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A csoportképen: A nemzetközi zsűri tag-
jai: Rudi Geerardyn tájépítő-városterve ző 
mérnök, a zsűri elnöke, Belgiumból; Mar-
tin Wagner, a zsűri alelnöke, kertészmér-
nök, az osztrák Virágos Iroda szervezet 
képviselője, Ausztriából;  Petr Šiřina tájépí-
tész, a Cseh Építész Kamara Tagja, a Cseh 

Táj és Kert Társaság tagja, Csehországból; 
Hildegunde Henrich tájépítész és város-
tervező mérnök, a németországi Entente 
Florale szervezet tagja, Német országból;  
Christy Boylan kertészeti szakértő, tájépí-
tész, Írországból; Gabriele Schetter erdé-
szeti menedzser, tanúsított európai fatech-

nikus szakértő, Olaszországból; Marjolijn 

Ruijs tájépítészeti vállalkozó, a holland En-

tente Florale szervezet tagja, Hollandiából; 

Anton Schlaus, B. Sc építész, a szlovén En-

tente Florale szervezet tagja, Szlovéniából. 

A versenyt segítő vendégek, továbbá 

Nagykőrös városvezetése részéről: 

Spanyárné Halász Szilvia kertépítő 

mérnök, a magyarországi Entente Florale 

szervezet tagja, Magyarországról; Dr. Nagy 

Ildikó Réka, a verseny nemzeti koordiná-

tora; Dr. Dömötör Tamás okl. tájépítész; 

Barta Petra Virágos Magyarország pro-

jektvezető; Pesti Krisztina, a zsűri nap mo-

derátora.

Dr. Czira Szabolcs, Nagykőrös vá-

ros polgármestere; dr. Körtvélyesi Attila, 

Nagykőrös város alpolgármestere; Tényi 

András főépítész; Vozárné Ragó Ildikó, a 

Köva-Kom Nonprofit Zrt. vezérigazgatója; 

László Ditta, a Nagykőrösi Arany János 

Kulturális Központ igazgatója és Juhász 

Nándor, a Nagykőrösi Arany János Kultu-

rális Központ igazgatóhelyettese. 

 További részletek lapunk 

4., 5. és 9. oldalán!
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Nagykőrös, a Virágzó Város 2019.

NEMZETKÖZI SZAKMAI DELEGÁCIÓ JÁRT VÁROSUNKBAN

Óriási tömeg a Cifrakertben, 
a VI. KŐRÖSI MÖGGYFESZTIVÁLON

 Idén 2019. június 28-án, este 20 órától kezdődött 
a VI. Kőrösi Möggyfesztivál, mely idén is óriási 

sikert aratott. 

A kétnapos rendezvény tömegeket vonzott, ami nem csoda, 
hiszen számos jobbnál-jobb program várt a kilátogatókra.

További részletek lapunk 6. és 7. oldalán!

Korda György és Balázs Klári élő koncertet adott a Cifrakertben Közös koccintás a Möggyfesztiválon
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Gyász
Pál Zoltán Ferenc (1943)

Petró András (1930)

Köszönetnyilvánítás
Fájdalomtól megtört szívvel mondunk köszönetet 

a rokonoknak, jó barátoknak, ismerősöknek, 

szomszédoknak, akik szeretett 

drága Feleség, Édesanya, Nagymama

KOVÁCS JÓZSEFNÉ 
született ANGYAL ILONA

temetésén részvételükkel, virágaikkal enyhítették 

fájdalmunkat.

Gyászoló család

Soha nem látott lehetôséghez 
jutnak a családok

nak felújítására is fel lehet 

használni a támogatást.

Novák Katalin a Kossuth 

rádió Jó reggelt, Magyaror-

szág! című műsorában a baba-

váró támogatásról elmondta 

azt is, hogy a törlesztőrész-

lete maximum 50 ezer forint 

lehet, igényléséhez pedig a 

házaspár egyik tagjának leg-

alább hároméves biztosítotti 

jogviszonyra van szüksége, 

amely lehet akár felsőokta-

tásban eltöltött időszak is. 

A támogatásokról az érdek-

lődők többet megtudhatnak 

a csalad.hu oldalon, vala-

mint a 1818-as kormányzati 

ügyfélvonalon ‒ fűzte hozzá.

(MTI)

Július elsejével bővült a 
családtámogatási rendszer, 
soha nem látott lehetősé-
get kapnak a családalapítás 
előtt állók és a már gyereket 
nevelő családok ‒ mondta 
az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának család- és 
ifjúságügyért felelős állam-
titkára hétfőn az M1 aktuá-
lis csatornán.

Novák Katalin azzal kap-
csolatban nyilatkozott, hogy 
hétfőtől lehet igényelni a 
babaváró támogatást, a csa-
ládi otthonteremtési kedvez-
ményhez (csok) kapcsolódó 
kamattámogatott kölcsönt, 
a jelzáloghitelek elengedésé-
nek bővített változatát, vala-
mint a nagycsaládosok autó-
vásárlási támogatását.

A legfeljebb tízmillió fo-
rintos, kamatmentes, szabad 
felhasználású babaváró tá-
mogatás feltételeiről elmond-
ta, házasnak kell lenni az 
igényléséhez, a feleségnek 40 
évnél fiatalabbnak, és alapve-
tően azoknak szól, akik gye-
rekeket terveznek, de azok 
is kérhetik, akiknek már van 
gyerekük. A zökkenőmentes 
indulás érdekében köny-
nyítettek a feltételeken, és 
júliusra átmeneti időszakot 

határoztak meg, így a jú-
liusban született gyerekek 
után utólag is igényelhető a 
hitel, és illetékmentessé tet-
ték a társadalombiztosítási 
jogviszony igazolás kikéré-
sét ‒ ismertette az államtit-
kár. Hozzátette, azok, akik 
a központi hitelinformációs 
listán (KHR) listán még rajta 
vannak, mert volt késedelmes 
tartozásuk, de azt már visz-
szafizették, szintén igényel-
hetik a babaváró támogatást.

Novák Katalin szólt az in-
gatlanfedezetű jelzáloghitelek 
elengedésének bővüléséről is: 
már a második gyereknél 
egymillió, a harmadiknál 
négymillió, további gyere-
kek születésekor pedig egy-
egy millió forint elengedését 
lehet kérni, és ez a csok-köl-
csönökre is igaz. A garan-
táltan három százalék alatti 
csok-kölcsönt hétfőtől már 
használt ingatlanra is lehet 
igényelni: két gyerek válla-
lása vagy nevelése esetén 10 
millió, három gyereknél 15 
millió forintot lehet felven-
ni ‒ mondta el az államtitkár. 
Kitért arra is, hogy elindul a 
falusi csok, amelynek újdon-
sága, hogy nemcsak használt 
lakás vásárlására, hanem an-
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EGÉSZSÉGNAP A GIMNÁZIUMBAN

Az Arany János Református 
Gimnáziumban 2019. július 
1-jén INGYENES Egészségna-
pot rendeztek az Oroszlán és 
Szent György Gyógyszertárak 
szervezésében, melynek kere-
tében színvonalas előadásokra 
is sor került a betegségek meg-
előzéséről. Sokan vettek részt 
az ingyenes szűrővizsgálatokon 
szakorvos jelenlétével, mint 
csontsűrűség-mérés, diabéteszes 
neuropátia szűrése, szív- és ér-

rendszeri betegségek  szűrővizs-
gálata, anyajegyszűrés, emlő 
helyes önvizsgálata, életmód-ta-
nácsadás, műszeres fejbőr- és 
hajvizsgálat, vércsoport-megha-
tározása. Az egészségnapra dr. 
Körtvélyesi Attila, Nagykőrös 
város alpolgármestere is kiláto-
gatott. 
Előadást tartott Dr. Molnár 
Kornélia M.D.Phd. címzetes 
egyetemi docens ‒ A prevenció, 
vagyis az emberi betegségek 

megelőzése ‒ Mit tehetnénk és 
mit teszünk a saját egészségünk 
érdekében?; Pákozdi Nóra kli-
nikai szakpszichológus ‒ Érzel-
mi intelligencia a mindennapi 
kapcsolatainkban; Dr. Tóth-Ba-
ranyi Zsuzsanna belgyógyász, 
gasztroenterológus főorvos ‒ A 
táplálkozás, mint fő rizikófak-
tor a belgyógyászati betegségek-
ben; Dr. Vincze Rita neurológus 
szakorvos ‒ Sürgősség a neuro-
lógiában, avagy hogyan ismer-

jük fel az agyi érkatasztrófát?; 
Dr. Nádai Tamás szakgyógysze-
rész, Biotic Gyógyszerészeti Kft. 
szakmai igazgató ‒ Életkorhoz 
kötött prevenció, azaz egészsé-
günk megőrzése gyermekkortól 
egy egész életen át. 

További részletek, adatok ké-
sőbbi lapszámunkban!

Tekintsék meg képgalérián-
kat az Önkormányzati Hírek 
Nagykőrös facebook oldalán!

Beretvás Judit

A Möggyfesztivál egyik igen népszerű kí-
sérőprogramja volt a Nagykőrösi Önkor-
mányzati Tűzoltóság látványos bemutató-
ja, amikor egy gépkocsit gyújtottak fel, azt 
eloltották és feszítővágóval szétdarabolták. 
Az autó a végére úgy festett, mint egy kon-
zervdoboz, melynek levették a tetejét. Ézsiás 
László tűzoltó-parancsnoknak és kollégái-

nak az volt a céljuk, hogy bemutassák mun-
kájuk ezen részét. Amikor éles bevetésen 
vannak, természetesen minden gyorsabb... 

Szaladnak, száguldanak, gyorsabban 
oltanak, darabolnak. A be mu ta tó kedvéért 
a feladat mintegy 10 perc alatt ért véget.. 
Hátborzongató látvány volt az égő roncs. 
Köszönjük a Nagykőrösi Ön kor mány za ti 

Tűzoltóságnak, hogy betekinthettünk pár 
perc re munkájukba. Kívánunk kevés tüzet 
és balesetet! 

LV
Képek: Beretvás Judit és Lőrinczy Veronika.

 A Möggyfesztivál részletes programját 
keresse lapunk 6. és 7. oldalán!

LÁTVÁNYOS TŰZOLTÓ BEMUTATÓ
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Nagykőrös, a Virágzó Város 2019.

NEMZETKÖZI SZAKMAI DELEGÁCIÓ JÁRT VÁROSUNKBAN

 Folytatás az 1. oldalról…
Nagykőrös tavaly meg-
nyerte a Virágos Magyar-
ország országos versenyt 
és ezzel a jogot és lehető-
séget, hogy képviselhesse 
hazánkat, Magyarországot. 
Idén februártól egy felké-
szülési periódus kezdődött, 
melynek része volt, hogy 
egy portfóliót, egy sétáló-
füzetet és egy média-meg-
jelenéseket tartalmazó ki-
adványt is elkészítettünk. 
E mellett komoly fejtörést 
okozott, hogy a sok érték 
közül, melyek Nagykőrösön 
megvannak, melyeket tárjuk 
a szakmai zsűri elé. A 6 órás 
kötött zsűrizési napra júli-
us 2-án került sor. Reggel a 
Nagykőrösi Arany János Kul-
turális Központban kezdtek, 
ahol dr. Körtvélyesi Attila al-
polgármester, Tényi András 
városi főépítész és Ragó Ildi-
kó, a „2018-as Év Főkertésze” 
tartottak városbemutató és 

szakmai előadásokat. Ezután 
egy csoportkép elkészítésére 
került sor a Városháza főlép-
csőjén, melyet a Református 
Templom meglátogatása és a 
toronyba történő séta köve-
tett. A megújult Hősök terét, 
mely egyértelműen elnyer-
te a szakemberek tetszését, 
Nagykőrös különdíjra jelölte 
pályázatában. Ezt követően 
a Múzeum, a Cifrakert és a 
Csónakázó-tó következett. 
Az ebédet a Tímárház ud-
varán fogyasztották el, majd 
a délutáni zsűrizési ciklus 
következett. A Temetőhegyi 
új lakó- pihenőövezet fásí-
tási programját mutatták be 
nekik, majd a Nagykőrösi 
Rehabilitációs Szakkórház 
következett, ahol a rehabi-
litációs kert, rehabilitációs 
program ismertetése történt 
meg. A nagykőrösi új Piac-
csar nok ban kóstolóval vár-
ták a helyi termelők a zsűri 
tagjait, majd az utolsó hely-
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szín a Pálfája és az Oktató-
központ volt. Itt kenyérlán-
gos és pálinka kóstolására is 
sor került. A zsűrizés végén 
egy általános képet kaphat-
tunk a zsűri elnökétől, melyről 
részleteket az Önkormányzati 
Hírek facebook oldalára fel-
töltött videóban láthatnak, il-
letve jövő heti lapszámunkban 
is olvashatnak. A díszvacsora 
20 órakor kezdődött a kultu-
rális központ dísztermében, 
ahol először dr. Czira Sza-
bolcs polgármester mondott 
köszöntőt, majd Rudi Gee-
rardyn, a nemzetközi zsű-
ri elnöke. A vacsora 22 óra 
helyett jóval 23 óra után ért 
véget, ami egyértelmű jelzés 
arra, hogy jól érezték magu-
kat nálunk a vendégek.

Mindegy milyen ered-
ményt érünk el, Nagykőrös 
győzött, de az igazi győzte-
sek azok, akik ebben a ver-
senyben, az előkészítésben 
részt vettek. Köszönet és 

hála azoknak, akik széppé, 

virágzóvá tették városunkat, 

a KÖVA-KOM Nonprofit 

Zrt. minden dolgozójának, 

a Nagykőrösi Szolgáltató 

Központnak, kiemelten a 

Vágó Csaba vezette park-

fenn tar tó szekciónak, a 

Toldi iskola vezetésének és 

Danóczi Leventének, akik 

azonnal jelentkeztek, hogy 

be szeretnének kapcsolód-

ni a zsűri napba. Külön ki-

emelt köszönet illeti Tankó 

Ágota főigazgató asszonyt 

és a nagykőrösi kórház va-

lamennyi dolgozóját, az ön-

kénteseket, hogy csodaszép-

pé varázsolták a kórházunk 

udvarát, kertjét. Mindenki-

nek jár az elismerés, aki az 

egyes zsűrizési állomásokon 

jelen volt, segített. 

További részletek, informá-

ciók jövő heti lapszámunk-

ban!

Horváth Tibor
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ÉVRŐL ÉVRE SIKERESEBB 
A KŐRÖSI MÖGGYFESZTIVÁL

Idén 2019. június 28-án, este 20 
órától kezdődött a VI. Kőrösi 
Möggyfesztivál, mely idén is 
óriási sikert aratott. A kétnapos 
rendezvény tömegeket vonzott, 
ami nem csoda, hiszen számos 
jobbnál-jobb program, fellépő, 
termelői piac, möggy, möggy-
bor, möggysör, möggypálinka, 
möggyszörp vásár, továbbá vá-
rosnéző kisvonat, ízek és régi 
mesterségek utcája várt a ki-
látogatókra. Pénteken, a Deák 
Bill Blues Band fantasztikus 
koncertje után kisgyermeki len-
dülettel lépett színpadra Kor-
da György és kedves felesége, 
Balázs Klári, akik egyből bele 
is csaptak, egymás után követ-
keztek a sokak által imádott ze-
neszámok. Ekkor már óriási tö-
meg gyűlt össze a Cifrakertben, 
nagyon sokakat érdekelt a Korda 
házaspár előadása. 

A MysticDuó utcabáljával 
zárult az este, de szombaton, 
azaz június 29-én kora reggel 
már gyűltek a csapatok a hagyo-
mányos főzőversenyre, ezúttal 
Bernáth József séffel a Cifra-
kertben. A Möggyfőzőverseny 
és Möggyes süti receptverseny 

ünnepélyes eredményhirdetésé-
re is sor került, erről bővebben 
következő lapszámunkban szá-
molunk be.

„Jó ebédhez szól a nóta” – 
MÁRIÓ, a harmonikás műsora 
szintén megtöltötte a nézőte-
ret, ugyancsak népszerű volt a 
Hastánc- és Senior Örömtánc 
bemutató is a színpadon. 

A Város bora 2019 Díjátadón 
és Borlovagavatáson, a Cegléd 
és Vidéke Unghváry László Bor-
rend közreműködésével, Bálint 

Bernáth József séf

Látványos tűzoltó show

Az Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjteményben megnyitotta 
kapuit a középkori Nagykőrös
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Zoltán és Ujhelyi Gábor állták 
ki a próbát, majd ünnepélyesen 
borlovagokká avatták őket. 

Kis Miklós Zsolt, az Agrármi-
nisztérium vidékfejlesztésért fe-
lelős államtitkára, a rendezvény 
fővédnöke és dr. Czira Szabolcs, 
Nagykőrös város polgármestere 
is köszöntötték a megjelenteket. 

Gájer Bálint énekes koncert-
jét követően a koccintás napja – 
A Magyar Bor és Pezsgő Napja 
alkalmából közös koccintásra 
került sor a jelenlévő vendégek-
kel a Zenepavilonnál. 

Az Albatross koncertje, ki-
egészülve a Columbia fúvós 
együttessel fergeteges hangula-
tot teremtett. 

A Möggyfesztiválon ezút-
tal egy látványos tűzoltó show 
műsorra is sor került az Ifjúsá-
gi sportpályánál, a nagykőrösi 
tűzoltók látványos bemutatója 
során egy lángoló gépkocsit 
oltottak el. Szerencsére ezúttal 
nem baleset történt, hanem 
látványos b emutatóval adtak 
ízelítőt tűzoltóink a munkájuk-

ból. A tűz eloltását követően 
feszítővágóval szétdarabolták 
az autót.

Az Arany János Közérdekű 
Muzeális Gyűjteményben köz-
ben megnyitotta kapuit a kö-
zépkori Nagykőrös, számos ér-
dekességgel várva a közönséget, 
mint boszorkányperek, mágia, 
boszorkányság, javasasszo-
nyok, tűzszonglőrök, fényfes-
tés, Szent Iván-éji tűzugrás. 
A rendezvényt László Ditta, a 
Nagykőrösi Arany János Kultu-
rális Központ igazgatója nyitotta 
meg. 

Végül a nap zárásaként óri-
ási tömeg gyűlt össze a nézőté-
ren, hatalmas élményt nyújtott 
ugyanis a HONEYBEAST élő 
koncertje a nagyszínpadon, 
erről, valamint a további prog-
ramokról készült videó felvéte-
leinket, képgalériáinkat meg-
tekinthetik az Önkormányzati 
Hírek Nagykőrös facebook ol-
dalán!

Beretvás Judit
Fotók: Polgármesteri Kabinet

Köszöntőt mondtak Kis Miklós Zsolt és dr. Czira Szabolcs 

Albatross koncertje

Borlovagok avatása

HONEYBEAST élő koncertje a Cifrakertben
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Hirdetés Hirdetés

ÉPÜL A NAGYKŐRÖSI 
KÓRHÁZ SPORTPARKJA!

Az elmúlt években is igye-
ke zett a Nagykőrösi Re ha-
bi li tá ciós Sza kkór ház és 
Ren de lő in tézet fej lesz té se-
ket meg va ló sí ta ni és fo lya-
ma to san ke re si a to váb bi 
le he tő sé geket, ami vel még 
in kább  hoz zá já rul hat a be-
te gek gyó gyu lá sá hoz, ennek 
a je gyé ben va ló sul meg a re-
ha bi li tá ciós sport park be ru-

há zás is. A sportpark kimon-
dottan olyan esz kö zö ket fog 
tartal maz ni, melyek segíteni 
fogják a be te gek re ha bi li tá-
ció ját. Erről a nagyon fontos 
be ru há zás ról is beszélt Tankó 
Ágota főigazgató a Semmel-
weis-napi ünnepségen, pén-
teken. Képünk is ekkor ké-
szült!

HT

Nagykôrös 
a Gasztroangyal stábjának 

szemével! IV. rész
Mint az ismeretes, Nagykőrösön forgatott a Gasztroangyal című, 

méltán népszerű műsor. A már számos településről értékközve-

títő epizódokat készítő stáb tagjait arról kérdeztük, milyennek 

látják városunkat, Nagykőröst?

Hunyadkürti Zsolt, a Gasztroangyal hangmérnöke: „Nagyon ren-

dezettnek láttam a várost a többi nagyvároshoz képest, nagyon szép, 

nagyon kulturált és nagyon jó fogadtatásban volt részünk. Elég sok 

városban járunk és azokhoz képest is Nagykőrösön kiemelkedően 

tetszett a város rendezettsége és az épületek szépsége.”

*****

Vikárius Árpád operatőr: „Nagyon szép a város, könnyű fotózni. 

Nem nagyon kell keresgetni a szép helyeket, mert van belőle bőven. 

Operatőri szemmel nézve egyszerű dolgunk volt. Nagyon kedvesek 

voltak a nagykőrösi emberek, nagyon jó helyszíneken forgattunk és 

nagyon jól éreztem magam.”

A WWW.NAGYKOROS.HU OLDALON, 

NAGYKŐRÖS VÁROS HIVATALOS HONLAPJÁN FRISS 

HÍREKKEL, INFORMÁCIÓKKAL TALÁLKOZHAT!

TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN
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Az idei évben a Virágos Nagy-
kőrösért versenyre összesen 
120-an neveztek, így a szakmai 
zsűrinek nagyon nehéz dolga 
volt. Álomkertekben jártak a 
szakemberek, és végül megszü-

lettek az eredmények. A díjak 
átadására július 2-án került sor 
a Rácz József Galériában, az 
Entente Florale Europe verseny 
zsűrinapján, lapzártánkat köve-
tően. Erről következő lapszá-

munkban, illetve web- és face-
book oldalainkon számolunk be 
Önöknek. 

Addig is sok szeretettel küld-
jük Önöknek fényképeinket, 
melyeken már a díjazottak és 

kertjeik szerepelnek. A képe-
ken: Urbán Istvánné és Párja, 
Czirják Józsefné és Tőke Gyula, 
Csehné Urbán Tímea és Baracsi 
Katalin. 

 LV

ÁLOMKERTEK NAGYKŐRÖSÖN
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Mondja el véleményét, szavazzon Ön is! 
Nekünk minden vélemény számít!

Elindult az Önkormányzati Hírek és 

a NagykőrösMA közös szavazása arról, 

hogy melyik Nagykőrös kedvenc fagyizója. 

A helyiek el vannak kényeztetve jobbnál 

jobb helyi fagylaltozókkal, és finomabbnál 

finomabb fagyikkal. Szavazzon Ön is! 

Amennyiben felkeresi az egyik fagyizót, 

kérjük, küldjön nekünk képet arról, aho-

gyan fagylaltoznak! sajto@nagykoros.hu

Elindult 
a nagykőrösi fagyi teszt! 

Önnek melyik a kedvenc nagykőrösi fagyizója?

Képünk illusztráció  

„KÖSZÖNJÜK!”

Nagykőrös Város Önkormányzati Képviselő-testülete, dr. Czira 

Szabolcs polgármester javaslatára 2 millió forint támogatásban 

részesítette a Református Temető kerítés építését. Köszönet a 

döntéshozóknak, dicsőség Istennek! Soli Deo Gloria!” – olvas-

ható Szabó Gábor református lelkészelnök közösségi oldalán! 

„Közösségben van az Úr az őt 
félőkkel, szövetségére tanítja 
őket.”   (Zsolt 25,14)

A Nagykőrösi Református 
Templomban 2019. június 30-
án délelőtt 10 órától tartották 
a Károli Gáspár Református 
Egyetem Tanítóképző Főisko-

lai Kara végzős hallgatóinak 
diplomaosztó ünnepségét, me-
lyen dr. Czira Szabolcs, Nagy-
kőrös város polgármestere is 
részt vett. 

Az Istentiszteleten igét hir-
detett Prof. Dr. Balla Péter rek-
tor, majd Nagytiszteletű Szabó 

Gábor református lelkészelnök 
is köszöntötte az egybegyűlte-
ket. 

Az elmúlt fél évet Dr. Szenczi 
Árpád dékán értékelte, majd a 
kibocsátást követően került sor 
a köszöntésekre és elismerések 
átadására.

A végzős diákok is megha-
tóan búcsúztak szeretett iskolá-
juktól. Az ünnepélyes diploma-
osztóról készült képgalériánkat 
megtekinthetik az 

Önkormányzati Hírek Nagy-
kőrös facebook oldalán!

Beretvás Judit

Diplomaosztó ünnepségDiplomaosztó ünnepség
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ÁLLÁST KÍNÁL
Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet 

állást hirdet BETEGHORDÓI munkakör betöltésére. 

Pályázati feltételek: 8 általános iskolai végzettség; egészségügyi 

alkalmasság; magyar állampolgárság; büntetlen előélet, melynek 

igazolása a pályázat elnyerése esetén, munkába álláskor szükséges

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csépleő 

Viktória ápolási igazgatótól kérhetnek tel: 53/351-761.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak 

a Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet címére 

történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1.)  

vagy Személyesen.

Dr. Czira Szabolcs polgár-
mester a június 27-ei testü-
leti ülésen ismertette a 2014 
óta eltelt önkormányzati 
ciklus legfontosabb intéz-
kedéseit, fejlesztéseit, ered-
ményeit. Többek között el-
mondta: Kormányablak nyílt 
2015-ben, folytatódtak az 
útépítések, ebben az évben 16 
új utca épült. 

2016-ban elkészült a Pál-
fájai út, Befektetőbarát Te-
lepülés lettünk, újra lett 
Nagykőrösön mozi, a Kőrös 
ART Mozi elindult, Büsz-
keségpontot állítottunk föl 
és ebben az évben 2 millió 
forinttal támogattuk a kato-
likus templom harangjának 
a felújítását. Ekkor került 
bejelentésre, hogy a SIIX 
új munkahelyeket hoz létre 
Nagykőrösön és azóta is fej-
leszt, egyre jobban halad. 

2017-es évünk Arany-év 
volt, melyre a Magyar Kor-
mány 1 milliárd 40 millió fo-
rint célzott támogatást adott, 
ebből teljesen megújult a 
Múzeum és szoborkompozí-
ciót állítottunk a legnagyobb 
magyar költő és családja tisz-
teletére. Megújult a Cifrakert 
is, a téregyüttes, a Svájci Ház, 

a Zenepavilon, és játszótér lé-
tesült. Sikerült elérni, hogy 94 
ezer forintot megkapják a csa-
tornázásban érintettek, a Lá-
zár János miniszterrel történt 
polgármesteri egyeztetés ered-
ményeként. Átadtuk a teljesen 
megújult Hősök terét, ez mind 
az idelátogatóknak, mind a 
nagykőrösieknek elnyerte a 
tetszését. A Városi Óvodák 
energetikai fejlesztését 84 mil-
lió forinttal támogattuk pá-
lyázati forrásból és önerőből. 
Sportparkkal gazdagodott 
az Október 23. tér. 2018-ban 
a várossá válás 650. évforduló 
jegyében telt el, megrendeztük 
a RICHTER Egészségváros 
programot, mely hatalmas tö-
megeket vonzott ki. Az Októ-
ber 23. teret leaszfaltoztuk, 
a lakótelepen belül ez 8 út-
szakaszt érintett. Nagykőrös 
megnyerte a Virágos Ma-
gyarország versenyt, I. he-
lyezést értünk el. A Temető-
hegyi városrész 8 útja kapott 
aszfaltburkolatot lakossági 
összefogással, továbbá 550 
új fát ültettünk. Idén átadás-
ra került az új nagykőrösi 
piac csarnok a Kálvin téren, 
amely 1000 nm-en szolgálja a 
város lakóit, a kereskedőket. 

A piac visszanyerte régi fényét. 
Ebben az évben Energia-
hatékony Önkormányzat ki-
tüntető címet vehettünk át, 
most pedig a Tehetségbarát 
Önkormányzat címet is el-
nyerte Nagykőrös, illetve a 
Marketing Gyémánt Díjat is 
átvehettük. 

FOLYTATJUK! A munka 
nem fejeződött be, folytatód-
nak a fejlesztések: elkezdőd-
het a Kinizsi székházának az 
építése, a Bárány utcai lakó-
telep úthálózatának és egyes 
járdaszakaszainak a fölújí-
tása, járdaépítés a Városköz-
ponttól a Kálvin térig, a Kecs-
keméti út mindkét oldalán. 
Elindulhat a bicikliút építése 
Cegléd irányába, melyre 200 
millió forint támogatást si-
került elnyernünk. Elindul-

hat a Vásártéri kiszolgáló 
épületnek az építése. A csa-
padékvíz elvezető rendszer 
további fejlesztésére, amit 
mindig folytatni kell, is ad-
tunk be pályázatot, remélem 
sikerrel fogunk járni. Pályáz-
tunk a Pálfájai Oktatóköz-
pont turisztikai fejlesztésére 
is. Hamarosan el fog indulni 
a piac környéki városi fenn-
tartású útszakaszok felújítá-
sa is.

„Én köszönöm minda-
zoknak a munkáját, akik eb-
ben segítettek bennünket” - 
mondta el dr. Czira Szabolcs 
polgármester.

NÉZZÉK MEG  VIDEÓN-
KAT az Önkormányzati 

Hírek Nagykőrös facebook 
oldalán!

Horváth Tibor

Dr. Czira Szabolcs polgármester 

értékelte az elmúlt 5 évet, bemutatta 

a legfontosabb eredményeket

Hirdetés

Híreinket, képgalériáinkat kövesse 

nyomon továbbra is az

Önkormányzati Hírek Nagykőrös 

facebook közösségi oldalainkon,

valamint a 

www.nagykoros.hu 

városi honlapon!
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Önkormányzati Hírek

ingyenes tájékoztató kiadvány

Kiadja: 
a 2.9./409-1/2006. nyil ván tar-

tás ba vételi szám alapján Nagy-
kőrös Város Önkormányzata

Kiadó címe: 
2750 Nagykőrös, 
Szabadság tér 5. 
Tel.: 53/550- 300, 
fax: 53/351-058

E-mail: 
tanacsado@nagyko ros.hu

Felelős szerkesztő: 
Szapora István, 

a szerkesztőbizottság elnöke
Fejléc: Sári Zoltán © 2005

Nyomdai munkák: 
Magyar Közlöny Lap- és 

Könyvkiadó Kft. – Lajosmizse
Felelős vezető: 

Papp Tibor ügyvezető
Web: www.mhk.hu

Terjeszti: Magyar Posta
ISSN 2061-0300

A lapunkban megjelent 
írások, képek, illetve 
bár milyen tartalom 

utánközlése csakis kizárólag 
a Szerkesz tőbizottság vagy 

a jogtulajdonos engedélyével 
történhet.

Lapzártánk időpontja: 
hétfő 12 óra.

GYÓGYSZERTÁRI 

ÜGYELET

2019. július 1-től 

KŐRISFA GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Ceglédi út 7/B. 

Tel.: 53/353-598

2019. július 8-tól 

PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Ceglédi út. 28. 

Tel.: 53/552-134

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.

EU-ÉPÍTŐ
KFT

EU-ÉPÍTŐ KFT.

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

Elektronikus 

építési naplóval 

építőipari 

generál kivitelezés

Hirdetés

PB gáz 11,5 kg

4599 Ft
PB gáz 23 kg

8999 Ft

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

Bankkártyás fizetés is igényelhető
Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Hirdetés

Orvosi ügyelet telefonszáma: 

53/350-377
Hirdetés

Hirdetés A Nagykőrösi Petőfi Sándor 
Általános Iskolában sok éves 
hagyomány, hogy nyolcadi-
kos végzőseink államilag el-
ismert alapfokú nyelvvizsgát 
tesznek angol nyelvből. Az 
idei tanévben 11 tanulónk 
vállalta a megmérettetést és 
szerzett nyelvvizsga bizonyít-
ványt: Csete Jázmin, Fehér 
Benedek, Fehér-Deák József, 
Hörömpő Réka, Józan Viktó-
ria, Kóródi Bence, Mészáros 
Gréta, Orbán Áron Simon, 
Szecsei Evelin, Szűcs Lili és 
Ugi-Rácz Emese.

Gratulálunk tanulóink-
nak és felkészítő pedagó-
gusainknak, Kovács-Benke 
Anita és Berényi Péter angol 
szakos tanároknak!

Petőfi iskola idegen 
nyelvi munkaközössége

SIKERES NYELVVIZSGÁK
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Hirdetés

A tanév végéhez közeledvén az 
idei évben is elismerő oklevelet 
vehettek át a városunk iskolái-
ban tanuló azon diákok, akik 
Nagykőrös hírnevét nagyszerű 
tanulmányi vagy sportteljesítmé-
nyükkel öregbítették. A több mint 
húszéves hagyomány nyomán az 
idén is több száz diák vehette át 
dr. Czira Szabolcs polgármester-
től az egyéni, illetve csapatban 
elért kimagasló teljesítményéért 
járó elismerést. Lapunk az idei 
évben is iskolánként közli a kiváló 
diákok névsorát.

Ebben a lapszámban a Nagykő-
rösi II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola kiváló diákjai szerepelnek:

Bognár Nóra Kata 1.B: Szarka 
Mihály Szavalóverseny megyei III. 
hely; Erdős Norbert 3.B: Nagykő-
rösi Kolping Katolikus Általános 
Iskola Tanulmányi Versenye – 
magyar nyelv városi I. hely; Jakab 
Angéla Amina 2.B: Városi Mate-
matika Verseny városi I. helyezés; 
Katona Krisztina 2.B: Városi Ma-
tematika Verseny városi I. helye-
zés; Kis Maja Zsóka 6.A: Megyei 
Anyanyelvi Verseny megyei III. 
hely; Kósa-Fehér Lili Diána 3.B: 
Szarka Mihály Szavalóverseny 

me gyei I. hely, Magyar Látvány-

tánc Sportszövetség Táncversenye 

me gyei III. hely, Kölyök Atlétika 

Kupa városi I. hely; Kovács Ádám 

4.A: judo sportág – Csaba Béla 

Emlékverseny országos V. hely, 

IV. Molnár Franciska Emlékver-

seny megyei III. hely, XXII. Solti 

Tavaszi Kupa megyei II. hely, V. 

Kőrös Judo Kupa megyei VII. 

hely, VI. Oros-Honvéd Kupa me-

gyei III. hely; Sál Vivien Mónika 

6.A: Megyei Anyanyelvi Verseny 

megyei II. helyezés; Szigetvári 

Hédi 8.A: Városi Szavalóverseny 

arany fokozat, Arany Torna Kupa 

(Szeged) országos III. hely, Tanke-

rületi idegen nyelvi verseny me-

NAGYKÔRÖS KIVÁLÓ DIÁKJAI IV.

gyei I. hely; Tömösközi Viktória 
6.B: Országos Amatőr Síbajnok-
ság országos VI. hely, Tankerületi 
idegen nyelvi verseny megyei I. 
hely; Zana László 8.A: „A jó föld 
aranyat ér” pályázat városi I. hely; 
Szabó István 5.B: AMITA XVI. 
Országos Amatőr, Félprofi és Profi 
Ifjúsági Táncművészeti Verseny 
Csapattagként elért arany fokozat 
+ legjobb formáció, a Relevé TSE 
Nagykőrös Junior csoportjának 
tagjaként EB arany fokozat; Vár-
konyi Dorina 8.A, Tohai Lilla 
7.A, Juhász Csenge 7.A, Kerekes 
Bernadett 6.B: Arany Torna Kupa 
(Szeged) országos III. hely; Tekes 
Dorina 4.A, Végh Emese Csenge 
5.B, Bálint Henrietta 4.A: Arany 
Torna Kupa (Szeged) országos III. 
hely; Léhner Nikoletta 3.A: Arany 
Torna Kupa (Szeged) országos III. 
hely, Kölyök Atlétika Kupa váro-

si I. hely; Rab Hanna Rea 2.A, 
Gerőcs Alisa 2.A, Szabó Szófia 
Lilien 2.B, Bársony Viktória 2.B, 
László Tímea 3.A, Barta Zoltán 
3.A, Barna Vivien 3.B, Boldizsár 
Endre 3.B, Boldizsár Panna 3.B: 
Kölyök Atlétika Kupa városi I. 
hely; Lakatos Vanessza 3.B: Ma-
gyar Látványtánc Sportszövetség 
Táncversenye megyei II. hely; 
Farkas Viktória 3.B: Magyar Lát-
ványtánc Sportszövetség Táncver-
senye megyei II. hely, Kölyök At-
létika Kupa városi I. hely; Farkas 
Borbála 6.B, Nagy-Kőszegi Kris-
tóf 6.B, Szentpéteri Bence 6.B: 
Tankerületi idegen nyelvi verseny 
megyei I. hely; Lakatos Pál Ákos 
8.B, Birkás Bertalan 8.A, Bányai 
Réka Csenge 7.B: Tankerületi ide-
gen nyelvi verseny megyei I. hely.

Gratulálunk!
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A Nagycsaládosok Országos 

Egyesülete (NOE) évek óta 

díjazza azokat, akik önkéntes 

munkájukkal, segítő támoga-

tásukkal segítik, támogatnak 

nagycsaládos szervezeteket.  

A NOE-díj a legmagasabb 

elismerés, melyet a NOE el-

nöksége ad az Egyesületért 

végzett sok éves, kiemelkedő 

vagy a családokért végzett 

rendkívüli áldozatos munká-

ért. A Nagycsaládosok Nagy-

kőrösi Egyesülete erre a díjra 

terjesztette elő Pap Lajosné 

Farkas Zsuzsanna elnök asz-

szonyt a családokért és Egyesü-

letért végzett több mint 10 éves 

áldozatos önkéntes munkája 

elismeréseként.

A nagycsaládosokat anya-

gilag kiemelten támogató ma-

gánszemélyek és szervezetek 

erkölcsi elismerésének jeléül a 

NOE Választmánya 1997 febru-

árjában Bölcső-díjat alapított. 

A beérkezett javaslatok alapján 

a Nagycsaládosok Nagykőrösi 

Egyesületének közel 10 éves 

támogatásáért, a NOE Arany-

bölcső díjat adományozott a 

Pap-Agro Kft-nek. 

Elismerő Oklevélben része-

sült ebben az évben Herpainé 

Juhász Cecília, aki rendkívül 

szorgalmas, példamutató, ön-

kéntes munkájával több, mint 

10 éve segíti a Nagycsaládosok 

Nagykőrösi Egyesületét és an-

nak tagcsaládjait.

Büszkék vagyunk Egyesüle-

tünk önkénteseire, támogatóira, 

akiknek ezúton is köszönjük ál-

dozatos segítő munkájukat. Gra-

tulálunk a díjazottaknak!

 A 25 éves Nagycsaládo-

sok Nagykőrösi Egyesülete 

vár mindenkit, akik szívesen 

lennének egy olyan közösség 

tagjai, akik fontosnak tartják 

a családi értékek felmutatását, 

egymás segítését, támogatását 

érdekek nélkül!

NNE Vezetősége

 Emlékező Istentiszteletet tar-
tottak 2019. június 30-án, 
vasárnap a Nagykőrösi Zsina-
gógában. A Holokauszt idején 
600.000 zsidó testvérünket, köz-

tük legalább 400 nagykőrösi zsi-
dó polgártársunkat hurcolták el 
és gyilkolták meg. Rájuk emlé-
keztünk, értük hajtottunk fejet. 
A megjelenteket elsőként Feld-

májer Sándor, nagykőrösi el-
nök köszöntötte, majd emléke-
ző beszédet mondott dr. Róna 
Tamás rabbi, Nógrádi Gergely 
főkántor zsoltárt énekelt. 

Nagykőrös Város Önkor-
mányzata nevében dr. Kört-
vélyesi Attila alpolgármester 
emlékezett. 

Horváth Tibor

A Nagycsaládosok Nagykőrösi Egyesületének díjazottjai

Emlékező Istentisztelet
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SEMMELWEIS NAP NAGYKŐRÖSÖN 2019.
A hagyományoknak megfe-
lelően idén is köszöntötték 
a Nagykőrösi Rehabilitációs 
Szakkórház és Rendelőintézet 
dolgozóit, köszönetet mondtak 
nekik mindennapos munká-
jukért. Dr. Czira Szabolcs pol-
gármester köszöntötte először 
a megjelenteket, majd Tankó 

Ágota főigazgató mondta el 

gondolatait. Ünnepi beszédet 

mondott Sárga Norbert Zétény 

gyógytornász. Ezt követően fő-

igazgatói dicséreteket osztottak 

ki. Az ünnepséget a kórházi kó-

rus fantasztikus előadása tette 

színesebbé.

Köszönjük a Nagykőrösi Rehabi-
litációs Szakkórház valamennyi 
dolgozójának, orvosoknak, ápo-
lóknak, technikai személyzetnek 
és természetesen külön Tankó 
Ágota főigazgatónak, hogy szá-
míthatunk rájuk minden nap. 
Köszönjük, Nagykőrösnek igenis 
van kórháza, kitűnő kórháza van! 

TEKINTSÉK MEG 
KÉPEINKET AZ 

ÖNKORMÁNYZATI 
HÍREK  NAGYKŐRÖS 

FACE BOOK OLDALÁN!
További részletek későbbi 

lapszámunkban.

Horváth Tibor
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