jókívánságukkal köszöntöttek 90. születésnapom alkalmából, s akiknek eddig más
módon nem volt alkalmam
megköszönni megtisztelő figyelmességüket.
Meghatva köszöntöm Őket, a
szeretett városban egykori lakó
és sorstársaimat és kívánom,
hogy Isten áldása kísérje további életüket.”
Baráti köszöntéssel:
dr. Kulin Sándor
Kép forrása:
budakalasz.hu Orbán Gellért

Legnagyobb kincs az egészség!

Amikor a gyermekek bekerülnek
az óvodai közösségbe, nagyon
fontos, hogy megtanítsuk nekik,
hogyan vigyázzanak saját és társaik egészségére.
Az óvodai nevelés kiemelkedő
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területe az egészséges életmódra
hangolás, valamint az egészséges
életmód tudatos alkalmazásának
kialakítása különböző játékos tevékenységeken keresztül. A Kalocsa Balázs Tagóvoda Napocska

kiscsoportjában az egészség és
betegség téma került az utóbbi hetekben nagyító alá.
Az elmúlt időszakban olyan
beszélgetésekre
biztosítottunk
lehetőséget, ahol igyekeztünk a
gyerekek figyelmét felhívni az
egészséges táplálkozásra, a rendszeres testi aktivitásra, sokat beszéltünk a fokozott vitaminpótlás
fontosságáról a téli időszakban. A
szülők által hozott gyümölcsöket, magvakat együtt mostuk és
pucoltuk, gyümölcssalátát készítettünk, gyógyteákat kóstoltunk.
Az egészséges táplálkozás alapjait is – mint sok más egyebet –,
ebben a korban kell megteremteni. Ebben az időszakban kialakított táplálkozási szokások és
ismeretek nagyon meghatározók
a későbbiekre nézve. Az óvodába
bekerülve nagyobb kedvvel kóstolgatnak a gyerekek olyan gyümölcsöket, zöldségeket, melyektől
otthon talán teljesen elzárkóznak.
Kiemelt témaként kezeltük
a testmozgás, aktív pihenés, az
alvás fontosságát, a rendszeres
tisztálkodás, tisztálkodási eszközök használatát, kézmosás,
fogápolás, helyes köhögés, tüs�szentés, orrfújás technikájának

játékos gyakoroltatását, mint betegségmegelőzési lehetőségeket.
A projekt második felében a
betegségekkel foglalkoztunk. Különböző alkalmakat biztosítottunk
arra, hogy a gyerekek közvetlenül
megismerkedhessenek
egyszerű orvosi eszközökkel, megtapasztalhassák, hogy ezektől nem
kell félni, ezek gyógyulásunkért
vannak. Kijátszhatták negatív
orvosi, kórházi élményeiket.
A szülők felől kapott pozitív
visszajelzések
alátámasztják,
hogy igenis kell erről beszélni már 3 éves korban. A gyerekek
átadták
élményeiket,
tapasztalataikat, tudásukat szüleiknek, családtagjaiknak, majd
otthon tovább játszották a témát.
Nem szabad elfelejtenünk,
hogy az óvodáskorban a gyermekekre legnagyobb fejlesztő erővel
a játéktevékenység hat. Természetesen az önfeledt játékon felül, a
gyermekek részképességeinek tudatos fejlesztése volt a cél.
Köszönjük a szülők aktív közreműködését a téma megvalósításában!
Balog Zita
óvodapedagógus

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Presztízs rangadót nyert a Kinizsi felnőtt csapata!

A téli szünetben (Kinizsi
játékosokkal is) megerősödött Újszilvás otthonában
játszott 6 pontos derbit a
nagykőrösi felnőtt csapat.
A találkozó végig parázs

csatát hozott és jó iramot.
Érződött, hogy mind két
együttes számára csak a
győzelem az elfogadható
eredmény. A 25-ik percben
30 méterről kapott szabad-

rúgást a Kinizsi, a labda
mögé Kovács Szabolcs
állt, aki bődületes bombát
megeresztve megszerezte
az előnyt a Nagykőrösnek!
Az első játékrész legvégén
Kovács Szabolcs labdát
szerzett, majd Danó János
elé tálalt, aki rendkívül
önzetlenül Sándor Gyulának továbbította a zsugát:
csiki-csuki ziccer, Gyuszi
pedig nem hibázott, 2-0 a
Kinizsinek a félidőben. A
második játékrészre óriási
elánnal jöttek ki a hazaiak,
azonban a kőrösi védelem
és a bravúrokat is bemutató Szerencsés Attila kapusunk remekül állta a

sarat. A mérkőzés utolsó
fele aztán újra kőrösi fölényt hozott, több gól azonban már nem született, így
2-0-ás Kinizsi győzelemmel zárult a derbi. Külön
öröm, hogy népes kőrösi
szurkolótábor kísérte el
a csapatot, ezúton is köszönik a fiúk a biztatást!
A győzelmet Szabó „Csimi” Lászlónak ajánlja a
kőrösi csapat, Petrezselyem
István edző és játékosai
üzenik: „várunk vissza a
csapatba Laci!”
Hajrá Nagykőrös, hajrá Kinizsi!
Forrás: Nagykőrösi Kinizsi
FC– hivatalos oldal

Sólymok: Alig akadt üres nap a múlt heti meccsnaptárban
Követni is nehéz, hogy éppen hol „röpködnek” a Sólymok, hiszen a múlt héten például összesen 10 mérkőzésen léptek pályára az egyesület kosárlabdázói, hét
korosztályban, országos és megyei bajnokságokban, Budapesttől-Nyíregyházáig, illetve ezúttal legtöbbet hazai
pályán, Nagykőrösön.

kás Attila. Edzők: Lakosa
Zsolt, Kovács Sándor
A csapat a következő két
fordulóban itthon – a Kossuth iskolában – lép pályára, a program a következő:
Nagykőrösi Sólymok KE–
Vasas Akadémia – 2020.
március 8. vasárnap 17:00
Nagykőrösi Sólymok KE–
HOYA-Pannon Egyetem
Veszprém – 2020. március
11. 19:30
A héten a legtöbbet „foglalkoztatott” korosztály, a
junior (U18), három mec�-

cset is játszott, ebből mind a
hármat sikerrel teljesítette.
Két mérkőzést húzott be a
„B” csapat a Pest megyei
bajnokságban, egyet pedig
az „A” jelű alakulat a regionális küzdelmekben…
A Nagykőrösi Sólymok
KE híreit, eredményeit,
részletes beszámolókkal, a
www.nagykorosisolymok.
hu és a www.facebook.
com/nagykorosisolymok/
oldalon követhetik nyomon.
NSKE

SAKKOZNI SZERETŐ NAGYKŐRÖSIEK FIGYELEM!
U12: Nagykőrösi Sólymok KE – Kecskeméti KA Jégtörő
Mátyás (fotó: NSKE)
Az NB1/B felsőházában
szereplő férfi gárda a múlt
héten, hazai pályán hos�szú nyeretlenségi sorozatnak vetett véget, ám ahhoz,
hogy ezt a nagyszerű győzelmet újabb siker kövesse,
kisebb csodát kellett volna
végrehajtaniuk. Vasárnap
délután, az alapszakasz
22. fordulójában, ugyanis a
bajnoki cím egyik nagy esélyesének otthonában léptek pályára Nyíregyházán,
ahol a Sólymok egy félidőn
keresztül remekül tartotta

magát, de a folytatásban az
„A” csoportba jutásért hajtó
hazaiak teljesen rá erőltették akaratukat a kőrösiekre.
Hübner
Nyíregyháza
BS–Nagykőrösi Sólymok
KE 92-54 (21-20, 24-18, 22-8,
25-8)
Sólymok: Dobos László
13/6, Lakosa Ákos 13/3,
Fehér Péter 13, Chris Viqueira 7/3, Bartos Bálint 2,
Lakatos Péter 2, Mácsai
Károly 2, Tóth Márk 2,
Molnár Miklós, Jókai Mátyás, Mester Márk, Csu-
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Immár 3 éve alakult amatőr
sakk klubunk, mely 2 éve a
Városi nyugdíjas klub keretei között működik! Várunk
minden kedves sakkozni
vágyó nagykőrösi lakost a
Nagykőrösi Arany János
Kulturális Központ kezelésébe tartozó Civilek Házába (Dalmady u. 3.), minden

szerdán 14-18-ig, az amatőr
sakk klubunkba!
Jelentkezni a helyszínen személyesen minden
szerdán 14 és 17 óra között,
vagy telefonon minden nap
a klub vezetőjénél, Turkevi
Antalnál a következő számon: 06-20/263-49-66
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Játékos irodalmi, természetismereti
foglalkozások
2020. március 2-től – december 18-ig
Kedves Pedagógusok!

A Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ
gyermekkönyvtára Fekete István születésének
120., halálának 50. évfordulójához kapcsolódva
ebben az évben az általános iskolák 2–6. évfolyamai részére könyvtári órákat szervez.
A következő
ajánljuk:

témákat

• „….hálás vagyok érte,
hogy hagytak gyereknek lenni!”
 
Fekete István gyermekkora és Csi című állattörténete (2. osztályosoknak).
• „Kerestem az utat, a
patakot, a nádast, a
cserszagú erdőt… és
megtaláltam a Hazámat.”
 
Fekete István élete és
írói pályája (3–6. osztályosoknak).
• A nagyvilágban rókaszemmel
 
Fekete István Vuk
című regényének játékos feldolgozása (3–4.
osztályosoknak).
• A berek csodálatos világa
 
Fekete István Tüskevár
című regényének játékos feldolgozása (4–6.
osztályosoknak).
A foglalkozásokra bejelentkezni előzetes időpont-egyeztetéssel lehet
személyesen, vagy a gyermekkonyvtar@korosikultura.hu e-mail címen,
vagy a 06-53/351-849 telefonszámon.
Helyszín:
Gyermekkönyvtár, Nagykőrös, Jókai u. 10.
Szeretettel várjuk a csoportokat!
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