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BECSENGETTEK…

Ingyenes információs lap

FOLYTATJUK!
30 MILLIÓT NYERTÜNK
A GYOPÁR UTCAI
PARKOLÓ FELÚJÍTÁSÁRA!
Dr. Czira Szabolcs polgármester javaslatára pályázott
a város a Gyopár utcai parkoló felújítására.
További részletek lapunk 4. oldalán!

GALAMB BEMUTATÓ
A PÁLFÁJÁBAN

A hosszú nyári vakációt követően a hét elején ismét becsengettek
a nagykőrösi iskolákban is, a diákok megkezdték a 2019/2020-as
tanév első félévét szeptember 2-án. Képeink a Nagykőrösi Petőfi
Sándor Általános Iskola tanévnyitóján készültek, ahol ünnepi
beszédet mondott dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester.
További részletek lapunk 7. oldalán!
További sok szép általános iskolai emléket és élményt
kívánunk minden gyermeknek, eredményes pedagógiai
munkát a tanítóknak!

A Nagykőrösi Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület Nagykőrösi- és Kecskeméti Keringő Fajtaklubja rendezett fiatalgalamb
bemutatót a Pálfája Oktatóközpontban a múlt hétvégén, ahol
több mint ötven tenyésztő mutatta meg büszkeségeit. A tenyésztők
pontozása alapján a legszebb galambok is kiválasztásra kerültek. Az
eseményre meghívást kapott dr. Czira Szabolcs polgármester, akit
felkértek a díjak átadására is. További részletek lapunk 10. oldalán!

NAGYON KÉNYELMES
AZ ÚJ JÁRDÁN
KÖZLEKEDNI!
Több csapat dolgozik azon, hogy minél hamarabb megújulhasson a
Kecskeméti út mindkét oldalán a járda a Városközponttól a Kálvin
térig. Tekintsék meg képeinket az Önkormányzati Hírek Nagykőrös
facebook oldalán! További részletek lapunk 7. oldalán!

Megkezdôdött a rezsiutalványok
kézbesítése

Megkezdődött a rezsiutalványok postai kézbesítése a nyugdíjasoknak hétfőn, szeptember
30-áig mintegy 2,6 millióan
kapnak személyenként 9 ezer
forint összegben gáz- és villanyszámla kifizetésére fordítható utalványt.
Az első kézbesítést követően
Fónagy János államtitkár elmondta, a kormány intézkedése
révén a nyugdíjasok, nyugdíjszerű ellátásban részesülők kapnak
személyenként 3 darab 3 ezer
forint címletű rezsiutalványt,
megközelítőleg 24 milliárd forint értékben.
Az államtitkár hangsúlyozta,
a kormány, a korábbi évekhez
hasonlóan, az idén ősszel is támogatásban részesíti a nyugdíjasokat, a rezsiutalványt 2020.
március 31-éig lehet felhasználni villanyszámla és gázszámla
kiegyenlítésére.

Kiemelte, a Fidesz-KDNP
kormány kézzelfoghatóan is
megbecsüli a nyugdíjasokat,
fontosnak tartja azt a 2,6 millió
nyugdíjast, akik a társadalom
középhadát felnevelték. Míg a
Gyurcsány-Bajnai kormányok
emelték a gáz- és villany árát,
addig az Orbán-kormány 2012től csökkenti a rezsit, megőrzi
a nyugdíj fizetőértékét, sőt
2010-től 10 százalékkal növelte
azt - mondta.
Fónagy János kiemelte, hogy
a rezsiutalvány készpénzként
használható fel, a rezsiutalványokat tartalmazó értéklevelet
a Magyar Posta szeptember 2.
és 30. között Magyarországon
valamennyi jogosultnak kiviszi, először a fővárosban, majd
a többi településen.
A Magyar Posta egyszer kézbesíti az utalványt, ha a postástól
nem tudják átvenni, akkor az

Köszönetnyilvánítás
Fájdalomtól megtört szívvel köszönetet mondunk
mindazoknak a rokonoknak, jó barátoknak, ismerősöknek,
szomszédoknak, akik szeretett Édesanyánk,

Özv. Utassy Gáborné
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Egyben köszönetet mondunk dr. Tanai Andrea
háziorvosnak áldozatos munkájáért.
A gyászoló család
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ajánlott küldeményhez hasonló
üzenetet hagynak a címzettnél,
az értéklevelet tíz munkanapon
belül lehet átvenni a postán, ha
még akkor sem mennek érte, a
megadott időt követően a posta visszaküldi az utalványokat a
Magyar Államkincstárnak. Ha
semmiképpen sem tudják felvenni postán - például külföldi
tartózkodás miatt - az utalványokat, akkor a Magyar Államkincstártól kérhet az érintett
ismételt kézbesítést november
30-ig - ismertette az államtitkár.
A postán a villany és gázszámla csekken történő befizetésekor készpénzként fogadják
el a rezsiutalványt, amennyiben a jogosult a számláját nem
csekken, hanem átutalással
rendezi, akkor az utalványnyal be kell menni a közműszolgáltató
ügyfélirodájába,
ahol a rezsiutalvány értékét 15
napon belül jóváírják a számlán - mondta Fónagy János. Az
államtitkár felhívta a figyelmet

arra, hogy a rezsiutalvány nem
névre szóló, a jogosult belátása
szerint átadhatja, de a rezsiutalvány csak villany és gázszámla
kifizetésére fordítható.
Panulin Ildikó, a Magyar
Posta szóvivője az MTI-nek elmondta, a posta a kézbesítést
ütemezetten végzi. A kézbesítés Budapesten indult, majd
folyamatosan terjesztik ki
nagyobb városokra, más településekre szeptember 30-áig.
Egy csekk befizetéséhez több
utalvány is elfogadható, több
csekk is együttesen befizethető több utalvánnyal. Fontos,
hogy a csekkek összegét ne haladja meg az utalvány értéke,
a kettő közötti különbözetet
készpénzben kell megfizetni.
Ha valaki nem kapta meg időben az utalványt, először az
államkincstárnál érdeklődjön
a levelezési címéről, mert oda
küldték ki az értéklevelet, és
ezt követően forduljon csak a
postához - mondta a szóvivő.
MTI

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Dr. Beretvás Károly
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Megemlékezés
Csákó Ferenc halálának
10. évfordulójára
Ami neked szent és nyugalom,
Az nekünk örökös fájdalom.
Amilyen kedves öröm volt életed,
Most épp oly keserű fájdalom élni nélküled.
Nagyon hiányzol! Elfeledni nem tudunk:
Testvéreid és családod

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Dr. Czira Szabolcs polgármester „segítô és támogató
tevékenységét” a Nagykôrösi Református Egyházközség
SOLI DEO GLORIA DÍJJAL ismeri el!
Rácz Péter, a Nagykőrösi Református Egyházközség főgondnoka az augusztus 29-i
rendkívüli
Képviselő-testületi ülésen kért szót és elmondta: „A köszönet szavait szeretném tolmácsolni
a Nagykőrösi Református
Egyházközség
részéről,
nemcsak ezzel a döntéssel,
hanem az egész elmúlt ciklussal kapcsolatban.
Úgy gondolom, hogy
illő és méltányos az önkormányzati ciklus végén megemlékezni és megköszönni
azt a segítő közreműködést
és támogatást, amiben Egyházközségünk, az általunk
fenntartott intézményeink,
valamint szolgálat részesült
Nagykőrös város Képviselő-testületétől, dr. Czira
Szabolcs polgármester úr
vezetésével. A legfontosabb,
immár 4 éve saját óvodánk
lehet, így az országban szinte egyedülálló módon, városunkban a református
oktatás-nevelés kisgyermekkortól az egyetemig elérhető. Az Önkormányzat és
a polgármester személyes
közreműködése nélkül ez
nem lett volna lehetséges.
Minden temetőfenntartással kapcsolatos kérésünk
meghallgatásra talált, így
önkormányzati támogatás-

sal épülhettek utak és lett
gyönyörű kerítés. Önkormányzati támogatással újult
meg a Losonczi utca 1. szám
alatti úgynevezett Dezső
Kázmér-ház homlokzata, a
Szolnoki utca 2. szám alatti
gyülekezeti ház homlokzata,
kaptunk új járdát a templomkerttől a Sziget utcáig. Megújulhatott az általános iskolánk Hősök téri épületének
homlokzata és most pozitív
döntés született a Kecskeméti
úti épülettel kapcsolatban is.
Köszönjük!
Köszönjük, hogy megszámlálhatatlanul sok tanulónk kapott Kiváló Diák
elismerést, sportolást, tanulmányt segítő ösztöndíjat és
támogatást, hogy iskolásaink
táboroztatásához, gimnáziumunk pedagógiai céljaihoz,
annak eléréséhez is sokszor
hozzájárultak. Köszönjük,
hogy a Hősök tere református szimbólumokkal gazdagodott és hálásak vagyunk
az Arany-emlékév közös
ünnepléséért. Örömteli érzés
volt megtapasztalni, hogy a
Képviselő-testület többször
teljes egységben, vita nélkül
támogatta
szolgálatunkat,
ügyeinket. Illessen mindenkit köszönet.
Isten áldja a búcsúzó
testületet és kívánunk a vá-

rosnak és egyházunknak a
jövőre nézve is hasonló és
eredményes vezetést.

Dr. Czira Szabolcs
polgármester úr segítő
és támogató tevékenységét az egyházközség
SOLI DEO GLORIA
DÍJJAL kívánja elismerni, melyet szeptember 8-án a Károli
Gáspár Református
Egyetem ünnepélyes
tanévnyitóján adunk

át a Nagykőrösi Református Templomban.
Isten áldja Nagykőröst! Soli Deo Gloria”
- fogalmazott Rácz Péter főgondnok.
Az Önkormányzati Hírek
Szerkesztőbizottsága szívből
gratulál dr. Czira Szabolcs
polgármesternek, hogy a
Nagykőrösi Református
Egyházközség SOLI DEO
GLORIA DÍJJAL ismeri el
munkáját!

Horváth Tibor

Köszönetnyilvánítás
Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra Te sosem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Csákó Ferencné sz. András Erzsébet
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek.
Fia és lánya
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FOLYTATJUK!
30 MILLIÓT
NYERTÜNK
A GYOPÁR UTCAI
PARKOLÓ FELÚJÍTÁSÁRA!

Dr. Czira Szabolcs polgármester javaslatára pályázott a város a Gyopár utcai parkoló felújítására. A
Belügyminisztériumtól az
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás 2019. évi
pályázata” című keretéből
30.000.000 Ft, azaz 30 millió forint támogatást nyertünk el belterületi utak
felújítása címre, ebből újul
meg hamarosan a Gyopár
utcai parkoló.

Az Október 23. tér - Gát
utca - Kárász utca már megújult és a városvezetés tudta,
hogy folytatni kell a megkezdett fejlesztést, ezért javasolta dr. Czira Szabolcs
polgármester a pályázat benyújtását, melyet elősegített
Sohajda Márk aláírásgyűjtése. Így közös összefogással
hamarosan megújulhat a
Gyopár utcai parkoló.
Képünkön Sohajda Márk
egy érintettel.
Horváth Tibor

MEGÚJUL
A BÁRÁNY ÚTI
LAKÓTELEP
ÚTHÁLÓZATA

A víznyelőrácsok szintezését végezték a Bárány utcai
lakótelep burkolat-felújításánál, amikor dr. Czira
Szabolcs polgármester a
helyszínen járt. Mint arról

lapunk már beszámolt,
a beruházás során több
mint egy kilométer hoszszú útburkolat újul meg
és közel 600 négyzetméter járda épül.

FIGYELEM!!!
„Tehetséggondozást Kiszélesítő Ösztöndíj” pályázat
Nagykőrös Város Önkormányzata 2019/2020. tanévre szóló
„Tehetséggondozást Kiszélesítő Ösztöndíj” pályázata
a kiemelkedően tehetséges általános- és középiskolás tanulók részére

Benyújtás határideje: 2019. szeptember 15.
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.
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ISTEN ÉLTESSE TERIKE NÉNIT!
Szeretetteljes, családias fogadtatásban
volt része dr. Körtvélyesi Attila alpolgármesternek 2019. szeptember 2-án,
amikor FEJES JÓZSEF GYÖRGYNÉT,
született Budai Teréziát köszöntötte 90.
születésnapja alkalmából.
A városvezető gratulációja és jókívánságai után virágcsokorral, zenei CD-vel
köszöntötte az ünnepeltet a város nevében,
továbbá e jeles alkalomból Orbán Viktor
miniszterelnök által adományozott emléklap is átadásra került.
TOVÁBBI SOK BOLDOGSÁGOT ÉS
JÓ ERŐT, EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK
TERIKE NÉNINEK ÉS AZ EGÉSZ
CSALÁDNAK!
Horváth Tibor

Folyamatban van a
vízelvezetés helyreállítása
a Fogarasi utcánál…

KÖSZÖNET…

„Tisztelettel köszönöm a Tankerületnek és a Városvezetésnek, illetve mindazoknak, akik támogatták a negyedik
sikeres pályázatomat a Kossuth iskola magasabb vezetői
megbízására! Mindenkinek sok sikert és jó egészséget kívánok!
Tisztelettel: Deák Gábor intézményvezető”

A csapadékvíz csatornaszembe folyását segíti a most végzett munka. A KÖVA-KOM
Nonprofit Zrt. szakemberei
napokon belül végeznek a
helyreállítással - tudtuk meg
ottjártunkkor. Dr. Körtvélyesi

Attilát, a körzet képviselőjét
keresték meg személyesen,
aki gyorsan intézkedett is az
ügyben, így hamarosan teljesen megoldódik a vízelvezetés ezen a szakaszon is.
Horváth Tibor
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FOLYTATJUK! MEGTÖRTÉNT
A GULYÁS UTCA JAVÍTÁSA!

Megtörtént a Gulyás utcában
a mart aszfalt tömörítése is.
Láthatóan és érezhetően is
sokat javult az út minősége,
most már tényleg sokkal kényelmesebben tudnak közlekedni az ott élő polgárok.
Sebestyénné Angyal Zsuzsanna települési képviselő
az Önkormányzati Híreknek
adott videó nyilatkozatában
elmondta: „Megtörtént az önkormányzat és a KÖVA-KOM
Nonprofit Zrt. közreműködésével a Gulyás utca javítása,
mart aszfalttal történő borítása. Köszönöm dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester
Hirdetés
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Hirdetés

úrnak a közreműködő segítségét,
illetve szeretném
kiemelni Lantai
Zsolt vállalkozót,
aki biztosította a
Gulyás utca részére, hogy a hengerrel most lesimításra kerül az
utca. Úgy gondolom, ő egy olyan
vállalkozója Nagykőrösnek,
aki minden tiszteletet megérdemel. Még egyszer a Gulyás
utca, illetve a saját nevemben
köszönöm szépen mind az önkormányzatnak, mind pedig
a vállalkozónak a segítséget.
A Gulyás utcában élők élhető
és járható úton közlekedhetnek a mai naptól.” - fogalmazott a körzet képviselője, Sebestyénné Angyal Zsuzsanna.
Nézzék meg videónkat,
képeinket is megtekinthetik
az Önkormányzati Hírek
facebook oldalán!
Horváth Tibor
Hirdetés

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Megalakult a Helyi BECSENGETTEK…
Választási Bizottság

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Nyíkos
Sára címzetes főjegyző előterjesztéséről 2019. augusztus 29-i
rendkívüli ülésén döntött:
Köztiszteletben álló személyek lettek a Helyi Választási Bizottság tagjai Nagykőrösön:
Tagok: Danóczi Levente, Dr. Gera László, Dr. Mocsai Zoltán
Lászlóné
Póttagok: Deák Gábor Lajos, Hartyányi Mária
Az ellenzéki képviselők (név szerint: László Ferenc, Zágráb Nándor, Tornyi Béla Ernő, Kustár Tamás Balázs) nem támogatták őket...
ez érthetetlen.
Képünk az ünnepélyes eskütételen készült!

NAGYON KÉNYELMES
AZ ÚJ JÁRDÁN
KÖZLEKEDNI!

Ezekben a percekben is több
csapat dolgozik azon, hogy minél hamarabb megújulhasson
a Kecskeméti út mindkét oldalán a járda a Városközponttól
a Kálvin térig. Az Encsi utcáig
kényelmes térköveken lépked-

A hosszú nyári vakációt követően a hét elején ismét becsengettek a nagykőrösi iskolákban is, a diákok megkezdték a
2019/2020-as tanév első félévét
szeptember 2-án. Képeink a
Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola tanévnyitóján
készültek.
Az elsősek köszöntése és a
látványos, jól begyakorolt műsor után beszédet mondott Utasi
Eszter igazgató, szívből üdvözölte az 1. osztályosokat és megnyitotta a 2019-2020-as tanévet.
A megnyitón ünnepi beszédet
mondott dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármester, aki kiemelte,
hogy nagyon jó oktatói gárdával rendelkezik az intézmény,

így igazán jó helyre kerültek a
gyermekek, nekik is sikeres tanévet kívánt. Nagykovács Istvánné igazgatóhelyettes a technikai
információkat ismertette a köszöntők után. Az ünnepségen
részt vett Deák György volt iskolaigazgató is.
Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester minden 1. osztályos
kisdiáknak ajándékkal kedveskedett a szeptember 2-án
megtartott tanévnyitó ünnepség után, a Nagykőrösi Petőfi
Sándor Általános Iskolában.
A gyermekek színes ceruzákat,
írólapot, matricákat és egy szép
mappát kaptak ajándékba, hogy
még kellemesebb legyen a tanévkezdés.
Nézzék meg videós összefoglalónkat a Petőfi iskola tanévnyitójáról az Önkormányzati
Hírek Nagykőrös facebook
oldalán!
További sok szép általános
iskolai emléket és élményt
kívánunk minden gyermeknek, eredményes pedagógiai
munkát a tanítóknak!
Horváth Tibor
Fotók: Beretvás Judit

hetünk, a munka már Papp Elek
Optikájánál tart, hamarosan
pedig indulhat a munka a túlsó
oldalon is. Nagyon ráfért már
erre a járdaszakaszra is a felújítás, most ez az álom is valóra
válik.
Horváth Tibor
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MEGHÍVÓ

SZÍVÜNK VILÁGNAPJA
INGYENES SZŰRŐNAP
2019. 09. 28., 9 órától 13 óráig.
Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet,
Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal
szeretettel meghívja Önt és családját szűrőnapunkra!
Helyszín: Rendelőintézet 2750 Nagykőrös,
Széchenyi tér 8.
Tiszteletbeli meghívottak: Dr. Czira Szabolcs polgármester; Tankó Ágota főigazgató; Dr. Stubnya Gusztáv
ÁEEK TIG igazgató; Dr. Kiss Csaba osztályvezető
Ingyenes szűrések; Gerinciskola; Kreatív foglalkozás;
Közös mozgás; Egészséges táplálkozás; Védőoltások;
Teendők kutyaharapás esetén…
Mindenkit várnak szeretettel!
Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet
További részletek későbbi lapszámunkban!
Hirdetés

Sajtóközlemény

ÁLLÁST KÍNÁL
Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház
és Rendelőintézet állást hirdet

BETEGHORDÓI munkakör betöltésére.
Városunkban új Polisztirol dísz gyártó- és
raktárcsarnok építése valósul meg.

A nagykőrösi székhelyű Verticart Kft.
a „Pest Megye Területfejlesztési
Koncepciója 2014-2030 és Pest Megye
Területfejlesztési Programja 2014-2020
megvalósításához nyújtandó célzott
pénzügyi támogatási” keretéből,
a Pénzügyminisztérium támogatásával
telephelyfejlesztésre támogatást nyert.

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. szeptember 15.
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.

A támogatás által 351,58 m2 területű raktárcsarnok felépítésére kerül sor. A támogatás segít a cég jelenlegi
profiljának bővítésében, a telephely fejlesztés során
új munkahely létesül.

A támogatás összege: 20,38 millió forint
A megvalósítás helyszíne: 2750 Nagykőrös LencsésVilágos d. hrsz.: 12306/1
A tevékenység megkezdése: 2019. május 1.
A tevékenység befejezése: 2020. október 31.
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Dr. Körtvélyesi Attila:
„Itt az idő, hogy a Víziközmű helyett mi lépjünk,
igenis fizessük ki az embereknek a pénzt.”
Az önkormányzat önként vállalt feladatként fizet a Nagykőrösi Víziközmű Társulat 5893 érdekeltségi egységének 29.000
forint támogatást, dr. Czira Szabolcs polgármester javaslatára, erről döntött a Képviselő-testület augusztus 29-én.
A sürgősségi indítvány tárgyaláskor dr.
Körtvélyesi Attila alpolgármester többek
között elmondta, hogy korábban többször
szóban és írásban is kérve lett a Víziközműtől, hogy azt a maradványt, ami keletkezett,
juttassa el az emberek részére. „Ő ezt nem
tette meg, itt az idő, hogy lépjünk helyette”
- jelentette ki az alpolgármester.
Arra is kitért, - üzenve az ellenzéknek,
- hogy nem aláírásokat kell gyűjteni, amikről nem tudjuk hova kerültek, és mi célt
szolgálhatnak.

„A Víziközmű helyett mi fogjuk kifizetni ezt az összeget az embereknek. Ehhez
nem kellett az, hogy bárki ezt aláírja. Innen látszik, hogy ez inkább egy politikai
haszonszerzést szolgált.” - fogalmazott dr.
Körtvélyesi Attila alpolgármester.
„Itt az idő, hogy a Víziközmű helyett mi
lépjünk, igenis fizessük ki az embereknek
a pénzt, és ahogy polgármester úr is elmondta, végre az emberek hozzájussanak
ahhoz a maradványhoz, ami túlfizetésből
keletkezett.” - zárta hozzászólását az alpolgármester.

NÉZZE MEG VIDEÓNKAT
az Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook oldalán!
Horváth Tibor

ITT CSAK JÓL KEZDŐDHET A NAP!

LÁTVÁNYPÉKSÉG NYÍLT AZ ÚJ PIACCSARNOKBAN!

A napokban megnyitott Szűcsné Mocsári Gizella péksége az
új nagykőrösi piaccsarnokban.
Megtudtuk, hogy a Pek-Snack
helyben sütött friss termékei
várják a vásárlókat, itt tényleg
mindent be lehet szerezni egy
jó reggelihez, pogácsák, pizza
szeletek, kakaó, felvágottak,
rostosok, energiaitalok, sajtkrémek, ásványvizek is elérhetőek. „Mindenkire gondoltunk,
a diákokra, akik reggel korán
mennek munkába” - mesélte az

üzletvezető. Soós Tamásék „Fehér Pék” kenyerei is frissen, ropogósan sorakoznak a polcokon
és hamarosan jönnek a savanyúságok is, a hűtő már a helyén
van. „Hétvégén már szeretnénk
itt árulni a savanyúságokat is”
- mondta el Szűcsné Mocsári
Gizella az Önkormányzati Hírek
újságnak nyilatkozva.
Falatozzon Ön is egy jót az új
Nagykőrösi Piaccsarnok új pékségében. A reggel itt kezdődik!
Horváth Tibor
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Épül a Kinizsi klubháza

Már a falait rakják a Kinizsi új
klubházának. A napokban bejárást tartott Sohajda Márk, a
klub elnöke és Veszprémi Zsolt
alelnök.
Sohajda Márk lapunknak
elmondta: Hatalmas előrelépés
ez a klubház, nemcsak a Kinizsi,
de a nagykőrösi sport életében.
Végre megoldásra talál az öltözőink problémája, melyek fölött
finoman szólva is eljárt az idő.
Valamint legalább ilyen fontos,
hogy az új klubházban olyan
közösségi tér jön létre, ahol
nem csupán a csapatmegbeszéléseket, de az utánpótlás kor-

osztályok szülői értekezleteit is
megtarthatjuk. Számos elképzelésünk van, hogy miként tudjuk majd a közösség erősítésére
használni az új termet, és amikor
a közösség erősítéséről beszélek,
akkor nyilván gondolok a Kinizsi közösségére, de hiszem,
hogy ez minden nagykőrösi
sportoló, sportszerető ember
javát is szolgálja majd. Fontos
ez a beruházás, örülünk, hogy
a városvezetéssel karöltve elindíthattuk és bízom benne, hogy
minél hamarabb átadhatjuk ezt
az ajándékot Nagykőrösnek!
Fotók: -szi-

GALAMB BEMUTATÓ A PÁLFÁJÁBAN

Folytatás az 1. oldalról…
A Nagykőrösi Galamb- és
Kisállattenyésztő
Egyesület
Nagykőrösi- és Kecskeméti
Keringő Fajtaklubja rendezett
fiatalgalamb bemutatót a Pálfája Oktatóközpontban a múlt
hétvégén, ahol több mint ötven
tenyésztő mutatta meg büszkeségeit.
Fogadják szeretettel képeinket,
további fotók az Önkormányzati Hírek Nagykőrös facebook
oldalán!
Fotók:-szi-
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Köszönet Tûzoltóink munkájáért
Közgyűlést tartottak augusztus
30-án a nagykőrösi tűzoltóságnál. A laktanyában szép számmal összegyűlteket dr. Körtvélyesi Attila, az Önkormányzati
Tűzoltóság Nagykőrös elnöke
köszöntötte. A beszámolókból
kiderült, hogy a működés stabilitásának fő pillérei egyrészt
az Önkormányzat kiállása a
tűzoltóságért és annak dolgozóiért, másrészt, hogy tűzoltóink igaz bajtársi, baráti módon
viszonyulnak egymáshoz, mely
meghatározza a laktanya légkörét.
A közgyűlésre meghívást
kapott dr. Czira Szabolcs polgármester, aki megköszönte
az áldozatos munkavégzést, s
megerősítette a városvezetés
Tűzoltóság megtartása, fejlesztése iránti elkötelezettségét.
Dr. Körtvélyesi Attila tájékoztatta a közgyűlést, hogy
minden nagykőrösi tűzoltó,
munkájának
elismeréseként,
SZÉP kártya juttatásban részesül. Ezt követően az elnök és
Ézsiás László tűzoltó parancsnok ajándékcsomaggal köszönte
meg Farkas Józsefné, Farkas József, Tőröcsik Pál, Papp Ferenc,

Csönkös Ferenc, Pesti Balázs,
Kovács Ferenc tűzoltóság iránti
elkötelezettségét és áldozatos feladatvállalását. Nem tudott jelen
lenni, de szintén köszönetben
részesült Tóth Sándor, Rédai
Lóránt.

Az eseményen jelen volt
Nagy Balázs bizottsági elnök és
Illés Sándor, aki rendszeresen
tart elsősegély bemutatókat a
tűzoltóknak.
A Közgyűlést követő vacsorán, az asztalokon a jóízű étel, az

asztalok mellett pedig a jóízű beszélgetések jellemezték az estet.
Kívánunk minden Tűzoltónak
jó erőt és egészséget, az aktív
tűzoltóinknak pedig eseménymentes szolgálatokat!

ÉPÜL! MÁR LÁTVÁNYOS A CSARNOK
A TÉGLAGYÁRI ÚTON

Mint arról korábban beszámoltunk, korszerű, a meglévőhöz
illeszkedő modern csarnok épül a Téglagyári úton, Nagykőrösön, mellyel hamarosan új munkahelyek létesülnek. A helyszínt
bejárta dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester is, aki örömmel
tekintette a kivitelezést és fontosnak tartja, hogy helyben létesülnek új munkahelyek.

Most Önök is bepillanthatnak az épületbe!
Horváth Tibor
XIV. évfolyam, 36. szám • 2019. szeptember 6.
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A terveknek megfelelôen
épül-szépül a Vásártéren
a kiszolgáló épület

Ahogyan lapunk arról beszámolt, Nagykőrösön az eredményes közbeszerzési eljárás
végeztével megkezdődtek a
Vásártér kiszolgáló épületének
építési munkálatai. A létesítmény kialakítását az tette különösen indokolttá, hogy Nagykőrösön immár évek óta az ország
egyik legnagyobb, legforgalmasabb, legszínvonalasabb vásárjait rendezik meg. Minderről
Vozárné Ragó Ildikót, a kőrösi
vásárokat szervező önkormányzati cég, a KÖVA- KOM
Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját kérdeztem, aki nagyon örül,
hogy egy újabb fontos nagykőrösi beruházás valósul meg:
„Nagykőrös városában évszázadokra visszanyúló hagyománya van a vásártartásnak. Látogatóink határainkon túlról is
érkeznek szép számmal. Külön

öröm, hogy a vásárjaink népszerűségét az elmúlt évtizedekben
is meg tudtuk tartani, sőt egyes
vásártérrészek jelentős fejlődésen estek át: a zöldségvásár, baromfivásár felfutása kétségtelen, de az elmúlt egy-két évben
kisállat vásárunk nagysága is
növekedett.
Fontosnak tartjuk, hogy a
vásár hagyományainak ápolása
mellett a kor követelményeinek is megfeleljen. Ezért nagy
öröm számunkra az új szociális blokk megépítése is. A most
kialakításra kerülő épületben a
vásár résztvevőinek létszámához
igazodó méretű illemhely kerül
megépítésre, melyben kialakításra kerülnek külön mozgáskorlátozottak, valamint egészségügyi könyvvel rendelkezők
részére is WC-k. Ez jelentős
előrelépés lesz az eddig alkal-

mazott mobil illemhelyekhez
képest. Az épületben helyet
kap a vásár lebonyolításában
részt vevők számára melegedő
helyiség, valamint a kellékek
tárolásához raktár. Külön megemlítendő, hogy az épületet a
’környezettudatosság’ jegyében napelemmel is felszerelik.
Várjuk a mielőbbi megvalósulást, mely minden bizonnyal a
vásárlátogatók megelégedését
is szolgálja.”
Lőrinczy Veronika
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Hirdetés

EU-ÉPÍTŐ
KFT

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

53/350-377
Hirdetés

IMPRESSZUM
Önkormányzati Hírek

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

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2019. szeptember 2-től
ARANY GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Szabadság tér 11.,
Tel.: 53/350-366
2019. szeptember 9-től
OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Kecskeméti út 18.,
Tel.: 53/350-182
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az ügyeletes patikát vasárnapi
napokon 11 órától érhetik el,
mivel az Oroszlán Gyógyszertár
(Nagykőrös, Kecskeméti út 18.)
vasárnap is nyitva tart 11 óráig.
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PB gáz 11,5 kg

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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MEGTÖRTÉNT

A BATTHYÁNY ÚT HELYREÁLLÍTÁSA…

A Batthyány út helyreállítása
megtörtént a város határától a
szennyvíztelepig, a kátyúk eltűntek. Tervezzük az út teljes egészében történő megújítását is a
jövőben.

Közlekedjenek óvatosan, vigyázzunk egymásra! – tájékoztatta lapunkat Dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármester, aki a helyszínen
egyeztetett Szilágyi Csabával, a
Műszaki Iroda vezetőjével.

MOZIMŰSOR
2019. szeptember 12.

2019. szeptember 15.

18 óra

14 óra

Fájdalom és dicsőség (színes, spanyol nyelvű, spanyol dráma)
20.15 óra Volt egyszer egy… Hollywood (színes, szinkronizált, amerikai-angol krimi, thriller, vígjáték)
2019. szeptember 13.
16 óra

Toy Story 4 (színes, szinkronizált, amerikai animációs kalandﬁlm)
17.50 óra Volt egyszer egy… Hollywood (színes, szinkronizált, amerikai-angol krimi, thriller, vígjáték)
20.50 óra Aki bújt (színes, szinkronizált, amerikai misztikus thriller, horror)
2019. szeptember 14.

Az oroszlánkirály (színes, szinkronizált, amerikai családi
animációs kalandﬁlm)
16.20 óra Angry Birds 2. – A ﬁlm (színes, szinkronizált, ﬁnn-amerikai
animációs kalandﬁlm)
18.10 óra Volt egyszer egy… Hollywood (színes, szinkronizált, amerikai-angol krimi, thriller, vígjáték)
21.10 óra Aki bújt (színes, szinkronizált, amerikai misztikus thriller, horror)
2019. szeptember 16.
17.55 óra Apokalipszis most – A végső vágás (színes, szinkronizált,
amerikai háborús ﬁlmdráma)
21.20 óra Volt egyszer egy… Hollywood (színes, szinkronizált, amerikai-angol krimi, thriller, vígjáték)

14 óra

Angry Birds 2. – A ﬁlm (színes, szinkronizált, ﬁnn-amerikai
animációs kalandﬁlm)
15.50 óra Az oroszlánkirály (színes, szinkronizált, amerikai családi
animációs kalandﬁlm)
18.10 óra Volt egyszer egy… Hollywood (színes, szinkronizált, amerikai-angol krimi, thriller, vígjáték)
21.10 óra Aki bújt (színes, szinkronizált, amerikai misztikus thriller, horror)
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
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EGYEZTETTEK: HAMAROSAN KÉNYELMES
BEJÁRÓ VEZETHET A CIFRAKERTBE!

Mint arról beszámoltunk már, dr. Körtvélyesi Attilához, a választókörzet képviselőjéhez fordult 100 lakos, hogy a
Vitéz utcai bejárat legyen újra járható a

Cifrakertben. Dr. Körtvélyesi Attila intézkedésének eredményeként már újra
nyitva van ez a kapu, ottjártunkkor is
éppen biciklivel tekertek át rajta.

GYŐZTÜNK!
HAJRÁ,
NAGYKŐRÖS!

Nem lassít a nagykőrösi csapat!
Háromból három győzelem!
Vezetjük a bajnokságot!
Ugyan 40 percet emberhátrányban játszott a Kinizsi és gólhátrányban is volt a csapatunk, végül 3-1-re nyertek Némedi Norbert
vezetőedző fiai! Az egész csapat és szurkolótábor is kitett magáért.
Medgyesi Laci duplázott, Branko Petric is betalált, a vége: kőrösi
fieszta!

SZÉP VOLT FIÚK!!!
14

Képünkön dr. Körtvélyesi Attila a
helyszínen egyeztetett wa Nagykőrösi
Polgármesteri Hivatal irodavezetőjével
a további fejlesztési lehetőségekről. HT

AZ IGÉNYEKHEZ
IGAZODVA:
PONT KERÜLT
A TELJESÍTMÉNYNÖVELÉS
VÉGÉRE!

A hét során megtörténik a
nagykőrösi piacon az elektromos teljesítmény növelés, így
mostantól már háromszor 200
A áll az árusok rendelkezésére
– tájékoztatta lapunkat az örömteli hírről Vozárné Ragó Ildikó,
a piaccsarnokot üzemeltető KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.
Mint arról korábban írtunk,
a Kálvin téri trafó cseréjével

kezdődött ez a folyamat, most
pedig az elektromos szekrényben végezték el a szükséges
módosításokat a szakemberek. Ennek eredményeként az
eddigi háromszor 60 A helyett
háromszor 200 A-t tudnak kiadni, ami fedezni fogja kényelmesen az árusok és a piaccsarnok áramigényét is.
Horváth Tibor
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Korszerûsített a KÖVA-KOM
Nonprofit Zrt.
Energiatakarékos égôfejekkel
kezdik a fûtési szezont
A beruházás mintegy 5 millió
forintos volt, melyet saját költségvetésből állt a KÖVA. Ezzel
vélhetően energiamegtakarítás
is elérhető lesz a fogyasztók
számára.
„Nagykőrös városban a
KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.
látja el a távfűtött lakásokat,
két fűtőműben termelt hővel.
Munkatársaink jóvoltából a fogyasztók részére nem volt érzékelhető, azonban egyre több
probléma merült fel a Kecskeméti úti kazánjaink körül. A
szolgáltatás-biztonság megtartása, javítása érdekében, a fűtési szezon végén döntöttünk a
3 kazán közül a két problémás
kazánon, az égőfejek cseréjéről.
A kivitelezés mintegy bruttó
5 millió forint, melynek költségeit teljes mértékben Társaságunk viselte. A korszerű két
új Weishaupt égőfej a szolgál-
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tatás-biztonságon kívül, reményeink szerint, gázmegtakarítást is eredményez.” - mondta
el lapunknak Vozárné Ragó Ildikó, a KÖVA- KOM Nonprofit
Zrt. vezérigazgatója.
LV
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