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Dr. Czira Szabolcs polgármester:
„Szent István útján járunk, hiszünk Istenben,
hiszünk Hazánkban, hiszünk Nagykőrösben.
Hitünk pedig szeretetből fakad.”
Nagykőrös Város Önkormányzata nagy szeretettel hívta
a Tisztelt Lakosságot
Államalapító Szent István királyunk tiszteletére és az Új Kenyér
megáldására rendezendő ünnepségre 2019. augusztus 20-án.
További részletek lapunk
4. és 5. oldalán!
Tekintsék meg képgalériáinkat és videóinkat az Önkormányzati
Hírek Nagykőrös facebook oldalán!

Papp Elek fotóművész az ország fejlődésének elősegítésében,
a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi
értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként,
augusztus 20-a alkalmából, a Magyar Arany Érdemkereszt
polgári tagozatának kitüntetését vehette át a Pesti Vigadóban. Az állami elismerést Áder János Magyarország Köztársasági Elnökének megbízásából Dr. Rétvári Bence parlamenti
államtitkár adta át.
*****
Dr. Dávid István orgonaművésznek, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar főiskolai tanárának az erdélyi és magyarországi orgonaépítészet-történet és
orgonahasználat kutatásának elkötelezett, magas szintű és
iskolateremtő művelése, valamint az orgonás műemlékvédelem tudományos és elméleti előmozdítása elismeréseként
Áder János köztársasági elnök, állami ünnepünk, augusztus
20-a alkalmából, Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozott.
Tovvábbii réészlletek kövvetk
kező lapszzám
munkbaan!

Orbán Viktor: A migránsválság nem ért
véget, mi védjük Európa határait
30 évvel ezelőtt azért bontottuk le a falakat, hogy
szabadon és biztonságban
élhessünk, és most azért
védjük a határokat, hogy
továbbra is szabadon és
biztonságban élhessünk
– mondta Orbán Viktor
Sopronban, miután megbeszélést folytatott Angela
Merkel német kancellárral
a Páneurópai Piknik 30.
évfordulóján. Mi védjük az
uniós határokat, ezért szeretném elérni, hogy legalább az eddigi határvédelmi
költségek 50 százalékát átvállalja Brüsszel – hangsúlyozta a magyar kormányfő. Angela Merkel arról
beszélt, hogy határozottan
fel kell lépni az embercsempészek ellen, és védeni kell
az uniós külső határokat.
A kancellár elismerően szólt az
uniós kohéziós források magyarországi felhasználásról.
Ünnepelni jöttünk, de dolgoztunk is - mondta Orbán Viktor Sopronban, miután tárgyalt
Angela Merkel német kancellárral. A magyar kormányfő elmondta, a soproni piknik nagy
pillanat volt Európa történetében, Európa újraegyesítésének
kulcspillanata.

Merkel: Magyarország
jól használja fel
a kohéziós pénzeket
Angela Merkel német kancellár
arról beszélt, hogy a piknik hozzájárult Európa egyesítéséhez. A
kancellár ismételten köszönetet
mondott Magyarországnak a 30
évvel ezelőtti történtekért. Elsősorban a jövőről beszéltünk a
mögöttünk lévő tárgyalásokon.
Olyan politikára van szükségünk, ami egyesíti az uniós országokat - mondta Merkel.
Merkel elmondta, hogy 55
milliárd eurós kereskedelmi
kapcsolat van a két ország között.
A kohéziós alapok esetében
jól fekteti be a pénzt Magyarország, mivel az ország fejlődik
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- mondta a kancellár. Közölte,
hogy a kutatás-fejlesztés területén van lehetőség további
együttműködésre. A német
kancellár az uniós bővítésről
azt mondta, hogy az egy fontos
dolog, és csak a nyugat-balkáni
országok csatlakozásával jöhet
létre egy egységes Európa.
Angela Merkel kérdésre válaszolva közölte, hogy Németország minden uniós tagországgal
szeretne jó kapcsolatokat ápolni.
A következő költségvetési periódusban vannak közös uniós érdekek, és erre is figyelni kell.
A kancellár elmondta, hogy
az az érdeke Németországnak,
hogy fejlődjön Magyarország, és
minden érdeket figyelembe vesz.
Magyarország is figyelembe veszi a német érdekeket.

Orbán Viktor:
A közép-európai régió
felemelkedéséről beszélünk
Orbán Viktor kérdésre válaszolva elmondta, hogy napjainkban
a nyugati átlagnál sokkal gyorsabban nőnek a közép-európai
országok. Történelmi távlatban a
közép-európai régió felemelkedéséről beszélünk, jelentős nö-

vekedési teljesítményt nyújtunk.
A hagyományos német-francia tengely kiegészül a közép-európai népek érdekeivel is.
Orbán arra számít, hogy Közép-Európa súlya folyamatosan
nőni fog, és Németország érti ezt
a folyamatot.
Az európai egység szempontjából a német-közép-európai
kapcsolatoknak kiemelt szerepe
lesz - mondta Orbán Viktor.

Ezért áll a magyar
kerítés
Angela Merkel kérdésre válaszolva elmondta, hogy üdvözli
a migrációs politika területén a

korábbi politikai újragondolását. Az Európai Bizottság segíthet a migrációs
politika területén a megoldások megtalálásában. Nagyon fontos a határvédelem biztosítása, és csak így
lehet a schengeni övezetet
megőrizni – tette hozzá.
Orbán Viktor elmondta, hogy az új bizottsági
vezetés egy új vágányon
indulhat el, és ez mindenképpen biztató és üdvözlendő.
30 évvel ezelőtt azért
bontottuk le a falakat,
hogy szabadon és biztonságban élhessünk, és most
azért védjük a határokat,
hogy továbbra is szabadon
és biztonságban élhessünk.
Mi védjük az uniós határokat, ezért szeretném
elérni, hogy legalább az eddigi határvédelmi költségek 50
százalékát átvállalja Brüsszel mondta a kormányfő.
Orbán Viktor egy másik kérdésre közölte, a magyar demokráciát elmarasztaló vélemények
politikailag elfogult vélemények,
ténybeli állítást nem is tartalmaznak ezek.
Megvan a saját magyar életünk, aminek az alapja a kereszténydemokrata
kultúra
és a keresztény szabadság. Mi
szívesen ismertetjük bárkivel
ezeket a megoldásokat - zárta a
sajtótájékoztatót a kormányfő.
Forrás: origo.hu/Kovács András

Mert megítéli az Úr az ő népét, és megkönyörül az ő szolgáin,
ha látja, hogy elfogyott az erő.
Mózes V.32:36
A gyászoló család szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

DR. BERETVÁS KÁROLY
ügyvéd
2019. augusztus 16-án, életének 61. évében
visszaadta lelkét teremtőjének.
Földi maradványait a Református Egyház szertartása szerint,
2019. augusztus 30-án 15 órakor helyezzük örök nyugalomra
a nagykőrösi református temetőben.
A gyászoló család

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Bemutatták a FIDESZ-KDNP nagykôrösi jelöltjeit!

Az október 13-i önkormányzati választásokon, Nagykőrösön a FIDESZ–KDNP
polgármester-jelöltjét és önkormányzati
képviselő-jelöltjeit mutatták be sajtótájékoztató keretében augusztus 21-én, a
Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ emeleti dísztermében.
Dr. Czira Szabolcs a FIDESZ-KDNP
polgármester-jelöltje Nagykőrösön, az őszi
önkormányzati választásokon – jelentette
be dr. Körtvélyesi Attila, a Fidesz helyi csoportjának elnöke a sajtó képviselőinek. Mint
ismeretes, dr. Czira Szabolcs 2002 óta a város
polgármestere, 1990-től vesz részt a képviselő-testület munkájában, 1998 és 2014 között
a térség országgyűlési képviselője volt, 2014ben a törvényi változások miatt választania
kellett, és ő városát, Nagykőröst választva
polgármester-jelöltként indult, s szavaztak
neki immár negyedik ciklusra bizalmat a
választók. A délelőtti eseményen az alpolgármester hangsúlyozta, estig sorolhatnánk
a beruházásokat, melyek azon hatalmas fejlődést eredményezték, amely 2002 óta, dr.
Czira Szabolcs polgármestersége idején megvalósult. A szakmai elismerések ezen évek városfejlesztő munkáját ismerték el, s leginkább
bizonyítják, hogy a megkezdett munkát folytatni kell, ehhez azonban az szükséges, hogy
dr. Czira Szabolcs legyen Nagykőrös polgármestere. Ehhez a FIDESZ-KDNP Nagykőrösi Szervezetének közgyűlésétől egyhangú
támogatást kapott dr. Czira Szabolcs. Dr.
Körtvélyesi Attila kiemelte, szeretik Nagykőröst, ezért azt kéri, hogy a választók támogassák dr. Czira Szabolcs jelöltségét aláírásaikkal és szavazataikkal.
A tájékoztató következő részében a polgármester-jelölt, dr. Czira Szabolcs kifejtette, ilyenkor számadást készít az ember,
az elmúlt öt év fejlesztéseit mutatja be a

Szeretlek Nagykőrös című kiadvány, maga
is elcsodálkozott, hogy egy ekkora városban ilyen jelentős beruházásokat tudtak
végrehajtani, ezek úgy sikerülhettek, hogy
mögöttük állt Magyarország Kormánya és
az onnan kapott támogatással jól gazdálkodtak. Az eredményekhez egy jó csapat is
kell. A polgármester munkáját segítik a képviselők, a Polgármesteri Hivatal munkatársai
és a városi intézmények munkatársai.
Dr. Czira Szabolcs bemutatta az általa
felkért, a szervezet által jóváhagyott képviselő-jelölteket:
Az 1. választókerületben a jelölt: dr.
Körtvélyesi Attila, a körzet jelenlegi képviselője, a város alpolgármestere. Miként a
polgármester elmondta, eredményeit hoszszasan sorolhatnák, kiemelte a befektetőbarát várossá válást, melyet korábbi, más alpolgármester nem ért el.
A 2. választókerületben új jelölt: Sohajda Márk indul a választók bizalmáért. Ő
üzleti kommunikációs főiskolai és mellette
újságíró, szerkesztő, riporteri végzettséggel rendelkezik, a Kinizsi SE elnöke. A FIDESZ-KDNP többi jelöltjéhez hasonlóan ő
is lokálpatrióta nagykőrösi.
A 3. választókerületben ifjabb Molnár
Dezső a jelölt. Építő- és településmérnök
diplomával rendelkezik. Már egyetemistaként
kivette részét a kőrösi fejlesztésekből, hiszen ő
is azon csapat része volt, mely korábban terveket készített a piac megújításához.
A 4. választókerületben G. Kovács Sándor a jelölt, aki 1998 óta tagja a testületnek.
A körzetében számos sáros utca volt, melyek jelentős része már burkolatot kapott, ez
egy rendkívül jelentős eredmény, melyért ő
rendkívül sokat tett.
Szabóné Irházi Zsuzsanna az 5. választókerületben induló jelölt. Ismertsége
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megkérdőjelezhetetlen, szívügye a helyi oktatás, tartja a helyi iskolákkal a kapcsolatot,
elkötelezetten dolgozik az ifjúságért és az
oktatásért. Nagy szükség van rá a testület
munkájában, hogy mind a kultúra, mind az
oktatás területén ellássa feladatát.
A 6. választókerületben Illés Sándor szintén jelenleg is képviselő - indul jelöltként, aki a maga csendességével, folyamatos
munkával 2006 óta intézi a körzet ügyeit.
Eredményei közül kiemelésre került a Fűzfás
út, a Pálfája út elkészülése érdekében végzett
munka. Az emberekkel napi kapcsolatban
van kül- és belterületen egyaránt, s dolgozik
a problémák megoldásáért.
A 7. választókörzetben Sebestyénné
Angyal Zsuzsanna a jelölt. Szívügye a lakossággal való kapcsolattartás. Családanyaként az emberek napi problémájával könynyen azonosul. Csak olyan dolgokat ígér
meg, amit be is tart. A polgármester kiemelte, vannak, akik fűt-fát ígérgetnek, de azt
gondolja, azt kell komolyan venni, aki eddig
is bizonyított.
A 8. választókörzetben Nagy Balázs a
jelölt, aki másik öt jelölthöz hasonlóan,
szintén jelenleg is a körzet képviselője. Mindenkit ismer a körzetben. A szociális ügyek
nagyon közel állnak hozzá. Aktív részese volt
a helyi szociális rendelet megalkotásának.
Egészségügy területén dolgozik. Szívesen, a
feladatba belerágva magát vállalta fel a jogi
bizottság vezetésével járó munkát. A képviselő-testület egyik legaktívabb tagja.
Dr. Czira Szabolcs kérte, hogy támogassák a bemutatott FIDESZ-KDNP képviselő-jelölteket a választáson.
Arról, hogy a következő ciklusban mivel
kívánják folytatni a városfejlesztést a
FIDESZ-KDNP jelöltjei, következő
lapszámunkban olvashatnak.
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2019. AUGUSZTUS 20.
Dr. Czira Szabolcs polgármester: „Szent István útján járunk, hiszünk Istenben,
hiszünk Hazánkban, hiszünk Nagykôrösben. Hitünk pedig szeretetbôl fakad”

Dr. Czira Szabolcs polgármester
köszöntötte a megjelenteket

Ecsedi Péter énekművész fellépése

Az Ország Tortájából a jelenlévők kóstolót is kaphattak

Kis István Népdalkör fellépése
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Nagykőrös Város Önkormányzata nagy szeretettel
hívta a Tisztelt Lakosságot
Államalapító Szent István királyunk tiszteletére és az Új
Kenyér megáldására rendezendő ünnepségre 2019. augusztus 20-án.
A Deák téren 17 órától
ingyenes Ünnepi Családi Játszóház, kézműves sátor, népi
fajátékok, légvár várta az érdeklődőket.
Az Ország Tortájából - Boldogasszony csipkéje (készítő:
Tóth Norbert – Tóth Cukrászda, Dunaföldvár) – melyet
városunk polgármestere, dr.
Czira Szabolcs szelt fel, a jelenlévők kóstolót is kaphattak.
„Ó, Szent István dicsértessék” – A nagykőrösi hagyományéltető csoportok ünnepi
műsorában
közreműködtek
Horváthné Szabó Anett népdalénekes, Kis István Népdalkör és a Nagykőrösi Arany
János Kulturális Központ
Néptánccsoportja.
Az ünneplők 19 órától
hallhatták Ecsedi Péter énekművész csodás előadását, ezt
követően dr. Czira Szabolcs
polgármester köszöntötte a
megjelenteket, majd a történelmi egyházak közreműködésével az Új Kenyér megáldására
és megszentelésére került sor.
Dr. Czira Szabolcs polgármester augusztus 20-án

elmondott ünnepi beszédében többek között elmondta:
„Közös ünneplésre jöttünk
ma ide, a Deák térre. Közösen
köszönteni Szent Istvánt és
hálát adni a Jóistennek, hogy
nekünk, magyaroknak több
mint ezer éve kijelölte ezt a
földet, mely otthonunk, Hazánk. (…) Mi, értékteremtő
nagykőrösi polgárok lelkületünkből fakadóan tartjuk meg
Szent István intelmét, „A fiak
kövessék az elődöket”, s követjük a városépítők útját. (…)
Vajon itt állnánk-e ma, ünnepelhetnénk-e Szent Istvánt,
ünnepelhetnénk-e az államalapítást, ha anno ezer éve
Géza és fia, Vajk csak tele torokból kesergésig jutnak, verik az asztalt, hogy kinek mi
jár, de nem keresik a valódi

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Színes, látványos tűzijátékkal zárult a nap

megoldásokat, csak hazudoznak kinek-kinek neki tetszőt,
de nem hajlandóak sorba
szedni a teendőket, s azokat
kitartó, néhol emberfeletti
erőfeszítést kívánó munkával
elvégezni? Elég egyértelmű,
hogy tetteiknek köszönhetően lehetünk ma itt, tetteiknek
köszönhetően ünnepelhetjük
a több mint ezer éves magyar
államot.(…) Meg kell valljuk Istenbe vetett keresztény
hitünket, meg kell valljuk,
hogy nem vagyunk restek
szembeszállni sem külső,
sem belső ellennel, s meg
kell valljuk, hogy hazugságaival senki nem győzhet le
minket, senki nem győzheti
le az igazságot. Egység van,
egy egység van, minden további hazugság és kétséget
szül. Együtt értük el eddigi sikereinket és együtt megyünk
tovább. Szent István útján
járunk, hiszünk Istenben, hiszünk Hazánkban, hiszünk
Nagykőrösben. Hitünk pe-

dig szeretetből fakad. Isten
éltessen Magyarország, Isten
éltessen Nagykőrös!
A teljes beszédet nézze meg
az Önkormányzati Hírek
facebook oldalán.
Éljük át együtt, újra az ünnep felemelő pillanatait!
20 órától „Hazám, hazám,
te mindenem” – a Pesti Zenés
Színpad ünnepi műsorát láthatta a közönség, Államalapító
Szent István királyunk tiszteletére. A produkcióban közreműködött: Kautzky Armand
Jászai Mari-díjas színművész,
Koós Réka énekes, színművész, Udvarhelyi Boglárka
énekművész, Ujvári Gergely
énekművész és a Pesti Zenés
Színpad táncművészei.
Augusztus 20-án este kilenc
óra körül színes, látványos
tűzijátékkal zárult a nap.
Tekintsék meg képgalériáinkat és videóinkat az Önkormányzati Hírek Nagykőrös
facebook oldalán!
Fotók: -szi-

„Hazám, hazám, te mindenem” – a Pesti Zenés Színpad ünnepi műsora
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Remek szakmai munka folyik a Városi Óvodában

Szeretettel várják az ovisokat!
Nagykőrös Város Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága augusztus 12-én tárgyalta
a Városi Óvoda szakmai beszámolóját, valamint az intézmény
2019/2020-as
munkatervét.
Mindkét dokumentumot egyhangú igennel fogadta el a Szabóné Irházi Zsuzsanna elnök által
vezetett szakbizottság. Az elnök
asszony hosszasan méltatta a
Város Óvodában folyó munkát.
„Nagyon-nagyon tetszik nekem, hogy a nevelő munkába
bekapcsolódtak a logopédusok,
gyógypedagógusok, vagy pedagógiai munkát közvetlenül
segítő alkalmazottak. Jól tudnak
együttműködni, segítve egymás
munkáját. A törvény által előírt
célokat tökéletesen teljesítik. 8-10
óra hosszát vannak a gyerekek
óvodában, átlagban. Óriási felújítások történtek menet közben,
erről beszéltünk is.”- mondta el a
bizottsági ülésen Szabóné Irházi
Hirdetés
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Zsuzsanna, aki megköszönte a
rendkívül részletes, precíz, mindenre kiterjedő szakmailag igen
magas színvonalú beszámolót az
óvodavezetőnek.
Talamon Attiláné intézményvezető elmondta, hogy a
Kalocsa Balázs utcai tagintézmény teljes egészében megújul a
nyár folyamán, a festés-mázolás
már megtörtént. „Készen vagyunk a parketta csiszolásával,
lakkozással. Ki is takarítottunk,
közel egymillió forintért vásároltunk új bútorokat, ezeket
össze is rakták a szakemberek.
Készülnek a dekorációk is már.
Mindenhol elvégeztük a nyári
nagytakarítást, költségvetésünk
függvényében tervezünk még
eszközbeszerzéseket, edényeket
szeretnénk vásárolni. Szeretettel várjuk óvodásainkat!”mondta az intézményvezető.
Az elfogadott előterjesztés
szerint a Nagykőrösi Városi

Óvodában a 2018/2019. nevelési
év gyermeklétszáma év végére
19 fővel növekedett, a 82 %-os
kihasználtsággal működő intézmény 596 kisgyermek nevelését
látta el. A csoportok átlaglétszáma 25 fő volt, és összesen 14
óvodai csoport vonatkozásában adott engedélyt a fenntartó
a létszámtúllépésre.
LV
Hirdetés

Hirdetés
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EGYÜTT, TOVÁBB
NAGYKŐRÖSÉRT!

ELKEZDŐDÖTT A KECSKEMÉTI
ÚTI JÁRDAÉPÍTÉS KIVITELEZÉSE!

Augusztus 15-én
megnyitott

a PEPCO
nagykôrösi üzlete

Mint arról lapunk korábban már többször beszámolt, a PEPCO
áruházlánc megnyitotta boltját Nagykőrösön augusztus 15-én.
Az üzletet a Ceglédi út 16. szám alatt találják meg, mindenkit
sok szeretettel várnak!
Az üzlet könnyen megközelíthető, a SPAR és a környékbeli
üzletek parkolójában érdemes megállni.
A boltban remek árakon kínálnak gyermek- és felnőttruhákat,
és sok mindent, ami az iskolakezdéshez szükséges.
Szlogenjük: Többet kevesebbért minden nap!
Hirdetés

Megkezdődött a munka, melyet a nagykőrösi EU-ÉPÍTŐ
kiváló szakemberei végeznek.
A Kecskeméti út mindkét oldalán megújul a járdaszakasz

a városközponttól a Kálvin
térig, ezzel újabb hatalmas
fejlesztés valósulhat meg.
Folytatjuk!
Horváth Tibor

Érettségizzen esti tagozaton
NAGYKŐRÖSÖN!
A Budakalász Gimnázium felvételt hirdet a
2019/2020-as tanévre esti tagozatú
gimnáziumi oktatásra!

Beiratkozás és oktatás helye:
Toldi Miklós
Élelmiszeripari Szakgimnázium
2750. Nagykőrös, Ceglédi út 24.
Ideje:
2019. augusztus 14., 21., 23.,
26., 28., 30. 14-18 óráig
Érdeklődni:
Harcziné Kmetty Enikő
Tel.: 06/20-981-81-80
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HEGYI LEVEGŐN KÉSZÜLNEK A RÖGBISEK
egymásra, a rögbilabdára és
a közelgő mérkőzésekre a fiúk.
A friss hegyi levegőn három
technikai, három taktikai edzésen, három reggeli „felfrissítő”
kondicionáló futáson, valamint
egy két órás csapatépítő túrán
vehettek részt a fiatalok.
A szezont a lengyelországi
Krakkóban kezdi meg a korosztály, hazai pályán pedig
először szeptember 21-én találkozhatnak velük a sport és a
csapat iránt érdeklődők.
Honfoglalók Rugby Club és
Törpi Rögbi Utánpótlás Műhely
SE
A kiemelkedő külföldi ellenfe-

sportolóink ismét a hegyek felé

lek megkövetelik, hogy sport-

vették az irányt.

egyesületünk nagy figyelmet

Felkészülési edzőtáboruknak a

szenteljen a játékosok szezonra

Börzsöny egyik favorit célpont-

való felkészítésére, mind fizi-

ja, Katalinpuszta adott ott-

kálisan, mind pedig mentáli-

hont, ahol négy napon keresz-

san. Augusztusban éppen ezért

tül, reggeltől estig hangolódtak

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat munkatársakat
keres az alábbi munkakörök betöltésére:
Gyermekfelügyelő: Vác; Kemence;
Gyermekvédelmi asszisztens: Vác; Érd; Göd;
Gyermekvédelmi ügyintéző: Nagykőrös
Nevelő: Kemence; Érd; Dabas; Valkó; Monor; Nagykőrös; Abony; Vác
Szakmai egység vezető: Érd; Abony; Nagykőrös
Fejlesztőpedagógus: Érd; Monor; Nagykőrös; Abony
Pszichológus: Budapest; Vác; Érd; Monor; Abony; Nagykőrös
Gyermekvédelmi gyám: Pest megye
Gépkocsivezető: Budapest
Örökbefogadási tanácsadó: Budapest 14.kerület
Pályázati feltételek: 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletében
rögzítettek szerint.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- képzettséget igazoló oklevél másolata, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, motivációs levél, felhatalmazó levél a pályázat elbíráló bizottság pályázatba való betekintéséhez.
- a pályázatban kérjük megjelölni a betölteni kívánt munkakör pontos megnevezését és helyét.
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.
A pályázatok benyújtásának módja:
titkarsag@pmgyktegyesz.hu e-mail címre.
Érdeklődni: 0620/669-0904 telefonon (8-16 óra között)
Részletes tájékoztatás: http://www.pmgyktegyesz.hu/ honlapon
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MEGNYÍLT A CIFRAKERT VITÉZ
UTCAI BEJÁRATA!
DR. KÖRTVÉLYESI ATTILÁRA TOVÁBBRA IS
SZÁMÍTHATNAK A VÁLASZTÓKÖRZET LAKÓI!
Jó emberhez fordultak ezúttal is a polgárok, dr. Körtvélyesi Attila gyors intézkedéssel segítette megvalósítani az ott
lakók kérését. További tervek is vannak,
melyek járdaépítés és közvilágítás megvalósítását is tartalmazzák, erről tájékoztatta a képviselő a megjelent érdeklődőket,
akik nagy örömmel fogadták ezt a fontos
intézkedést. A városvezető elmondta,
hogy továbbra is számíthatnak rá a Vitéz utcai és a teljes választókörzetben élő
polgárok.
Horváth Tibor

Közel 100 lakos, köztük Károly István
kérték meg dr. Körtvélyesi Attila alpolgármestert, a választókörzet képviselőjét, hogy legyen biztosítva a Cifrakertbe jutás a hátsó, Vitéz utca felöli
oldalon is. A képviselő meghallgatva az
emberek kérését azonnal intézkedett
és kezdeményezte a bejárat létesítését,
mely augusztus 21-én délelőtt meg is
történt. A Nagykőrösi Szolgáltató Központ, Vágó Csaba vezetésével az egyik
kerítéselemet kivette, így szabaddá téve a
bejárást ebből az irányból is a közkertbe.

„…EZ NEM KAMPÁNYTÉMA, EZ JOGOS
JUSSA AZ EMBEREKNEK!”
„A Víziközműnek a pénzét ra

érthetetlen.

Valamilyen az általuk befizetett plusz pénzt

rendbe kell tenni!” – hangsú- úton-módon el kell érni, akár és fizessék vissza az embereklyozta az augusztus 21-i sajtótájé- bíróság útján is, hogy akinél a nek!
koztatón dr. Czira Szabolcs pol- név címlista, szerződések vangármester.

Nem tudjuk megfejteni, hogy

nak, ahol a bankszámlaszámok ezt miért nem teszik meg. Ezt

„Az az áldatlan állapot, hogy vannak, azok igenis, akik szer- kampánytémává teszik, ez nem
az emberek, amit befizettek, ződést kötöttek a lakossággal, kampánytéma, ez jogos jussa az
nem kapják vissza, számunk- azok rendezzék le a lakossággal embereknek!
XIV. évfolyam, 34. szám • 2019. augusztus 23.
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FOLYTATÓDOTT A KÁTYÚZÁS
NAGYKÔRÖSÖN!
„Mivel napi kapcsolatban vagyok a lakosokkal, a választókörzetemben élő polgárokkal,
így hozzám is több jelzés érkezett, hogy mely területeken észleltek kátyút. Jómagam is, mint
itt élő ember, szintén számos
kátyút jeleztem a kivitelezést

végzőknek. A munka jó ütemben zajlik, most is éppen három kátyú eltüntetése történik
és reméljük, hogy hamarosan
nem csak itt, de egész Nagykőrösön sikeresen megvalósul a
kátyúzási munka.”
Horváth Tibor

FIGYELEM!!!
„Tehetséggondozást Kiszélesítő
Ösztöndíj” pályázat
Nagykőrös Város Önkormányzata 2019/2020. tanévre szóló

„Tehetséggondozást Kiszélesítő Ösztöndíj”
pályázata
a kiemelkedően tehetséges általánosés középiskolás tanulók részére

Benyújtás határideje:
2019. szeptember 15.

A hét folyamán is több helyen
végeztek kátyúzási munkálatokat Nagykőrösön. Az Abonyi úton dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármester, a választókörzet képviselője beszélgetett a
szakemberekkel, akik elmondták, hogy az ütemtervnek meg-

felelően és a lakossági igények,
jelzések
figyelembevételével
végzik a munkát, mely jó ütemben halad. Bízunk benne, hogy
ez a fejlesztés is a lakosság
megelégedésére fog szolgálni.
Dr. Körtvélyesi Attila lapunk kérdésére elmondta:

A pályázatot személyesen vagy postai úton lehet benyújtani Nagykőrös Város Önkormányzat polgármesteréhez (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.).
A részletes pályázati kiírás, valamint a pályázati adatlap megtalálható az Önkormányzat honlapján (www.nagykoros.hu), vagy átvehető a
Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) 29. sz. irodájában.

Hirdetés
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KITÜNTETTÉK NAGYKŐRÖS VIRÁGOS BÖLCSŐDÉJÉT
A közelmúltban rendezték meg
városunkban a Virágos Nagykőrös 2019 verseny díjkiosztó gáláját, az Entente Florale Europe
nemzetközi zsűrinapján, melyen
rangos kitüntetést vehetett át Bugya László intézményvezető is dr.
Czira Szabolcs polgármestertől
és a nemzetközi zsűri tagjától. A
városvezetés a Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ által
fenntartott Városi Bölcsődét elismerésben, harmadik helyezésben részesítette. Az intézmény
évről évre virágba borul, környezetét gyönyörűen gondozzák, a
magas szintű szakmai feladatellátás mellett ez az a munka, melyet
dr. Czira Szabolcs polgármester
kimagaslóan megbecsül és értékel. A kitüntetés alkalmából beszélgetett lapunk Bugya László
intézményvezetővel.
ÖH.: Mi a véleményetek a Virágos Nagykőrös versenyről?
BL.: Nagyon inspiráló látni azt,
hogy ki mit tesz a közvetlen környezetért és az is, hogy pozitív dologról lehet beszélgetni, „pletyizni”. Az intézményeknél sem
mindegy, hogy virágok között,
vagy betonfalak között dolgozik
valaki. Nagyon jó kezdeményezés,
különösen, hogy az Önkormányzat is támogatja palántákkal a jelentkezőket.

ÖH.: Mit szóltatok ahhoz, hogy
díjazottak lettetek?
BL.: Nagyon örültünk, és meg is
lepődtünk, mert idén azért indultunk, hogy a verseny menetét, a
felkészülést, a zsűrizést végignézzük, és felkészüljünk a következő
évre.
ÖH.: Számítottatok ilyesmire?
BL.: A felkészülés okán nem számítottunk, ez meglepetés volt, szerencsére a kellemes fajtából.
ÖH.: Jövőre is elindultok majd?
BL.: Mindenképpen elindulunk,
a szép, kulturált környezet sokat
segít a pozitív munkahelyi klíma
megteremtésében, megtartásában.
ÖH.: Érdemes volt nevezni?
BL.: Mindenképpen érdemes volt.
Most látjuk igazán, hogy mire kell,
odafigyeljünk, és mennyi erőforrást igényel a virágos környezet.
ÖH.: Miért fontos a szép környezet egy ilyen intézmény számára?
BL.: A munkahely kulturáltsága,
igényessége példa és mérce a dolgozók és a kliensek számára is.
Sokkal kellemesebb egy gondozott
gyepen lévő padra ülve beszélgetni a klienssel, mint egy irodában,
de a bölcsődések szépérzékét, a világ felfedezését is elősegíti a virágos, változatos környezet. Az időseink közül az aktívabbak maguk
is ültettek virágot, az idős otthon
lakói az anyák napjára kapott
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cserepes virágokat is kiültették a
közös kertbe.
ÖH.: Mennyire sikerül bevonni
a környezetszépítésbe a dolgozókat, és a gondozottakat?
BL.: Sokan részt vettek benne, a
dolgozók és a korábban említett
idősek is, az ÉNO lakói pedig már
korábban is maguk művelték a kis
virágágyásukat.
ÖH.: Mi a véleményed a város
köztereiről, a település virágosításáról?
BL.: Nagykőrös valóban egy kis
ékszerdoboz. Látható, ahogyan
a belváros csinossága és tisztasága a távolabbi utcák felé is eljut,
ahogyan az évtizedes elmaradt felújítások megvalósulnak és egyre
európaibbá teszik a várost. A főtéren gyakran meg szoktam állni,

és megcsodálni az éppen virágzó
fákat, növényeket, vagy megszagolni a virágokat, sokszor fotózni
is szoktam.
Úgy gondolom, sok nálunk
nagyobb
lélekszámú
város
megirigyelheti ezt a belvárost, a
régi és folyamatosan megújuló
szecessziós és eklektikus épületeket.
Remélem, hogy a szeptemberi
döntőben Nagykőrös nyerni fog,
mert meggyőződésem, hogy úgy
a város vezetése, a parkfenntartásban dolgozók, mint az intézmények és elsősorban a lakosok
sokat tettek ezért. Nemcsak az
első helyért, de leginkább saját
portájuk szépségének és igényességének emelése miatt.
LV
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KOLPING ISKOLA –
nyári munkálatok, tájékoztató

Idei nyár folyamán is igyekszünk szépíteni iskolánkat.
Megtörtént az összes tanterem
kimeszelése, tisztasági festése. Teljesen felújításra került,
új csempét, járólapot, gáztűzhelyt, mosogatót kapott a
tálalókonyha és a szülői munkaközösség támogatásával új
hűtővel is gyarapodtunk.
Ezúton tájékoztatunk minden érintettet, hogy a javítóvizsga időpontja 2019. augusztus
28., szerda 8.00. Az első tanítási
nap és az évnyitó: 2019. szeptember 02., hétfő. A tanulók a
tankönyveket az első tanítási
napon vehetik át.
Továbbra is nagy örömmel
várjuk a leendő első osztályos
tanulókat, akiknek idén is az
iskola alapítványa fizeti az öszszes kezdő taneszközt, füzetet,
írószert, valamint a tornafelszerelést.
Rajtuk kívül szeretettel várjuk az átiratkozó diákokat is!
Kolping Iskola

JÖN! JÖN! JÖN!
XIX. Nagykőrösi Lovas Rendezvény - XII. Díjugrató Verseny!
Időpont: 2019. szeptember 21. (szombat)
Helyszín: Nagykőrösi Lovas Sportegyesület Gátőrházi Lovastanya

IMPRESSZUM
Önkormányzati Hírek
ingyenes tájékoztató kiadvány
Kiadja:
a 2.9./409-1/2006. nyilvántartásba vételi szám alapján Nagykőrös Város Önkormányzata
Kiadó címe:
2750 Nagykőrös,
Szabadság tér 5.
Tel.: 53/550- 300,
fax: 53/351-058
E-mail:
tanacsado@nagykoros.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
bármilyen tartalom
utánközlése csakis kizárólag
a Szerkesztőbizottság vagy
a jogtulajdonos engedélyével
történhet.
Lapzártánk időpontja:
hétfő 12 óra.

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET

Közkívánatra ismét fellép lovas produkciójával:
SASVÁRI SÁNDOR Jászai Mari-díjas színművész-énekes!

2019. augusztus 19-től
PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Ceglédi út 28.,
Tel.: 53/552-134

Díjugratás – fogathajtás – terápiás kutyás foglalkozás/
bemutató – gyermekprogramok – légvár – körhinta –
lovas sétakocsikázás – Kézműves – kirakodó vásár – Tombola
– főnyeremény: pónicsikó – ebédelési lehetőség – büfé!

2019. augusztus 26-tól
EZÜST PATIKA GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Széchenyi tér 8.,
Tel.: 53/552-114

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

ORVOSI ÜGYELET
TELEFONSZÁMA:

53/350-377
Hirdetés

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.

Hirdetés

EU-ÉPÍTŐ
KFT

PB gáz 11,5 kg

PB gáz 23 kg

4599 Ft

8999 Ft

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

Bankkártyás ﬁzetés is igényelhető
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
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Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 10.
E-mail: eu-epitokft@freemail.hu
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FONTOS BERUHÁZÁS
NAGYKŐRÖSÖN
ÉPÜL A KINIZSI SE KLUBHÁZA

Gyôzelemmel kezdte
a bajnokságot a Kinizsi!

A jövőben számos
funkciót ellátni hivatott épület TAOés önkormányzati
támogatásból jöhet
létre.
Részletek folyamatosan soron
következő lapszámainkban és az Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook
oldalán!

Képeink illusztrációk

A Kecskeméti Műkertvárosi
Sportcentrumban első Pest megyei első osztályú bajnoki mérkőzését játszotta a Nagykőrösi
Kinizsi SE a 2019/2020-as szezonban augusztus 16-án, pénteken 18.30 órától, ahol a Törökbálint TC csapatát fogadta.
2-0-ra nyert a csapat

Gólszerzők: Zoltán és
Szebellédi Ádám.
KÖSZÖNJÜK a szenzációs
szurkolást!
Ez NAGYKŐRÖS!<
Hajrá Nagykőrös, hajrá
Kinizsi!
Forrás: Nagykőrösi Kinizsi FC
– hivatalos oldal

BAKOS TAMÁS KIÁLLÍTÁSA NAGYKŐRÖSÖN

Fotó: Vincze József

Bakos Tamás 1976-ban született Nagykőrösön. 2000 és 2013
között hajléktalanként élt Budapesten. Autodidakta. 2014ben sor került első kiállítására

Bécsben. Képei azóta számos
magán, valamint nyilvános
és vállalati gyűjteményekben
megtalálhatóak.
Bakos Tamás Exiled on Side
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Streets című kiállításának megnyitójára 2019. augusztus 14én került sor. A tárlatot Juhász
Nándor, a Nagykőrösi Arany
János Kulturális Központ igaz-

gatóhelyettese nyitotta meg,
mely 2019. szeptember 6-áig látogatható a Nagykőrösi Arany
János Kulturális Központban.
Képek forrása: www.keol.hu
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Meghívó

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
Nagykőrös Város Önkormányzata és a KÖVA-KOM
Nonprofit Zrt. közös fotópályázatot hirdet
nagykőrösi ifjúság és felnőttek részére
„Minden Ké(P)pen Nagykőrös 2019.” elnevezéssel

Pályázat célja: A „Minden Ké(P)pen Nagykőrös 2019.” című fotópályázat célja, hogy felhívjuk
a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy környezetünk megóvása
és szépítése csakis összefogással,
közös tenni akarással valósulhat
meg.
Szeretett városunk, Nagykőrös, – az Alföld szívében húzódó
„zöldváros” – hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt
évek során. Külön öröm, hogy
gondozott sétáló-pihenő parkjai,
kiterjedt erdőspusztái, a Csónakázó-tó, a korszerű szökőkutak
és köztéri alkotások, a megújult
Cifrakert, Múzeum és Hősök
tere, az egyedülálló természeti
és épített örökségünk, továbbá
a tavasztól késő őszig tengernyi virággal borított, megújult
főtér és virágos kertek szépsége
nemcsak a helyiek, de ide érkező
vendégeink és komoly szakmai
zsűri elismerését is kivívta, hiszen településünk megnyerte a
Virágos Magyarország Országos Környezetszépítő Versenyt
2018-ban, ezáltal képviselheti
hazánkat az európai megmérettetésen.
Olyan Nagykőrösön készült, vagy kizárólag nagykőrösi értékeket rejtő alkotásokat várunk, mely településünk
izgalmas értékeinek és nyüzsgő
életének, hagyományainak, fej-
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lődésének bemutatására épül
pillanatképekben, olyan igényességgel és látásmóddal, mely alkalmas a fentiek nagyközönség
elé tárására, a város bemutatására, népszerűsítésére, pályázati
anyagok, kiadványok illusztrálására. A pályázatok elbírálásánál fontos szempont az egyedi
látásmód, a kép által sugárzott
hangulatok, érzelmek megjelenése, Nagykőröshöz kötődése,
és a kompozícióban a fény és
árnyék hatások megjelenése.
A pályázatok elbírálására
négy témakörben kerül sor, témakörönként két korosztályban
külön díjazva a pályázókat 18
éves korig (Ifjúsági) és 18 éves
kor felett (Felnőtt):
1. „Nagykőrös természeti
értékei”;
2. „Összefogással az élhetőbb
környezetért”;
3. „Virágos Nagykőrösért”;
4. „Nagykőrös épített értékei,
műalkotásai”
Pályázat benyújtásának
határideje: 2019. november 4.,
hétfő 12:00
Pályázatok benyújtási címe:
KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.
(Nagykőrös, Lőrinc pap u. 3.)
titkársága
Az alkotások elkészítéséhez
eredményes munkát kívánok!
További részletek a www.nagykoros.hu honlapon!
Fotó: -szi-

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

KÉT ÉREM A STRANDBIRKÓZÓ
ORSZÁGOS BAJNOKSÁGRÓL
Csongrádon a Körös-toroknál rendezték a strandbirkózó országos bajnokságot
közel 140 birkózó részvételével, köztük 6 nagykőrösivel,
akik végül két éremmel tértek
haza.
Eredmények:
-80 kg Perlaki Nándor 3. hely

-90 kg Szegedi Dávid 2. hely
-70 kg Perlaki Norbert 4. hely
Helyezés nélkül zárta a versenyt Kucher Dániel, Illés
Ákos és Dobos Richárd, de
mind a hárman jól küzdöttek.
Nagykőrösi Birkózó
Egyesület

Hirdetés

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

TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN
Hirdetés

Hirdetés

JUDO

TANFOLYAM GYEREKEKNEK
KÉT HELYSZÍNEN 2019. SZEPTEMBERÉTŐL
Ügyesség, Állóképesség, Erő, Önfegyelem, Magabiztosság,
Bátorság, Tisztelet

Elsősorban a 6-12 éves fiúk-lányok jelentkezését várjuk, de bárki látogathatja az edzéseket, aki kedvet érez a sportág megismeréséhez! A tanfolyam célja a sportág játékos megismertetése, a
tehetségek felkutatása, valamint a balesetmegelőző eséstechnikák
meggyőző elsajátítása és a mozgás koordináció felmérése, javítása.
Jelentkezés hétköznaponként 18.00 órától a Kinizsi Szabadidőközpont Küzdőtermében. Öltözet melegítő (mackó) ruha, póló,
papucs. Emellett a Kossuth Lajos Általános Iskolában az iskolai
judo program keretein belül is várjuk az érdeklődőket a tanév kezdetét követően, hétfőnként és szerdánként 15 óra 30 perctől. Első
edzés 2019. szeptember 4.
Jelentkezési határidő: 2019. október 1.! Jelentkezni lehet személyesen edzéseken Hajdú László edzőnél, illetve telefonon
(70-374-9525, 20-351-44-64) vagy email-en keresztül
(nkjudo@citromail.hu).
KŐRÖS JUDO Egészség Nevelés Segítség Sportegyesület

XIV. évfolyam, 34. szám • 2019. augusztus 23.

15

16

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

