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Pünkösdre
A Szentírásban olvasható, hogy
Jézus meghagyta apostolainak,
maradjanak a városban, amíg
erő tölti el őket a magasságból.
Ez az erő a Krisztus által megígért Szentlélek. Őáltala volt
eddig és lesz ezután is alkalmas
a tanítványok népe szolgálni az

emberek húsvéti beteljesülését.
Ha elég lenne a Szentlélek ajándéka az üdvösséghez, minden
megkeresztelt ember máris üdvözülne. Van azonban ennek
az Isten teremtette világnak
egy törvénye. Itt Isten minden
ajándékával együtt kell működ-

ni, hogy javunkra váljék. Isten
Szentlelke minden embernek
az üdvösség forrása lett a megváltás rendjében, de nekünk
kell vele együtt munkálkodni,
hogy a mi földi életünk is a föltámadás el nem múló dicsőségébe jusson.

Áldott Pünkösdöt és jó együtt
munkálkodást kívánunk a
Szentlélekkel és a Szentlélekben szeretettel:
Hernádi László
esperes-plébános
Szabó Gábor
református lelkészelnök

KONFIRMÁCIÓ
Fotók: Varga Irén

A Nagykőrösi Református Templomban
fiatal tett hitvallást és fogadalmat
Isten színe előtt és részesült életre szóló
áldásban, 2018. május 13-án, vasárnap.
A gyülekezet nagy családi ünnepén
Nagytiszteletű Szabó Gábor lelkipásztor
hirdetett igét, majd az ünnepélyes hitvallástétel után Sipos Péter István intézeti lelkipásztorral és Sinkovicz Richárd beosztott lelkésszel együtt egyenként áldották
meg a növendékeket.
A konfirmációt követő első úrvacsoravételre ezúttal is a május 20-i, Pünkösdi vasárnapi Istentiszteleten kerül sor,
délelőtt 10 órától.
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Magyarország a nyolcadik legvonzóbb
beruházási helyszín a világon

Fotó: Fejér Bernadett

Magyarország a világon a nyolcadik legvonzóbb befektetési,
beruházási helyszín az amerikai Site Selection magazin
szerdán közzétett rangsora
alapján – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter újságíróknak csütörtökön, Budapesten.
A tárcavezető kiemelte: Magyarország kis, nyitott gazdasággal rendelkezik, és hogy fenn
tudja tartani a munkahelyteremtés dinamikáját, „öldöklő nem-

zetközi küzdelemben” kell részt
vennie a beruházásokért, hogy
meg tudja győzni a cégeket, érdemes Magyarországra hozni
beruházásaikat.
Szijjártó Péter közölte: a beruházási helyszíneket kereső cégek számára legautentikusabb
befektetési tanácsadó szaklap
rangsora rendkívül jelentős, hiszen ez a rangsor fontos tényező
a beruházásokról szóló döntésekben. Az első tíz helyen olyan
országok szerepelnek, mint Né-

VÉRADÁS NAGYKŐRÖSÖN

metország, Nagy-Britannia és
Kína – mondta.
Kifejtette: Magyarország gazdaságpolitikáját arra alapozzák,
hogy a munkán, a munkahelyteremtésen keresztül növeljék
folyamatosan a gazdasági növekedés ütemét. A munkából származó teljesítmény adja az alapját
a gazdasági növekedés hosszú
távú fenntarthatóságának, vagyis
minél többen dolgoznak, annál

jobb teljesítményt nyújt a gazdaság – magyarázta. Hozzátette: a
kormány gazdaságpolitikájának
továbbra is ez marad a fókuszában.
A miniszter emlékeztetett:
2014-től a beruházás-ösztönzéssel foglalkozó ügynökség,
a HIPA 294 beruházást hozott
Magyarországra összesen tízmilliárd euró értékben, 58 ezer
új munkahely létrehozását segítve. Az ideérkező cégek pedig
további lehetőségeket adnak
magyar kis- és közepes vállalkozásoknak, amelyek beszállítókként tevékenykedhetnek
– fűzte hozzá.
Kitért rá: az amerikai szaklap
nemzetközi beruházási tanácsadók, szakértők és szakújságírók
bevonásával a beruházásösztönző ügynökségeket is rangsorolták, és Kelet-Közép-Európában
a HIPA-t választották meg a legjobb befektetési ügynökségnek.
A HIPA az elmúlt négy évben
minden évben megdöntötte a
vonatkozó beruházási rekordokat, és míg 2009-ben 27 beruházás érkezett Magyarországra
a HIPA-n keresztül, tavaly 96 –
jegyezte meg Szijjártó Péter.
(MTI)

Gyász

A Pest Megyei Vöröskereszt Területi Szervezete

véradást szervez Nagykőrösön
2018. május 23-án, szerdán 13-17 óra között
a Rendelőintézetben (Széchenyi tér 8.)

A véradáshoz szükséges a személyi igazolvány, lakcímkártya és a TB kártya.
A nők évente 4, a férﬁak 5 alkalommal
adhatnak vért!
Vért adni a 66. év betöltéséig lehet.
Várjuk régi és új véradóinkat!
Nagy Józsefné
önkéntes vöröskeresztes
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Danka Balázs (1958)

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak a
rokonoknak, barátoknak, volt osztálytársaknak, – és
munkatársaknak, szomszédoknak, ismerősöknek,
akik felejthetetlen Testvérem,
BEKŐ KÁROLY
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, együttérzésükkel gyászomban támogattak,
fájdalmamban osztoztak.
Bekő Irén
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KÖZÉRDEKŰ
KÖZLEMÉNY
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 29-i ülésén Kustár
Tamás települési képviselőt széksértés miatt
30.000 Ft összegű rendbírsággal sújtotta
– Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2011. (IV.1.) önkormányzati
rendelet 60.§ (1) bekezdés alapján – a tanácskozás méltóságát sértő magatartása okán.
A rendbírság összegének befizetésére nem
került sor a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számlájára.
Nagykőrös, 2018. május 10.

Dr. Nyíkos Sára
címzetes főjegyző

Indul a lakossági
fásítási akció
Lapzártánkat követően döntött Nagykőrös Város Önkormányzat
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottsága arról, hogy az elmúlt
évek sikeres hagyományainak megfelelően ismét

lakossági fásítási akciót
hirdet, melynek keretében a pályázók térítésmentesen igényelhetnek facsemetéket. A rendelkezésre álló keretösszeg 1 millió forint.
A magánszemélyek mellett pályázhatnak az intézmények és a
vállalkozások is. A program célja a közterületek karbantartása,
fenntartása, valamint a gondozott zöldfelületek területének és minőségének növelése, javítása. Az igénylő, támogatása esetén továbbnevelt faiskolai szaporító anyagot kap, melynek beszerzési
értéke viszonylag magas, viszont vállalja, hogy az ültetést követően
a facsemeték szakszerű ápolásáról gondoskodik.
A benyújtott igényeket a Műszaki Iroda által készített javaslat
alapján a Bizottság elbírálja 2018. szeptemberi bizottsági ülésén. Ezt követően a facsemete biztosítása érdekében az igénylővel Együttműködési Megállapodás aláírására kerül sor.
Kérjük, figyeljék az ezzel kapcsolatos pályázati híreket,
a pályázati felhívás és adatlap hamarosan elérhető lesz
a város hivatalos honlapján!
LV

FLÓRIÁN NAPI ÜNNEP

A Nagykőrösi Önkormányzati Tűzoltóság ünnepélyes állománygyűlését május 11-én tartották a laktanyaépületben. A lánglovagok Szent Flórián – a magyar tűzoltók napját is ünnepelték.
A rendezvényen dr. Körtvélyesi Attila elnök, valamint Fakan
Zoltán tűzoltó parancsnok beszámolóját hallhatták a jelenlévők,
melyeket egyhangúlag fogadtak el.
Az ünnepélyes állománygyűlést kötetlen beszélgetés és közös vacsora zárta ünnepi hangulatban.

Tekintsék meg képgalériánkat az Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook oldalán!
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Soós Sándor emlékére
(1938 – 2018)
Május 5-én örökre elment közülünk a legendás hírű, bajnokságot nyert Kinizsi SE centerhalfja.
Mindene volt a sport, különösen a labdarúgás. 16 évesen már a megyei ifi válogatottban kergette a labdát.
Szerette városát, csapatát, nehéz szívvel hagyta itt őket, amikor a Kecskeméti TE-be igazolt.
Az Arany János Gimnáziumban érettségizett, majd órás szakmát tanult. A mestervizsga megszerzése után
önálló kisiparos lett Nagykőrösön, saját üzletet nyitott. Sokan ismerték őt, barátságos, melegszívű ember volt.
Teljes, szép, alkotó életet élt. Családi házat épített, gyümölcsöst telepített, unokákat nevelt. Tanúja lehetett imádott leánya
szakmai elismertségének, unokái sportsikereinek. A nagycsalád, melyben együtt élt feleségével, gyermekével és unokáival jelentette számára a boldogságot és biztonságot. Családi és baráti összejövetelek ezernyi emlékét vitte magával.
80. születésnapját még vidáman ünnepelte családja és barátai körében, igazán beteg nem volt soha.
Isten ajándékaként szerető lánya, veje, legnagyobb unokája karjaiban halt meg, középső unokája ballagási csokrát tartotta kezében.
Halála mindannyiunkat megdöbbentett.
Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében!
Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, csak egy sugarat hagytál itt, az emlékedet.

Szabó Tamás
barátja és volt focista társa

ARANY JÁNOST
ÉS CSALÁDJÁT
ÁBRÁZOLÓ
SZOBROT ÁLLÍT
VÁROSUNK

MŰSOR
2018. május 18.; 19.; 20.
15 óra
17 óra
19 óra

Jönnek a Kacsák (színes, szinkronizált,
amerikai-kínai animációs film)
Igaz Történet Alapján (színes, feliratos,
francia-lengyel-belga thriller)
Deadpool 2 (színes, szinkronizált, amerikai
akció-vígjáték)

2018. május 25.; 26.; 27.
15 óra
17 óra
19 óra

Bűbáj Herceg és a Nagy Varázslat (színes,
szinkronizált, kanadai családi animációs film)
A partiállat (színes, szinkronizált, amerikai
vígjáték)
Solo – Egy Star Wars Történet (színes,
szinkronizált, amerikai sci-fi)

2018. május 28.; 29.; 31.
17 óra

Ahogy arról már többször írtunk, Arany Jánost és
családját ábrázoló szobrot állít városunk közössége
a megújult Hősök terén.
Az alkotást Szabó György Munkácsy-díjas szobrászművész készíti el, most már a lakosság is hamarosan megcsodálhatja. A munka már javában folyik, jelenleg a Hősök
terén azt a falat építik, melyre majd a szobor támaszkodni fog.
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19 óra

A partiállat (színes, szinkronizált, amerikai
vígjáték)
Solo – Egy Star Wars Történet (színes,
szinkronizált, amerikai sci-fi)

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

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

SOMOGYI RITA ÚJABB RANGOS
DÍJAT NYERT

Somogyi Rita, az Arany János
Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium elismert
tanára kiváló íjász, ezúttal Törökországban, egy rangos nemzetközi íjászversenyen szerepelt
remekül, és a dobogó legfelső fokára állhatott.
2018. május 5-6-án került sor a
Nemzetközi Beykoz Ruz-i Hizir
2018 Történelmi Íjász Fesztiválra
Isztambulban, Törökországban.
Dr. Murat Özveritől, az isztambuli Tirendaz Íjásziskola vezetőjétől
kaptam meghívást, hogy képviseljem Magyarországot a versenyen.
Nagy örömmel mondtam igent,

mert habár vettem már
részt nemzetközi íjászversenyen, külföldön még
soha, és Törökországban
sem jártam még. Külföldi
versenyzők érkeztek még
Lengyelországból és Németországból is, a teljes
mezőny kb. 120 főből állt,
5 külföldi versenyzővel.
A versenyt Beykoz-ban
rendezték festői környezetben. Beykoz Isztambul
kerületeinek egyike, melyet lengyel menekültek
alapítottak a II. Világháborúban, miután a nácik
elől Törökországban találtak menedékre és új hazára. A Boszporusz partján
lévő hajdan kicsi falu kedvelt tartózkodási helye volt a szultánoknak és udvartartásaiknak.
Szívesen áldoztak vadász-szenvedélyüknek itt, a sűrű erdőkben,
ligetekben, réteken. Felemelő és
varázslatos élmény volt ezen valaha élt nagy emberek lábnyomába lépni és ott „vadászni”, ahol
hajdan ők tették.
A fesztivált a helyi kormányzó és
önkormányzat, a helyi középiskola
és a Tirendaz Íjásziskola rendezte,
csodálatosan odafigyelve minden
apró részletre. 20 célt helyeztek el
az erdőben és a tisztásokon. Voltak
3D-s állatcélok, távolsági célok és
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ügyességiek is. Néhány cél különösen is nagy kihívást jelentett, nem
találkoztam még velük korábban:
volt, ahol furcsa, kitekert pózban
kellett kilőnöm egy fa mögül;
bal kézzel kellett lőnöm, mert az
alapállás pont a fordítottja volt
annak, amit megszoktam; illetve törökülésben is lőttem, ami
valaha a hivatalos lövőpóz volt
az iszlám világban. Melikler oturuşu-nak hívják, ami azt jelenti,
hogy a „szultán (vagy más elöljáró) ülése”.
Tovább nehezítette a versenyzést, hogy közben eleredt az eső,
de ez senkit nem tántorított el attól, hogy végiglője a célokat, ha vizesen, elázva is. Az íjászokra jellemző fanatizmus és kitartás itt
is szinte kézzel tapintható volt.
A női mezőnyben 1. helyezést értem el, a teljes mezőnyben pedig 4.-et, ami óriási öröm
számomra. Az aranyérem mellé
trófeát és egy gyönyörű kék-fehér csíkos vázát kaptam, mely
különleges terméke Isztambulnak. III. Selim szultánnak annyira megtetszett a velencei muránói üvegművészet, hogy elküldte
mestereit, hogy tanulják meg,
hogyan készítik a nagy mesterek
Velencében. Ennek eredménye
lett ez a csodálatos török váza.
Remek csapatom volt, amit
Álom Csapatnak kezdtek hívni: egy csapatban versenyeztem
Dr. Murat Özverivel, aki amellett, hogy a Tirendaz vezetője, a
versenyen a 4. helyezést érte el,
kitűnő íjászmester; Karol Pisarkiewicz-cel, aki Lengyelországból
érkezett, képzett, tapasztalt íjász,

aki a férfi kategóriában érte el az 1.
helyezést; és Adnan Mehel-lel, aki
a török Talimhane Íjászcsapat alapítója és vezetője. Nagy íjászokkal
lőhettem, ami felemelő volt, hiszen mindig lehet tanulni és mesterektől a legtöbbet.
A verseny után kellemes estét
töltöttem a Tirendaz csapat tagjaival és a többi külföldi vendéggel.
Rengeteg ajándékkal halmoztak
el és megkóstolhattam a török
konyhaművészet
finomságait.
Másnap pedig elmentem a több
száz éves Hagia Sophia-ba, a pompás Topkapi Szeráj Múzeumba és a
meghökkentő és lenyűgöző török
nagy bazárba. Isztambul gyönyörű város, 17 millió lakosával országnak is nevezhetnénk. Látni a
Boszporuszt, átmenni Ázsiába,
beszívni a nyüzsgő, soha nem
alvó város levegőjét hihetetlen
élményekkel gazdagított, melyek
megmaradnak örökre.
Somogyi Rita
Hirdetés

„C” kategóriás
jogosítvánnyal
rendelkező sofőrt
keresünk nagykőrösi
tüzépünkre,
akár azonnali
munkakezdéssel,
teljes munkaidőben.
Kiemelkedő bér, egyéb
juttatásokkal.
Tel: +36-30-943-89-50
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EGY NEHÉZ TANTÁRGY KIVÁLÓSÁGAI:
TANKERÜLETI BIOLÓGIA VERSENY
A KOSSUTH ISKOLÁBAN
Immár második alkalommal, hagyományőrző szándékkal került megrendezésre a tankerületi biológia
verseny a Nagykőrösi Kossuth Lajos
Általános Iskolában. A versenyzőket először Deák Gábor iskolaigazgató köszöntötte, majd a szakterületen
jártas dr. Czira Szabolcs polgármester mondta el gondolatait, kiemelve,
hogy fontos azoknak a pedagógusoknak is a munkája, akik egy- egy versenyre felkészítik a fiatalokat, jó versenyzést, kellemes délelőttöt kívánt
a tanulóknak és a pedagógusoknak
egyaránt. Deák Gábor ezt követően
egy csodálatos alkotást, a Református Templomot ábrázoló rajzot adta
át a polgármesternek, akit láthatóan
lenyűgözött a meseszép remekmű.
TEKINTSÉK MEG KÉPEINKET AZ
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK FACEBOOK OLDALÁN!
Horváth Tibor
Hirdetés

FELHÍVÁS A KÖZTERÜLETEK
TISZTÁNTARTÁSÁRÓL,
GONDOZÁSÁRÓL
TISZTELT NAGYKŐRÖSI INGATLANTULAJDONOS, -BÉRLŐ, -HASZNÁLÓ!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagykőrös
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátásáról szóló 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelet, valamint az ingatlanok előtti közterületek tisztántartásáról szóló 25/2011. (IV. 29.) rendelet alapján
minden nagykőrösi ingatlantulajdonos, – bérlő, –
használó köteles gondoskodni az ingatlannal határos
az ingatlan határvonalától az útszegélyig, a közterület tisztántartásáról és gondozásáról.
Kérjük az ingatlantulajdonosokat, – bérlőket, – használókat, hogy a környezetükhöz tartozó közterületeket a rendeletekben megfogalmazottak alapján tartsák tisztán és gondoskodjanak az ingatlanjaik előtt
lévő közterületekről. (lehullott avar és faágak öszszegyűjtése, gyomnövények irtása, rendszeres fűnyírás elvégzése)
A város közössége érdekében vállalt felelősség
mellett minden érintettet kérünk a közös teherviselésre és a hatékony közreműködésre.
Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
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Varázslat
a táncos kedvű ovisoktól

Ebben az évben már harmadik
alkalommal léptek fel Mohácsi
Mónika óvodás tánccsoportjai
egy fantasztikus Évzáró Táncbemutató keretében. A rendezvénynek a Kossuth Iskola
tornaterme adott otthont május

12-én, ahol a 4-7 éves korosztály, összesen 5 csoportjának
bemutatóját láthatták az érdeklődők, akiknek körében hatalmas sikert arattak a kicsik, akik
nagy örömmel készültek Mohácsi Mónikával a nagy napra.

F E L H Í VÁ S

A produkciók igen magas színvonalúak voltak, látszott, hogy
a gyerekek imádnak táncolni,
és boldogan léptek fel a sokszínű koreográfiát bemutató táncos délelőttön. Természetesen
az anyukákat is köszöntötték,

a hagyományoknak megfelelően. Képeinket keressék az
Önkormányzati Hírek facebook oldalán a városi ovisok
fellépéséről.
Lőrinczy Veronika

F E L H Í VÁ S

Nagykőrös Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
nevében tájékoztatom Nagykőrös város lakosságát, hogy

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete
nevében tájékoztatom Nagykőrös város lakosságát, hogy

2018. május 23-án (szerda) 15.00 órakor

2018. május 31-én (csütörtök) 9.00 órakor

kezdődően

kezdődő képviselő-testületi ülés keretén belül

KÖZMEGHALLGATÁSRA

KÖZMEGHALLGATÁSRA

kerül sor

kerül sor

a 2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 17. szám alatti Irodaház
I. em. 2. sz. helyiségében

a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ emeleti
dísztermében (Nagykőrös, Szabadság tér 7.)

NAPIREND:

NAPIREND:

Állampolgárok és helyben érdekelt szervezetek képviselőinek

Állampolgárok és helyben érdekelt szervezetek képviselőinek

közérdekű kérdései, javaslatai

közérdekű kérdései, javaslatai

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Nagykőrös, 2018. május 11.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Nagykőrös, 2018. május 10.
Kövesdi János
elnök
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Dr. Czira Szabolcs
polgármester
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Kis István Népdalkör
újabb fellépései

Felhívás
A Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ

2018. június 18. napjától (hétfő)
2018. július 13. napjáig (péntek)
szabadidős programot szervez
és biztosít az általános iskolás gyermekek
részére munkanapokon étkeztetéssel
/tízórai, ebéd, uzsonna/.
2018. 05. 12-én nagy megtiszteltetés érte a Nagykőrösi Kis István Népdalkört azzal, hogy az Aranyhomok Egyesület meghívására részt vehetett a VIII. Helyi Termék Ünnep Hungarikum Fesztiválon és egy félórás műsor keretében 4 dalcsokrot is elénekelhetett nagy sikerrel.
A Hungarikumok gazdag tárháza volt ez Kecskemét főterén, megkóstolhattuk az Erős Pistát, a Piros Aranyat, a tiszai halászlevet, a híres karcagi birkapörköltet, a magyar gulyáslevest, a debreceni páros
kolbászt, a csabai kolbászt, a hízott libából előállított, valamint a magyar szürke szarvasmarha termékeket, a Gundel palacsintát, a kürtőskalácsot, az akácmézet, valamint fogyaszthattunk fröccsöt, Törley
pezsgőt és Tokaji Aszút.
2018. 05. 13-án pedig Pórteleken, a búcsú napján, jótékonysági rendezvényen vendégszerepelt a Kis István Népdalkör a romokban heverő
nyúlkereszt felújításának javára!
Ahol mindenkivel közösen énekeltük:
Ó, Nagyasszony, nemzetünk reménye, / Rád szegezzük könnytelt
szemeink, / Veszni indult István öröksége, / Szép kertedben ős
erényeink! / Szállj közénk és sírj Te is velünk! / Vigasztald és mentsd
meg nemzetünk!
Turkevi Antal

FIGYELEM!
A Pest Megyei Területi Tűzmegelőzési Bizottság
és a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség
konferenciát szervez

„Mezőgazdasági betakarítási munkákkal
összefüggő tüzek megelőzése”
címmel valamennyi gazdálkodó és civil szervezet,
ill. falugazdász részére.
A konferencia időpontja:
2018. május 24. 10:00 (csütörtök)
Helyszín:
Nagykáta Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
(2760 Nagykáta, Állomás u. 1.)
A konferenciához kapcsolódó tájékoztató
anyagok elérhetőek a www.nagykoros.hu oldalon.
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A program helyszíne:
Nagykőrös, Bajcsy Zs. u. 4. szám.
A program napi időtartama:
08.00 órától 16.00 óráig.

Jelentkezés határideje:
2018. május 31.
Jelentkezni Bugya László intézmény vezetőnél lehet
a Nagykőrös, Bajcsy Zs. u. 4. szám alatt személyesen. A programtervről az intézmény vezetője a jelentkezéssel egyidejűleg nyújt tájékoztatást.
Hirdetés

A Nagykőrösi Konzervgyár ZRt.
igazgatósága

2018. 05. 28-án 10.00 órára
a társaság székhelyére
éves rendes
közgyűlését összehívja.
Határozatképtelenség esetén a megismételt
közgyűlést a társaság székhelyén
2018. 05. 31-én 10.30 órakor tartja.

Napirend:
1. A társaság 2017. évi Mérlegbeszámolójának
(Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítő melléklet)
ismertetése, megtárgyalása.
2. Döntés a társaság Mérleg főösszegéről, Mérleg
szerinti eredményéről, a Mérleg szerinti eredmény
felosztásáról.
Az Igazgatósági Tagok felmentvényének megadása.

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

74 LAKOSÁGI JÁRDA
ÉPÜLHET IDÉN
ÖNKORMÁNYZATI
TÁMOGATÁSSAL!
Nagykőrös Város Önkormányzat Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottsága lapzártánkat
követően döntött arról, hogy összesen 74 darab lakossági járdaépítéshez nyújt jelentős
anyagi támogatást. Az előterjesztés szerint a benyújtott 74 darab pályázat mindegyike indokolt volt, 100 %-uk nyert. Nagykőrös Város Önkormányzata a járdák építését 1 méter szélességben támogatja. A rendelkezésre álló keretösszeg 5 millió forint volt ebben az évben.
A támogatott járda vastagsága 8 cm simított beton és 10 cm homokos kavics ágyazat.
A jóváhagyott támogatás 2500 Ft / folyóméter. A támogatható (74 db) kérelem szerinti
járda építési hossza 1.666,5 folyóméter, melynek költsége bruttó 4.166.250.- Ft kiszállítással együtt. A végső döntést a lakossági járdaépítéssel kapcsolatban május 17-én hozza
meg a szakbizottság.
LV

Nyolc

„Jó tanuló,
jó sportoló„
díjat
adományoz
idén
Nagykőrös
Májusi ülésén döntött az Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
arról, hogy az idei évben a beérkezett pályázatok közül nyolc esetben
adományozza oda a fenti megtisztelő címet. Szabóné Irházi Zsuzsanna
bizottsági elnök javaslatát a jelenlévő bizottsági tagok mindegyike
megszavazta.

Ők lesznek a „Jó tanuló,
jó sportolók„ idén:
Arany fokozat:
Fekete Boglárka – Nagykőrösi
Kossuth Lajos Ált. Isk.
Horváth Luca Zita – Nagykőrösi
Kossuth Lajos Ált. isk.

Ezüst fokozat:
Lengyel Dorka – Arany János Református Ált. Isk.
Botocska Jázmin Gréta – Arany
János Református Ált. Isk.
Smith Daisy Klára – Arany János
Református Ált. Isk

Bronz fokozat:
Csernus Enikő – Nagykőrösi
Kossuth Lajos Ált. Isk.
Kovács Orsolya – Arany János
Református Ált. Isk.
Pavolek Dorka Natasa – Nagykőrösi Kossuth Lajos Ált. Isk.
Szeretettel gratulálunk a díjazottaknak és további sok szép sportsikert, kiváló tanulmányi eredményeket kívánunk!
LV
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Ismét ajándékozott a TIBIKER

Ebben a hónapban is két rászoruló család kapott a nagykőrösi TIBIKER boltban kétszer tízezer forint értékű vásárlási utalványt. A sokgyermekes családok boldogan vásárolták le ezek értékét, alapvető élelmiszerekre költöttek, és a
kicsik is kaptak természetesen csemegéket. Balog Ritáéknál
három kisgyermek van, messze laknak, de azért járnak ide.
Gyakran vesznek felvágottat, pogácsát. Kőműves Zsoltné
büszkén meséli, hogy öt gyermekük van, a legnagyobb 13 éves,
a legkisebb mindössze 8 hónapos. „A kenyér nagyon jó itt!
Aranyosak, kedvesek a kiszolgálók!” – mondta el lapunknak
a szerencsés nyertes.
LV

NAGYKŐRÖSI PETŐFI SÁNDOR
ÁLTALÁNOS ISKOLA

Nagy Balázs rangos
kitüntetésben részesült

Nagy Balázs települési képviselő, az Országos Mentőszolgálat munkatársa, szakápoló a közelmúltban rangos
kitüntetést kapott. Május 10-én, az Országos Mentőszolgálat alapításának 70. évfordulója alkalmából Budapesten, a Víg Színházban Kresz Géza Emlékérmet
vehetett át az Országos Mentőszolgálat kötelékében,
példamutatóan ellátott 40 éves szolgálatért. Az elismerést Csapó Gábor Főigazgató és Debrődi Gábor, a Kresz
Géza Mentőmúzeum Igazgatója adta át.
Szerkesztőségünk nevében is szeretettel gratulálunk és
kívánunk további eredményes munkát, erőt, egészséget.
LV

Az ország legjobb csapatai között

a PITYKE KOSÁRSULI

20
Szeretettel meghívjuk Önt és
kedves családját az iskolánkban
működő Mazsorett oktatás indításának

20. évfordulója
alkalmából rendezett

Jubileumi Gálánkra,
2018. május 25-én, 17.00 órakor.
Helyszín: iskolánk udvara
Fellépő csoportjaink: Harmónia, Napsugár, Mazsola
Művészeti vezető: Hegedűs Károlyné
Fellépő vendégeink: iskolánk volt mazsorett
növendékei; iskolánk énekkara: Vezényel: Király
Miklósné, Marjainé Sebestyén Katalin
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Az ország legjobb 8 csapata közé
jutását vívta ki a Pityke Kosársuli U11 vegyes csapata Patay
Zsolt vezetésével az elmúlt hétvégén.
Nagyszerű egyéni teljesítmények születtek: Nagy Gábor
85 pont, Lukácsi Gábor 53 pont
– két mérkőzés alatt! – és a csapat küzdése, védekezése hozta
meg a sikert!
Köszönjük nekik a nagy élményt és sok sikert kívánunk
a Sopronban megrendezésre

kerülő három napos tornán,
a június 1-től 3-ig tartó hétvégén.
Csapat tagjai: Bárány Szabolcs, Fehér Nóra, Fischer Pál,
Harsányi Ákos, Holló-Zsadányi
Senon, Kis Bence, Kishalmi Árpád, Jakab Kelemen, Lukácsi
Gábor, Maksa Roland, Nagy
Gábor, Nagy Luca, Nagy Zsombor, Perjési Panka, Rab Martin,
Rácz Tamara
Velkey István
Pityke KSE elnök
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MEGVÁLASZTOTTÁK MINISZTERELNÖKNEK

ORBÁN VIKTORT
Újra miniszterelnökké választotta Orbán Viktort
csütörtökön az Országgyűlés.
A Fidesz elnökét – aki
2010 óta tölti be a kormányfői tisztséget – 134
igen szavazattal, 28 nem
ellenében
választották
meg a képviselők. Ezzel a
miniszterelnök újból hivatalba lépett.
Orbán Viktor – akit
1998, 2010 és 2014 után
negyedszer választottak
kormányfővé – ezután
esküt tett az Országgyűlésben.

Fotó: MTI – Kovács Tamás

„KORMÁNYOM A SZABAD MAGYAROK ÉS
A SZUVERÉN MAGYAR ÁLLAM KORMÁNYA LESZ”
Kormányom a szabad magyarok és a szuverén magyar állam
kormánya lesz – mondta Orbán
Viktor miniszterelnök, miután
letette esküjét az Országgyűlés
csütörtöki ülésén.
Ellenezni fogjuk a kötelező
kvótát, kiállunk a keresztény kultúráért és harcolni fogunk a határok megvédéséért – jelentette ki
Orbán Viktor csütörtök délután a
parlamentben. A miniszterelnök
beiktatási beszédében hangsúlyozta: szükségünk van az unióra, és az EU-nak is szüksége van
ránk, ki kell és ki is fogunk állni
az európai politika pástjára.
Kijelentette azt is: kormánya a szabad magyarok és a
szuverén magyar állam kormánya lesz. Hangsúlyozta: tudja,
hogy sokan majd hihetetlennek
tartják, ő azonban elérhetőnek,
hogy Magyarország 2030-ra az
Európai Unió első öt olyan országa közé tartozzon, ahol a legjobb élni, lakni és dolgozni.

„A KORMÁNY A KÉTHARMADOS ALKOTMÁNYOS
TÖBBSÉG ALAPJÁN ÁLL,
DE MINDIG A HÁROM-

HARMADOT SZOLGÁLJA
MAJD.»
Orbán Viktor beszéde elején
hangsúlyozta: a kormány a kétharmados alkotmányos többség
alapján áll, de mindig a háromharmadot szolgálja majd. Szavai
szerint a haza nem lehet ellenzékben, mert magasan a pártok felett
áll, és „szolgálata nem függhet
attól, hogy éppen ellenzékiek
vagy kormánypártiak vagyunk”.
Politikai ellenfeleinek azt ígérte: a pártharcban a lovagiasság
szabályai szerint fog vívni, de
„ha támadnak bennünket (...),
olyan lesz a fogadjisten, amilyen
az adjonisten”. „Derűlátón, bizakodóan és tettre készen állok
most Önök előtt” – jelentette ki,
köszönetet mondva egyúttal mindenkinek, aki részt vett a választáson, különösen is azoknak, akik a
Fidesz-KDNP-re szavaztak.
Orbán Viktor azt is megfogalmazta, már 2010 előtt is azt
tekintette a rá váró feladatnak,
hogy megértesse, „új korszakba
léptünk, és ez mindenkitől változást követel”. Az akkori vál-
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ságkezelésről szólva azt mondta, annak célja nem a válság
előtti jobb időkhöz visszatérés
volt, hanem hogy „új alapokat
is vessünk, új dolgokat is bevezessünk”. Új adórendszer, új monetáris politika, új alkotmány, új
törvénykönyvek, új családtámogatás, új munkamorál – sorolta.
Arról is beszélt, a kormánynak dolga felkészíteni
az országot az új technológiai
korszakra. Az új korszakban
mindenkinek dolgoznia kell, és
ma 800 ezerrel többen dolgoznak, mint nyolc éve – jelezte.
Hozzátette azt is, hogy az államadóssági ráta 17 százalékponttal alacsonyabb, mint az
euróövezet átlagáé, miközben
azt a bért, „amiért 2010-ben
12 hónapot dolgoztunk, most 8
hónap alatt hazavisszük”. Azt is
szem előtt kell tartani – folytatta -, hogy a magyarok megmaradása nem automatikus, ezért
abból kell kiindulni, hogy „el
lehet fogyni”. A megmaradás
életerő kérdése, ezért a magyar
államnak és a mindenkori magyar kormánynak stabilnak,

erősnek és akcióképesnek kell
lennie, „ez minden mást megelőz, minden mást felülír”
– mondta. Úgy fogalmazott,
„egy olyan ország önbizalmával és méltóságával kell élnünk,
amely tudja, hogy a magyarok
többet adtak a világnak, mint
amit kaptak tőle”. (…)

„RÉGEN ÁLLTAK OLYAN
JÓL A CSILLAGOK MAGYARORSZÁG FELETT,
MINT ÉPPEN MOST. A
MAGYAR ÜGY MA NYERT
ÜGY, MINDEN EGYÜTT
VAN, AMIT A NAGY TERVEK MEGKÖVETELNEK.”
Orbán Viktor szavait úgy
zárta: „most, hogy eskümet letettem, a nemzet minden egyes
tagjának, mind a tizenötmillió magyarnak, külön-külön
és együttesen is a saját lelkiismeretére hivatkozva megerősítem, hogy minden cselekvésemben nemzetünknek és
országunknak, a magyar embereknek, a magyar érdekeknek és a keresztény értékeknek
a szolgálata fog vezérelni”.
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MINDEN NAP ÉRTÜNK DOLGOZNAK:
MENTŐK NAPJA NAGYKŐRÖSÖN

A hagyományos Mentők Napja alkalmából, a
nagykőrösi mentőállomásra várták május 13án vasárnap azokat a nagykőrösi érdeklődőket,
akik hasznos ismereteket, a való életben nélkülözhetetlen tudást szerezhettek. A polgárok, úgy-

mond „laikusok” számára tartott újraélesztési bemutató volt
a leghasznosabb. Sajnos lehet
olyan élethelyzet akár otthon,
akár az utcán, hogy csak ránk
számíthat valaki. Ilyenkor az
Önkormányzati Hírek facebook oldalára feltöltött videóban
bemutatott technika alkalmazásával mi is életeket menthetünk. A videó első részében tehát ezt láthatják, a másik része
pedig azt mutatja be, mit csinálnak a szakemberek, a mentősök, ha megérkeznek. Amíg
ők kiérnek, addig a beteg csak
ránk számíthat és fontos, hogy
tudjunk segíteni.
1887. május 10-én alakult
meg Budapesten az Önkéntes Mentőegyesület Kresz Géza fővárosi kerületorvos kezdeményezésére. A mentés ügye 1948-ig a
társadalmi egyesületek kezében maradt, akkor jött létre az Országos Mentőszolgálat és
ez által a mentés állami feladattá vált. Napjainkban az Országos Mentőszolgálat irányítja
a különböző mentőszervezetek működését,
szakembereket képez, valamint országszerte
oktatja az oxyológiát, azaz a mentéstant. Május 10-ét a szolgálat születésnapjává nyilvánították, ekkor ünnepeljük A MENTŐK
NAPJÁT MAGYARORSZÁGON.
Tekintsék meg képeinket és oktató jellegű
kisfilmünket az Önkormányzati Hírek
facebook oldalán!
Horváth Tibor
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EU-ÉPÍTŐ
KFT

Orvosi ügyelet telefonszáma:

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés

53/350-377

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

EU-ÉPÍTŐ KFT.

Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2018. május 14-től
PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Ceglédi út 28.
Tel.: 53/552-134
2018. május 21-től
EZÜST PATIKA GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Széchenyi tér 8.
Tel.: 53/552-114
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az ügyeletes patikát vasárnapi
napokon 11 órától érhetik el, mivel
az Oroszlán Gyógyszertár
(Nagykőrös, Kecskeméti út 18.)
vasárnap is nyitva tart 11 óráig.
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ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Nagykőrös, Nyársapát, Kocsér
2018. május 19-20-21-én
DR. ÉVIN SÁNDOR
Nyársapát, Vasút u. 6.
Tel.: 53/389-023; 06/20-978-27-40
2018. május 26-27-én
DR. ZSOLDOS ZOLTÁN
Nagykőrös, Kecskeméti út 44.
Tel.: 53/350-703
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Nagykőrösi BEISKOLÁZÁSI információk
Az Önkormányzati Hírek szeretné tájékoztatni az Olvasókat a nagykőrösi általános iskolák beiskolázási eredményével kapcsolatban, melyről az alábbi intézmények küldték be határidőben az információkat.

Nagykőrösi Petőfi Sándor
Általános Iskola
Sikeres beiskolázás a Petőfiben! A 2018. április 12-13-i beiratkozás intézményünkben várakozásunknak megfelelően
alakult. A 2018/2019-es tanévre 61 tanköteles korú gyermeket
írtunk be. Ez a létszám 3 osztály indítására adott lehetőséget,
ideális osztálylétszámokkal. A 3 első osztály közül kettőben
emelt szintű oktatás lesz, a harmadik osztályban normál tanterv
szerint tanulnak majd. A beiskolázási körzetünkben 23 fő még
egy évig óvodai nevelésben részesül, szakértői vélemény alapján.
Az iskolánkat választó szülőknek köszönjük a bizalmat!
Nagykovács Istvánné, igazgatóhelyettes

*****

Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
A beiratkozással kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.
Beiratkozók száma: 43; Két osztály indul.
Elégedettek vagyunk, ideális létszámmal indulhatnak az első osztályok.
Néhány fővel több tanulót írattak be, mint amire számítottunk.
Dr. Mocsai Zoltánné intézményvezető

*****

Dalmady Győző Óvoda,
Általános Iskola és EGYMI
Óvodánk és általános iskolánk a sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok gyógypedagógiai nevelését – oktatását biztosítja.
Utazó gyógypedagógusi hálózatunk az integráltan nevelt – okta-

tott, sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok részére biztosít speciális támogatást. Fejlesztő nevelés – oktatást biztosítunk
2017. szeptember 1-től, súlyos és halmozottan sérült tanulókat,
egyéni fejlesztés keretei között látunk el.
Intézményünkbe a pedagógiai szakszolgálat, szakértői bizottságának szakérői véleménye alapján kerülnek gyermekek, tanulók
egy adott nevelési év/tanév során - folyamatosan. Óvodánkból egy
gyermek folytatja általános iskola tanulmányait intézményünkben,
1 – 2. összevont évfolyam keretein belül. A további szakértői vizsgálatok folyamatban vannak, augusztus végén, szeptember elején
derül ki pontosan, hányan kezdik az évet nálunk, a gyermekek
létszáma év közben is folyamatosan változhat.
Egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani
intézményként a sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai
nevelését – oktatását látjuk el.
Intézményünkről bővebben: http://www.dalmadyiskola.ininet.
hu/; https://www.facebook.com/dalmadyegymi/
Vizi Viktória EGYMI intézményvezető-helyettes

*****

Nagykőrösi Kolping Katolikus
Általános Iskola
Tisztelt Polgármester Úr!
Ezúton tájékoztatom, hogy a 2018/2019. tanévben iskolánk az
elmúlt éveknek megfelelően egy elsős évfolyamot indít a hatékony tanulás szervezése érdekében kis létszámban, családias légkörben. A 2018. április 12. és 13-án megtartott beiratkozáson a
2018/2019. tanév első évfolyamára iskolánkba 14 tanuló jelentkezett, mely a korábbi évekhez képest emelkedést mutat. Az itt
tanító pedagógusok szeretettel nevelnek, s vallják, hogy a hittel
végzett pedagógiai munka jótékony hatással van a gyermekek nevelésében, oktatásában.
Tisztelettel: Lakatos András igazgató

A Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskolától és az Arany János Református Általános Iskola és Óvodától lapzártánkig
megkeresésünkre nem érkezett információ.

Adatik tudtára mindönöknek kiknek illik!

Orbán-napi vásár - 2018. május 27.
Nagykőrös, Vásártér
A vásári rendezvények időpontját keresse a www.nagykoros.hu honlapon!
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Hirdetés

SZÉPKORÚ
KÖSZÖNTÉSE
90.

születésnapja
alkalmából köszöntötte Erdélyi Józsefnét
– született Szendi Teréziát
– dr. Czira Szabolcs polgármester. A városvezető
átadta Orbán Viktor Miniszterelnök Úr jókívánságait kifejező emléklapot és
a város nevében is gratulált,
boldog, örömteli életet kívánt az ünnepeltnek. Képünkön Erdélyi Józsefné és
az őt köszöntők láthatók.

PB gáz 11,5 kg

PB gáz 23 kg

3799 Ft

7599 Ft

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

Bankkártyás ﬁzetés is igényelhető
Hirdetés

GONDOLJON A TÉLRE!

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

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

LOVAGI PAJZSOK
A Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola az idei „Suli majálist”
április 21-én tartotta a Szent-György
napi virágvásárral egybekötve- városunk főterén, melyet Nagykőrös 650
éves évfordulója tiszteletére rendezett a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ.
Az ünnepélyes megnyitóra minden osztály az általuk készített lovagi pajzzsal vonult fel. Ezekből az
igényesen megtervezett és elkészített
alkotásokból kiállítást rendeztek az
iskola aulájában.
Petőfi Iskola

A Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ
(2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7.) májusi programajánlója

Információ: 53/550-040; e-mail: igazgato@korosikultura.hu; www.korosikultura.hu
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Rögbi: óriási fordítás és
győzelem Esztergomban
Heroikus csatában kerekedtek
örök riválisaik fölé a nagykőrösi Honfoglalók Rugby Club és
Törpi Rögbi Utánpótlás Műhely SE junior játékosai május
5-én Esztergomban. A félidőben még 12 ponttal az Esztergomi Vitézek után „kullogó”
zöldek, a már tőlük megszokott módon, őrült tempót
diktálva fordították meg a
mérkőzés állását. A Honfoglalók legközelebb a horvátországi Zágrábba látogatnak május
26-án, de a Vitézek elleni hazai ütközetre szeretettel várják
a szurkolókat és érdeklődőket
június 2-án.

OVIMAJÁLIS
AZ EÖTVÖS ÓVODÁBAN

EREDMÉNY: Esztergomi Vitézek RAFC 27-37 Honfoglalók RC
PROGRAMAJÁNLÓ: Június 2.
(szombat)
11:00 U12 Törpi Rögbi Utánpótlás Műhely (Nagykőrös)-Esztergomi Vitézek
RAFC (Esztergom)
14:00 U18 Honfoglalók Rugby
Club (Nagykőrös) – Esztergomi Vitézek RAFC
(Esztergom); Helyszín: Ifjúsági Sporttelep (Ifjúsági
Sporttelep, 2750 Nagykőrös Ceglédi út 21/a.)
Honfoglalók Rugby Club
és Törpi Rögbi Utánpótlás
Műhely SE

A házaspár már két órája
autózik, amikor a feleség
a fejéhez kap, és felsikolt:
– Úristen, forduljunk viszsza! Bedugva hagytam a
vasalót, le fog égni a ház!
– Á, dehogy fog leégni! –
feleli a férj. – Én meg nyitva felejtettem a kádcsapot
a fürdőszobában...

KÖZÉRDEKŰ
TÁJÉKOZTATÁS

Vidám ovimajális színhelye
volt május 4-én az Eötvös
Károly úti Óvoda udvara.

A gyerekek örömmel
vettek részt a közös
sport- és versenyjátékokban szüleikkel
együtt. Kipróbálhatták az egyik szülő által felajánlott „ernyős
labdajátékot” és az
újonnan vásárolt futóbicikliket, melyeket
nagy örömmel vettek
birtokba. A délelőtt
zárásaként a szülők
egészséges ropogtatnivalóval, gyümölcs-,
zöldség-salátákkal járultak hozzá a gyerekek megvendégeléséhez.
Óvónők
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Célunk, hogy egy új korosztályt, a fiatal
felnőtteket is meg tudjuk szólítani
– Interjú Tankó Ágotával, a Nagykőrösi Rehabilitációs
Szakkórház és Rendelőintézet főigazgatójával

2018-ban a 10. évéhez érkezett el
a Richter Egészségváros programsorozat. A 2009-ben indult kezdeményezés tavasszal és nyár elején
négy helyszínre látogat el. Június
2-án Nagykőrösön, a Deák téren
várják azokat az érdeklődőket, akik
nem csak egészségükért, de kórházukért is tenni akarnak. Az esemény
kapcsán a Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet
főigazgatójával, Tankó Ágotával beszélgettünk.
– Magyarországon még mindig komoly problémát okoznak a
szív- és érrendszeri betegségek, a
rák kockázata, a magas vérnyomás
vagy éppen a koleszterin. Az Önök
városában, településén ezek a jelenségek mennyire jellemzőek?
– Nagykőrös városában a szív- és
érrendszeri betegségek, valamint a
magas vérnyomásos megbetegedések száma az országos átlaghoz igazodó. A frissen felfedezett daganatos
betegek száma azonban magasabb
az országos átlagnál. Az említett
kórképeken túl igen magas a mentális problémákból eredő öngyilkossági kísérletek száma. Intézményünk a
korosztályok tekintetében megfigyelte azt is, hogy míg az előző évtizedekben a fiatalabb betegek főként

traumás eseteket követően kerültek
hozzánk mozgásszervi rehabilitációra, az elmúlt években egyre gyakrabban stroke és különböző szív- és
érrendszeri beavatkozások után kerülnek a mi létesítményünkbe mozgásszervi és kardiológiai rehabilitációra a 40 évnél fiatalabb páciensek.
– Az egészségmegőrzés, prevenció fontosságát egészségügyi
intézmény vezetőjeként a mindennapokban is tapasztalja. Egyáltalán nem mindegy, hogy egy
páciens milyen állapotban, betegsége milyen stádiumában kerül az
orvosi ellátásba. Ön szerint miért
fontos, hogy minél többekhez eljusson és meg is fogadják a szűrések fontosságának üzenetét?
– Intézményünk fontosnak
tartja a prevenciót. Ezt bizonyítja
az is, hogy 2003 óta tagjai vagyunk
a Szívünk világnapja rendezvénysorozatnak, ami keretében szűrő és
felvilágosító tevékenységet folytatunk. Úgy gondolom, és az adatok
is azt bizonyítják, hogy a megelőző
vizsgálatok nagy jelentőséggel bírnak. A korábbi szűréseink során a
résztvevők mintegy 20 százalékát
további vizsgálatokra kellett küldeni, mert már a helyszíni tesztek
során figyelmeztető eredményt
mértek náluk kollégáink. A pubertás kori elhízás is egyre gyakoribb,
amely előre vetíti a korán kialakuló
cukorbetegség és magas vérnyomás
betegség kockázatát. Fiataloknál
például egyre jellemzőbb, hogy magas vérnyomással élnek együtt úgy,
hogy a betegség semmi tünetét nem
észlelik. És akkor ott vannak még az
úgynevezett „néma gyilkos” betegségek, mint a magas cukorszint és
koleszterin, ami a szűrővizsgálatokon könnyen kideríthető, miközben
enélkül sokszor a beteg észre sem
veszi, hogy ilyen problémája van,
mert sokáig tünetei sincsenek. Kollégáim korábban az egészségügyi

napokon is aktívan részt vettek, a
vizsgálatok lebonyolítását segítve.
Nagyon örülök, hogy idén a Richter
Egészségvároson segíthetünk a szűrésekben. A prevenció fontosságát
szem előtt tartva, kollégáinkra vonatkozó kötelező foglalkozás egészségügyi vizsgálatokat kibővítettük
további szűrésekkel, hogy minél
többet tehessünk az egészségmegőrzésük érdekében.
– Sokszor a szűréseken való
részvétel egyik visszatartó ereje
lehet a vizsgálatok összehangolásának nehézsége vagy éppen a
várakozás. Ön szerint a Richter
Egészségvárosok hangulatának,
családias, játékos környezetének
milyen pozitív hozadéka lehet ezen
a téren?
– Többször megtapasztaltuk
már, hogy a fehér köpeny sokaknál
hirtelen vérnyomás emelkedést vált
ki, így realizálódik az orvosoktól, a
vizsgálatoktól való félelem, tartás.
Bízom benne, hogy a Richter Egészségvároson elérhető szűrések és
tanácsadások, interaktív előadások
hangulata és közvetlensége tovább
fogja csökkenteni a lakosság félelmét az orvosi ellátással kapcsolatban. Emellett remélem, lehetőség
lesz arra is, hogy egy új korosztályt, a fiatalokat is meg tudjuk
szólítani. Úgy gondolom, a gyerekprogramokkal be tudjuk vonzani a
fiatal felnőtteket, szülőket, a 30-40
éves generációt, ők ugyanis azok,
akik jelenleg igen alacsony arányban
járnak szűrővizsgálatokra.
– A Richter Egészségváros rendezvények struktúrája kettős. A
résztvevők nemcsak önnön maguk, családjuk egészségéért tesznek azzal, hogy részt vesznek az
eseményen, de aktivitásukkal kórházukért is tesznek (adománypont
gyűjtése). Mit gondol erről?
– Azt gondolom, hogy nagyon
jó koncepció alapján lett felépítve

a Richter Egészségváros rendezvény. Azok a lakosok, akik eddig is
elkötelezettek voltak a város, a helyi
kórház irányában, azok most is motiváltak lesznek a részvételt illetően.
Nagykőrösön nem túlzás azt állítani, hogy az átlagosnál is magasabb
a lokálpatriotizmus. Bizonyítja ezt,
hogy amikor a kilencvenes években
megépült ez a kórház, akkor a város
lakossága egyöntetűen támogatta
az önkormányzat ezen döntését, erkölcsileg és anyagilag is, mai napig
nagyon sok helyi ember a személyi
jövedelemadójának 1 százalékát is a
kórház javára ajánlja fel. Ezért is gondolom azt, hogy nagy vonzerő lesz
a lakosság számára a Richter Egészségváros
adománypont-gyűjtési
rendszere, mert ha így az egyének
hozzá tudnak járulni a kórházuk
fejlődéshez, akkor igen is elmennek
az eseményre, sőt elhívják a szomszédasszonyt, a barátnőt és a rokonokat is a környező városokból.
– Az egész napos rendezvény
végén a résztvevők aktivitásának és
a Richter felajánlásának köszönhetően összegyűlő adomány minden
alkalommal a helyi egészségügyi
létesítmény, kórház célját segíti.
Önök mire tervezik felhasználni az
adományt?
– A rehabilitáció mellett intézményünkben járóbeteg-szakellátás
is zajlik. Ez utóbbi az elmúlt időszakban kissé mostohagyerek szerepben volt. Ezen a helyzeten szeretnék most egy kicsit változtatni.
A Richter Egészségváros rendezvényen összegyűlő adományból a legtöbb beteget ellátó szakrendelésnek,
a szemészetnek szeretnénk kedvezni. Ezen a szakrendelésen napi 80100 pácienst látunk el. A szemészet
munkájához szükséges eszközt, elsősorban egy réslámpát szeretnék
beszerezni az adományból.

Richter Egészségváros 10. éve –
Találkozzunk június 2-án a Deák téren!
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