
Az Idősek Világnapja Alkalmából tisztelettel 

és szeretettel köszöntjük Nagykőrös Város 

Szépkorú Lakosait!
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NAGYKŐRÖS GYŐZÖTT! 
Az Entente Florale Europe nemzetközi verseny eredményhirdetésén a 14 európai 

város közül Nagykőrös érdemelte ki a verseny elnöki díját!

Nagykőrös győzött! 2018-ban megnyer-

tük a Virágos Magyarország országos ver-

senyt, idén pedig a nemzetközi szakmai 

zsűri ezüst minősítéssel díjazta városun-

kat. Hatalmas siker, hogy az Entente Florale 

Europe zsűrije a nagykőrösi városközpontot, 

benne a megújult Hősök terét találta a leg-

inkább arra érdemesnek, hogy az Elnöki 

Díjjal jutalmazza. Felemelő érzés, hiszen 

minden nagykőrösi közös munkájának és 

összefogásának közös sikere ez a hatalmas 

nemzetközi szakmai elismerés.

NAGYKŐRÖS GYŐZÖTT ÉS 

FOLYTATJUK! CSAK EGYÜTT 

SIKERÜLHET! 
További részletek lapunk 5. oldalán!

 2019. október 5-én 
17 órától Nagykőrösről szól a

 GGGGGGaaaassszzzztrooaannngggyyaaaallll 

a Duna TV műsorán, 
Borbás Marcsival! 

Szeretettel ajánljuk 
Önöknek!

170 éve, 1849. október 6-án végezték ki Aradon az 1848-49. évi szabadságharc 13 hon-

védtisztjét, Pesten pedig ugyanezen a napon hajtották végre a gróf Batthyány Lajos egy-

kori miniszterelnökre kiszabott halálos ítéletet. Emlékezzünk most rájuk, akik életüket 

adták hazánk szabadságáért: Knezić Károly, Nagysándor József, Damjanich János, Aulich 

Lajos, Lahner György, Poeltenberg Ernő, Leiningen-Westerburg Károly, Török Ignác, 

Vécsey Károly, Kiss Ernő, Schweidel József, Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos.

Hősök voltak, vértanúk voltak, magyarok voltak. Emlékezzünk rájuk szívünkben! 
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NAGYKÔRÖS VÁLASZT – ÍME, A JELÖLTEK
A választás idôpontja: 2019. október 13. (vasárnap) reggel 6:00 órától este 19:00 óráig

POLGÁRMESTERJELÖLTEK ÉS TÁMOGATÓ 
SZERVEZET(EK):

1. Dr. Czira Szabolcs

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG (FIDESZ) 
KERESZTÉNYDEMOKRATA 
NÉPPÁRT (KDNP)

2. Kustár Tamás Balázs FÜGGETLEN JELÖLT

3. Zágráb Nándor JOBB NAGYKŐRÖSÉRT

KÉPVISELŐJELÖLTEK ÉS TÁMOGATÓ
SZERVEZET(EK)

01. sz. választókerület

1. Török György JOBB NAGYKŐRÖSÉRT

2. Dr. Körtvélyesi Attila

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG (FIDESZ) 
KERESZTÉNYDEMOKRATA 
NÉPPÁRT (KDNP)

3. Páyer Andrea FÜGGETLEN JELÖLT

02. sz. választókerület

1. László Ferenc JOBB NAGYKŐRÖSÉRT

2. Sohajda Márk

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG (FIDESZ) 
KERESZTÉNYDEMOKRATA 
NÉPPÁRT (KDNP)

03. sz. választókerület

1.  Kovács Péter 

Koppány
JOBB NAGYKŐRÖSÉRT

2. Kustár Tamás Balázs FÜGGETLEN JELÖLT

3. Molnár Dezső

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG (FIDESZ) 
KERESZTÉNYDEMOKRATA 
NÉPPÁRT (KDNP)

04. sz. választókerület

1. Kovács Sándor

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG (FIDESZ) 
KERESZTÉNYDEMOKRATA 
NÉPPÁRT (KDNP)

2. Tornyi Béla JOBB NAGYKŐRÖSÉRT

05. sz. választókerület

1. Lázár Alexandra

PHRALIPE FÜGGET LEN 

CIGÁNY SZER VE ZET 

ORSZÁGOS SZER VE ZE TE-

KÖZPONTI SZERVEZET

2. Kökény Gábor JOBB NAGYKŐRÖSÉRT

3.  Szabóné Irházi 

Zsuzsanna

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG (FIDESZ) 
KERESZTÉNYDEMOKRATA 
NÉPPÁRT (KDNP)

06. sz. választókerület

1. Kövesdi János

PHRALIPE FÜGGET LEN 

CIGÁNY SZER VE ZET 

ORSZÁGOS SZER VE ZE TE-

KÖZPONTI SZERVEZET

2. Illés Sándor

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG (FIDESZ) 
KERESZTÉNYDEMOKRATA 
NÉPPÁRT (KDNP)

3. Oláh Imréné JOBB NAGYKŐRÖSÉRT

07. sz. választókerület

1.  Sebestyénné Angyal 

Zsuzsanna

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG (FIDESZ) 
KERESZTÉNYDEMOKRATA 
NÉPPÁRT (KDNP)

2. Kohl Antal Sándor
MAGYAR MUNKÁSPÁRT 
(MUNKÁSPÁRT)

3. Zágráb Nándor JOBB NAGYKŐRÖSÉRT

08. sz. választókerület

1. Dénes Dénes JOBB NAGYKŐRÖSÉRT

2. Nagy Balázs

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG (FIDESZ) 
KERESZTÉNYDEMOKRATA 
NÉPPÁRT (KDNP)

A sorrend és a megjelenési forma 

a szavazólapon feltüntetettek 

felhasználásával készült.
Forrás: 

http://www.nagykoros.hu/cikkek/20150829/VALASZTASOK
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A Nemzeti Választási Bizottság 

a Pest Megyei Területi Válasz-

tási Bizottság 141/2019. (IX. 

18.) számú határozatát részben 

megváltoztatja.

A Nemzeti Választási Bi-

zottság a kifogásnak részben 

helyt ad és megállapítja, hogy 

Nagykőrös Város Önkormány-

zata az Önkormányzati Hírek 

című sajtótermék XIV. évfo-

lyam 37. szám 3. oldalán a ki-

fogásban megjelölt cikkel meg-

sértette a választási eljárásról 

szóló 2013. évi XXXVI. tör-

vény 2. § (1) bekezdés a) és e) 

pontjaiban foglalt alapelveket.

A Nemzeti Választási Bi-

zottság a kifogást a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXX-

VI. törvény 2. § (1) bekezdés c) 

pontjának sérelme tekinteté-

ben elutasítja.

A NEMZETI VÁLASZTÁSI 

BIZOTTSÁG NAGYKŐRÖS 

VÁROS ÖNKORMÁNYZA-

TÁNAK A BÍRSÁG MEGFI-

ZETÉSÉRE VALÓ KÖTELE-

ZÉSÉT MELLŐZI.

A Nemzeti Választási Bi-

zottság a Pest Megyei Területi 

Választási Bizottság 141/2019. 

(IX. 18.) számú határozatát 

egyebekben helybenhagyja.

A határozat ellen a meg-

hozatalától számított 3 napon 

belül az ügyben érintett ter-

mészetes és jogi személy, jogi 

személyiség nélküli szervezet 

személyesen, levélben vagy 

elektronikus dokumentum-

ként a Kúriához címzett bí-

rósági felülvizsgálat iránti ké-

relmet nyújthat be a Nemzeti 

Választási Bizottságnál (1054 

Budapest, Alkotmány u. 3., 

levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 

547., e-mail: nvb@nvi.hu). A 

bírósági felülvizsgálat iránti 

kérelmet úgy kell benyújta-

ni, hogy az legkésőbb 2019. 

szeptember 27-én 16.00 óráig 

megérkezzen. A bírósági felül-

vizsgálat iránti kérelem elek t-

ronikus dokumentumként va-

ló benyújtása esetén a kérelem 

benyújtójának jogi képviselője 

minősített elektronikus alá-

írásával látja el a kérelmet. Az 

elektronikus dokumentum-

ként benyújtott kérelem mel-

lékleteit oldalhű másolatban 

elektronikus okirati formába 

kell alakítani. A bírósági eljá-

rásban az ügyvédi képviselet 

kötelező. A jogi szakvizsgával 

rendelkező személy – a szak-

vizsga-bizonyítvány egyszerű 

másolatának csatolásával – sa-

ját ügyében ügyvédi képviselet 

nélkül is eljárhat. A bírósági 

eljárás nem tárgyi illetékmen-

tes. A felülvizsgálati kérelem 

benyújtóját tárgyi illeték-fel-

jegyzési jog illeti meg. 

A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
406/2019. SZÁMÚ HATÁROZATA

A nagykőrösi TIBIKER bolt a családok 
élelmiszer kisáruházaként folyamatos hir-
detője az Önkormányzati Híreknek. Pal-
lagi Tibor tulajdonost, üzletvezetőt kér-
deztem arról, hogy milyen tapasztalatai 
vannak lapunkkal kapcsolatban:

„Úgy gondolom, hogy az Önkormányzati 
Hírekben való hirdetés fontos a TIBIKER 
számára. Amikor még az Önkormányzati 
Hírek újság nem volt, a város nem kapott 
ennyi információt azokról a heti dolgokról, 
eseményekről, melyeket Nagykőrös megél. 
Ezen történések információit megkapjuk 
ebben az újságban, ezért nagyon fontosnak 
találom, hogy jelen legyünk benne. Először 
mi sem voltunk hirdetők ezen a felületen, 
kis hirdetéssel kezdtük el, majd bővítettük. 
A hátrányos helyzetű programot mai na-
pig csináljuk, megajándékozva a rászoruló 
családokat. Ezt havi szinten eredményesen 
propagáljuk is az Önkormányzati Hírek-
ben. A lakosság visszajelzése alapján ezt a 
cikksorozatot ebben a lapban pozitívan érté-
kelik, ezáltal a megjelentetett hirdetésünk is 
hatékonyabb, értékesebb. 

Az Önkormányzati Hírek 

10.300 példányban minden 

nagykőrösi családhoz eljut. 

Úgy gondolom, és az a tapasz-

talatom, hogy ezt 

a lapot valóban olvas-

sák a lakosok és 

figyelemmel kísérik 

az abban lévő in-

formációkat. Ezért 

találom fontosnak az 

állandó, folyamatos 

hirdetést ebben az 

újságban. Pozitívnak 

értékelem, hogy ilyen 

típusú újságban van 

lehetőségük hirdetni 

a vállalkozóknak. 
Nagyon kedvező, hogy bár 

nem egy hirdetési újságról be-
szélünk, a helyi önkormány-
zat mégis ad lehetőséget arra, 
hogy legyen a helyi vállalko-
zóknak hirdetési felületük. Az 
internet korát éljük, elkerül-
hetetlen a családok számára, hogy közös-
ségi oldalakat, honlapokat is olvassanak, 
nézzenek. Itt is találkoznak hirdetésekkel, 
információkkal. 

Ezért a www.nagykorosma.hu f elületet 
is nagyon fontosnak találom. Jó, hogy a 
nyomtatott megjelenéseket lehetőségünk 
van kiegészíteni internetes hirdetésekkel.”

Lőrinczy Veronika

A TIBIKER számára fontos a megjelenés 
az Önkormányzati Hírek újságban

A WWW.NAGYKOROS.HU OLDALON, 

NAGYKŐRÖS VÁROS HIVATALOS HONLAPJÁN FRISS 

HÍREKKEL, INFORMÁCIÓKKAL TALÁLKOZHAT!

TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN
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ÔSZINTE ÖRÖM 
A KECSKEMÉTI ÚTI 

JÁRDA ÉPÍTÉSE!

Az összefogás újabb sikere 
az új kosárlabda pálya, 

melyben kiemelt szerepe 
volt az Önkormányzatnak!

ÚJ HÁLÓT KAPOTT AZ OKTÓBER 23-A TÉRI 
FOCIPÁLYA KAPU MÖGÖTTI RÉSZE!

Szabóné Irházi Zsuzsanna tele-
pülési képviselővel néztük meg, 
hogy saját körzetében hogyan ha-
lad a járdaépítés kivitelezése, el-
mondta, hogy nagyon fontos és 
hasznos fejlesztés valósul meg 
az itt élők, itt közlekedő nagy-
kőrösiek örömére. Az egyik lép-
csőházi lakásban élő hölgy jött 
oda hozzánk, hogy ő is nagyon 
örül, hogy ilyen szépen fejlődik 
az egész település, és hogy nem 
csak a járda épül meg, de új 
padokat is kihelyeztek, melyre 
tényleg nagy szükség volt.

Szabóné Irházi Zsuzsanna a 
városrész önkormányzati képvi-
selője, bizottsági elnök: „Nagy-
nagy örömömre szolgál, hogy 
hosszú évek óta, türelmetlenül 
várva már az utóbbi időben, de 
végre megkezdődött a járdaépí-
tés és csodálatos ütemben ha-
lad. Mindezt köszönhetjük egy 
pályázati lehetőségnek, amely 
a Kormány támogatásával va-
lósul meg. Nagyon jó munkát 
végeznek a kivitelezők. A lakók 
nagy örömére szolgál, a kerék-

párút is biztonságos, arra kell 
csak vigyázniuk a bicikliseknek, 
hogy a sárga sávon haladjanak, 
mert az fontos dolog. Mondom, 
itt boldogság van és megszépül 
a Kecskeméti út.” - fogalmazott 
Szabóné Irházi Zsuzsanna.

Az egyik ott lakó, Horváth 
Lehelné Klári néni, nyugd. pe-
dagógus lapunknak elmondta: 
„Én már régóta itt lakom és a 
koromnál fogva is jó kell, hogy 
legyen a járda. Szeretek itt len-
ni, 2-3 lépés és már a városban 
vagyok. Szép minden, a város 
közepe is, a Hősök tere is gyö-
nyörű és ez a séta nekem nagyon 
fontos egészségileg is. Úgyhogy 
nagyon köszönöm a város ve-
zetőinek, mindenkinek, aki ezt 
lehetővé tette. Nagyon jól érzem 
magam.” - fogalmazott a lakó.

Folytatjuk! A jövőben is 
kiemelt célterület marad a jár-
dák, utak felújítása, javítása, 
hiszen fontos, hogy kényel-
mesen tudjunk közlekedni 

Nagykőrösön. 
Horváth Tibor 

A lakosság, a fiatalok igénye-
ihez igazodva került kivitele-
zésre az új kosárlabda pálya, 
melynek átadásáról előző lap-
számunkban írtunk. Nagykő-
rös Város Önkormányzata és 
a Magyar Kosárlabdázók Or-
szágos Szövetségének sikeres 
együttműködésével került ez 
a minden igénynek megfelelő 
korszerű pálya városunkba. 
Nagykőrös Város Önkormány-
zata végeztette el a terület be-
tonozását, melyet a nagykőrösi 
Eu-Építő Kft. kiválóan meg is 
csinált (képeinken ezt láthatják). 
Ezen túl az Önkormányzat kié-

pítette a terület megvilágítását, 
valamint biztonsági kamerákat 
is felszereltetett a terület meg-
óvása érdekében. A Magyar Ko-
sárlabdázók Országos Szövetsé-
ge és személyesen Szalay Ferenc 
elnök – miután több személyes 
egyeztetést folytatott dr. Czira 
Szabolcs polgármesterrel – egy 
egész pályával támogatták a vá-
ros sportért való tenni akarását. 
Ez a fejlesztés  is összefogással 
valósulhatott meg. 

A kosárlabda pálya egész 
évben, éjszaka is használható, 
természetesen díjmentesen!

Horváth Tibor

A legrosszabb állapotban lévő 

drótháló kicserélését Sohajda 

Márk, a Nagykőrösi Kinizsi SE 

elnöke kérte, melyet a városve-

zetés támogatásával a Nagykő-

rösi Szolgáltató Központ mun-

katársai el is végeztek. Sohajda 

Márk elnök, aki maga is az Ok-

tóber 23-a tér egyik lakótömb-

jében él, lapunknak elmondta, 

hogy sok fiatal használja ezt 

a pályát, köztük a Nagykőrösi 

Kinizsi SE sportolói is, délutá-

nonként sokan kijárnak oda. 

„Itt élek, itt közlekedek naponta 

többször is, látom, hogy nagy 

igény van a pálya fejlesztésére, 

első körben most egy új dróthá-

ló került a focikapu mögé, de 

további terveim, elképzeléseim 

is vannak, melyeket szeretnék 

megvalósítani.” – fogalmazott 

Sohajda Márk a helyszínen.

 Horváth Tibor
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NAGYKŐRÖS GYŐZÖTT! 
Az Entente Florale Europe nemzetközi verseny 
eredményhirdetésén a 14 európai város közül 
Nagykőrös érdemelte ki a verseny elnöki díját!

Folytatás az 1. oldalról…

Dr. Czira Szabolcs polgármes-
ter és dr. Körtvélyesi Attila 
alpolgármester az Önkor-
mányzati Híreknek adott nyi-
latkozatukban köszönik meg 
szeretett városunk, Nagykőrös 
minden polgárának, hogy ösz-
szefogással újabb, ezúttal nem-
zetközi sikert értünk el. Az 
erről készült teljes videós nyi-
latkozatok megtekinthetőek az 
Önkormányzati Hírek Nagy-
kőrös facebook oldalán.

Dr. Czira Szabolcs polgár-
mes ter: „Nagy örömmel és 
győ ze lem mel tértünk haza 
Haus ból, Ausztriából, ahol az 
En tente Florale díjkiosztója 
volt, hiszen kaptunk egy Ezüst 
dí jat, illetve az Elnöki díjat, 
amit a zsűri elnök adott át. Ő 
úgy látja, hogy ebben az évben 
Nagykőrös főtere a leggyönyö-
rűbb Európában.”

Dr. Körtvélyesi Attila alpol-
gármester: „Megtisztelő volt 
Ausztriában, ezen a nemzetközi 
díj átadóján Magyarországot 
képviselni. Város kategóriában 
az, hogy Nagykőröst találták 
érdemesnek arra, hogy Magyar-
országot képviselhesse, eleve 
büszkeséggel tölthet el bennün-
ket. Azzal, hogy a díjátadón 
Ezüst minősítéssel tüntettek ki 
bennünket, illetve még az Elnö-
ki díjat is elhozhattuk, elismer-
ték a több évnek a munkáját, 
egy olyan visszajelzés minden 
nagykőrösi számára, hogy 
együtt büszkék lehetünk rá.”

A Nagykőrös méltatásakor 
elmondott szöveg magyar 
fordítása, az erről készült 

videó megtekinthető 

az Önkormányzati Hírek 
facebook oldalán:

„Hölgyeim és Uraim, Nagy-
kőrös! Milyen csodálatos szó, 
nem igaz? Így van, köszönöm. 
Egy zöld város az ország szívé-
ben, amely 2018-ban ünnepelte 
650. évfordulóját. Következetes 
tervezéssel és magas színvo-
nalú kivitelezéssel a település 
zöldfelületeit teljesen átalakí-
tották. A város területén ta-
lálható erdősztyepp-tölgyes 
európai szinten páratlan. Egy 
oktatóközpont is létrehozás-
ra került az erdőben. A helyi 
fajták megőrzése mellett folya-
matosan igyekeznek a meglévő 
növényállományt fejleszteni új 
növények telepítésével, amelyek 
ellenállnak a környezetválto-
zásnak. Köszönjük szépen! A 
zsűri továbbá örömmel jelenti 
be és adja át az Ezüst plakettet. 
Gratulálunk!

A közösségi tér megújításá-
ért járó elnöki díj célja, hogy 
díjazzon egy közterület fejlesz-
téseként elért eredményt, mint 
például régi parkok, kertek, ki-
sebb terek, közösségi terek, elha-
gyatott területek, barnamezős 
területek vagy közösségi zöldfe-
lületek megújítását. A zsűri va-
lamennyi települést megvizsgál-
ta ebből a szempontból, és végül 
ajánlott számomra néhány je-
löltet. Örömmel jelenthetem be, 
hogy az Elnöki Díjat Nagykőrös 
kapja. Az Elnöki Díj! Minden 
elismerés a győzteseké! Köszön-
jük szépen!” 

NAGYKŐRÖS GYŐZÖTT 
ÉS FOLYTATJUK! CSAK 
EGYÜTT SIKERÜLHET! 

Horváth Tibor
Fotók:-szi-
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MEGEMLÉKEZÉS

Kovács Dénes (1966-2016)
halálának 3. évfordulójára

„Maradt a nagy bánat 

egy csendes siralom, szerető szívekben 

örök gyász és fájdalom.”

Szerető édesanyád és családja

Gyász
Tóbi Antalné sz. Kovács Eszter (1932)

Danka Józsefné sz. Hegedűs Terézia (1931)

Cseri Györgyné sz. Seres Mária (1933)

A XX. Arany Napok keretében, 

2019. szeptember 8-án, vasár-

nap idén is sor került a Nagy-

kőrösiek Nagykőrösért Díj-

átadó ünnepségre a Cifrakert 

nagyszínpadán. 

Ebben az évben Német-

né Dudás Ildikó óvodape-

dagógus részére példaértékű 

munkájáért, magas szintű 

szakmai elhivatottságáért, a 

gyermekekért végzett lelkiis-

meretes, odaadó, közösségépí-

tő és szolgálatkész tevékenysé-

gének elismeréséért, városunk 

hírnevének öregbítéséért, a 

Nagykőrös Városért Közala-

pítvány a Nagykőrösiek Nagy-

kőrösért díjat adományozta. 

Németné Dudás Ildikó 

1961-ben született Cegléden. 

Bár nem nagykőrösi születé-

sű, de 14 éves kora óta él a vá-

rosban, ezért büszkén vallja 

magát „Kőrösinek”.

Tanulmányait az Arany 

János Gimnázium Óvónői 

sza kán végezte. Ezután Felső-

fokú Óvó női diplomát, majd 

Felső fo kú Gyógypedagógi-

ai Asszisz tensi végzettséget 

szerzett. Nagyon fontosnak 

tartja a fo lya matos képzést, 

önképzést, ezért négy évvel 

ezelőtt pe da gó gus minősítési 

eljárásban vett részt, ezzel 

megszerezve a Pe da gó gus II. 

besorolási fokozatot. 

Az óvónői pályája során el-

sőd leges feladatának tartotta 

azt, hogy a gyermekek aktívan, 

ön ma guk határait feszegetve 

is mer ked jenek saját képessé-

geikkel, erős sé geik kel, legyen 

az mozgás, raj zo lás, mesemon-

dás…

Nyitottságra, kíváncsiság-

ra, a felfedezés örömére ne-

velte őket. Ennek érdekében 

olyan továbbképzéseken vett 

részt, amely ismeretek al-

kalmazásával még közelebb 

került az óvodás korú gyer-

mekek megismeréséhez, ne-

veléséhez, oktatásához.

38 éven át ugyanabban az 

intézményben dolgozott, ezért 

igyekezett az óvoda szülői kö-

zösségével és munkatársaival a 

családias légkör megteremté-

sére, amelyben a gyerekek sze-

retetben, biztonságban érez-

hették magukat. Ezt szolgálta a 

sok közös játék, a mindennapi 

tevékenységek, a felejthetetlen 

kirándulások és az általa szer-

vezett rendezvények.

A Batthyány úti óvoda 

mindennapi életében, 10 éven 

át (2005-2015), mint tagin-

tézmény-vezető aktívan részt 

vett a csoportvezetői feladatai 

mellett. Ez alatt az idő alatt az 

Intézményi Minőségirányítási 

Csoport vezetőjeként, az in-

tézmény szakmai feladatainak 

ellátásába is bekapcsolódott.

Saját szavaival élve: „A 

gyermekek csillogó szeme, ra-

gaszkodása, hálája adta min-

den nap az erőt a velük való 

törődés hez, gondoskodáshoz. 

Hiszem, hogy minden gyer-

mekben ott van egy kincses lá-

dikó, ami csak arra vár, hogy 

megtalálják hozzá a megfelelő 

kulcsot!

 Bízom abban, hogy annak 

a több mint 600 nagykőrösi 

kis óvodásnak, akik a 40 év-

nyi pályafutásom alatt a cso-

portomba jártak, sikerült az 

óvodás éveiket tartalmassá, 

emlékezetessé tenni és boldo-

gan tekintenek vissza a velem 

eltöltött évekre!”

Nagykőrösiek Nagykőrösért 
III. rész
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ÁLLÁST KÍNÁL
Nagykőrösi Rehabilitációs 

Szakkórház és Rendelőinté-

zet állást hirdet

ápolói munkakör betöltésére. 

 Pályázati feltételek: ápoló; 

egészségügyi alkalmasság; 

magyar állampolgárság; 

egészségügyi dolgozók 

működési nyilvántartásba vé-

tele, valamint MESZK tagság; 

büntetlen előélet, melynek 

igazolása a pályázat elnyerése 

esetén, munkába álláskor 

szükséges  

A pályázat benyújtásának 

határideje: 2019. október 16.

A pályázati kiírással kapcso-

latosan további információt 

Csépleő Viktória ápolási 

igazgatónőnél kérhet:

tel: 53/351-761.

 Dr. Czira Szabolcs 

polgármester a HAUS-ból 

hazahozott nemzetközi díjak 

bemutatása mellett mondott 

köszönetet azon fizikai 

munkásoknak, akik napról-

napra parkjaink, köztereink 

tisztántartásán, csinosításán 

dolgoznak.

KÖSZÖNET

A Magyar Egészségügyi 
Szak dol go zói Kamara 
Pest Megyei Területi 
Szer ve ze te szeptember 
26-án, a nagykőrösi kór-
ház ban rendezte meg 
azon szakmai versenyét, 
melynek győztes csapa-
ta az országos versenyen 
képviseli a Pest megyei 
kórházakat. 

A megjelenteket kö-
szöntötte Dr. Stubnya 
Gusztáv, Szöllősiné dr. Patonai 
Judit, Bugarszkiné Sárközi Gi-
zella, Csépleő Viktória és Tankó 
Ágota, valamint dr. Czira Sza-
bolcs. 

Dr. Czira Szabolcs polgár-
mester elismerését fejezte ki az 
egészségügyi dolgozók munká-
ja iránt, s a nagykőrösi kórház 
és annak dolgozói iránti büsz-
keségének is hangot adott.

Megható pillanatok voltak, 
amikor Bugarszkiné Sárközi Gi-
zella, a MESZK elnöke Kossuth 
Zsuzsanna-díjat adott át Csép-
leő Viktória ápolási igazgató-
nak. Igazi, szép meglepetésként 
hatott a bejelentés pillanata, me-
lyet a jelenlévők elismerő vas-
tapsa csak tovább fokozott. 

A megmérettetésen a kö-
vetkező 6 csapat mérte össze 
tudását: Jávormed (Jávorszky 
Ödön Kórház – Vác), Rythmus 

(Toldy Ferenc Kórház – 

Cegléd), Pelenkás baj-

keverők (Szent Rókus 

Kórház és Intézményei 

– Budapest), Coron-ári-

ák (Pest Megyei Flór 

Ferenc Kórház – Kere-

pestarcsa), Lélekringa-

tók (Gálfi Béla Gyógyító 

és Rehabilitációs Köz-

hasznú Nonprofit Kft. 

– Pomáz) Nagykőrösi 

Táltosok (Nagykőrösi Rehabili-

tációs Szakkórház és Rendelőin-

tézet – Nagykőrös).

A versenyt a NAGYKŐRÖSI 

TÁLTOSOK nyerték, ezzel 

megszerezve a jogot, hogy 

az október 11-i országos 

versenyen egész Pest megyét 

képviseljék.

Gratulálunk! 

Hajrá Nagykőrös!

Fotók: -szi-

NAGYKÔRÖS GYÔZÖTT! 
IRÁNY AZ ORSZÁGOS DÖNTÔ!
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A Cifrakertben ünnepeltek a nagycsaládosok

Fantasztikusan jó hangulatú, 
programokban gazdag ren-
dezvényt szervezett a Nagy-
kőrösi Nagycsaládosok Egye-
sülete szeptember 28-án a 
Cifrakertben. Pap Lajosné 
Farkas Zsuzsanna, az egyesü-
let elnöke beszédében külön 
megköszönte Nagykőrös Város 
Önkormányzatának, dr. Czira 
Szabolcs polgármesternek azt 
a támogatást, mellyel lehetővé 
vált, hogy programsorozatukat 
megrendezhessék az egyesület 
fennállásának 25. évfordulója 
alkalmából. A rendezvényen 
Nagykőrös városvezetése nevé-
ben köszöntőt mondott Szabóné 
Irházi Zsuzsanna szakbizottsá-
gi elnök, aki nagycsaládosként 
szívügyének érzi az egyesület 
programjait, mindenben segíti 
munkájukat. 

„Én magam is nagycsalá-
dos vagyok, három gyermekem 
van, négy unokám. Amikor pol-
gármester úr felkért arra, hogy 
jöjjek el és nyissam meg ezt a 

rendezvényt, akkor eszembe ju-
tott a gyerekkorom. Mi több ge-
nerációval együtt éltünk, akkor 
olyan könnyű volt. A mai világ 
egészen más. Nagyon fontos egy 
ilyen összetartó közösség. Nagy-
kőrösnek szinte ez az első civil 
egyesülete.  

Csodálatos összetartással, 
munkával szervezik ezeket a 
programokat. 25 év nagyon 
nagy idő, és én azt kívánom en-
nek az egyesületnek, hogy ilyen 
csodálatos összetartással, prog-
ramokkal továbbra is legyenek 
együtt! Szükségünk van arra, 
hogy a mai digitalizált világ-
ban ne csak telefonon küldjünk 
üzeneteket, hanem egymásra 
tudjunk mosolyogni, hogy kezet 
tudjunk fogni, hogy a gyereke-
ink barátokat szerezzenek. Sze-
retettel gratulálok a mai naphoz, 
és az elmúlt 25 évhez, sok – sok 
boldogságot kívánok minden 
megjelent családnak!” – mondta 
Szabóné Irházi Zsuzsanna.

LV

Átlagosan 20 ezer forint 
nyugdíjprémiumot és 11 ezer 

forint nyugdíjkiegészítést 
fizetnek novemberben

A nyugdíjprémium átlagos ösz-
szege 20 160 forint, a nyugdíj-
kiegészítésé pedig 11 ezer forint 
lesz idén, a pénzt novemberben 
egy összegben kapják meg a 
nyugdíjasok.

Orbán Viktor miniszterel-
nök kedden az Országházban, 
az Idősek Tanácsa ülésén meg-
jegyezte, a nyugdíjprémium - a 
nyugdíjasokkal kötött megál-
lapodás alapján - a gazdaság jó 
teljesítményével, a nyugdíjkiegé-
szítés pedig az infláció mértéké-
vel függ össze.

Orbán Viktor hangsúlyozta: 
az elmúlt egy évben a gazdaság 
a kormány reményeinek meg-
felelően, sőt kicsivel a várako-
zásai fölött teljesített, ami a 
nyugdíjasoknak is jó hír.

A magyar gazdaság bővü-
lése idén minden bizonnyal 4 
százalék fölött lesz, az óvatos 
becslések szerint talán 4,6 szá-
zalék is lehet - közölte.

Így várhatóan a jövő év máso-
dik felében is lehet számolni 
nyug díj pré mium kifizetésével – 
mond ta a miniszterelnök.  (MTI)
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Szeptember 21-én 4 órakor 25 

éves érettségi találkozóra gyűltek 

össze az egykori 4. b nyelvi – an-

gol, német, olasz – osztály 1994 

– ben érettségizett tanulói régi 

osztálytermükben, az Arany Já-

nos Református Gimnáziumban.

Jókedvű osztályfőnöki órán 

idézte fel a jelenlegi több nyelv-

tanár, szakfordító, közgazdász, 

szociális munkás, jogász, pszicho-

lógus, kozmetikus, gyógyszerész, 

építészmérnök, tanító, iskolaigaz-

gató, hat gyermekes boldog csa-

ládanya, vállalkozó, nyugdíjügy-

intéző, szabadúszó a sok szép 

közös élményt, mesélt életéről, 

szakmai sikereiről, családjáról, 

ígéretet téve, hogy hamarosan 

újra itt találkoznak, együtt a 

mostani hiányzókkal, akiknek 

szeretetteljes üdvözletüket ez-

úton küldik.

 Nevek első sortól felfelé, bal-

ról jobbra: Rózsa Edit, Szarvas 

Viktória, dr. Pintér Tamás, dr. 

Novák Lászlóné osztályfőnök, 

Siklósyné Rossi Dorottya. Köv. 

sor: Tóth Anikó, Mihály Zsuzsa, 

Barnáné Rossi Márta, Zana Zsu-

zsanna, Oroszné Németh Hel-

ga, Nagy Nóra. Köv. sor: Détári 

Anett, Hegedűs Henriett, Andó-

ne Koselák Zsuzsa, Labát Helga, 

Utasi Eszter, Utassy Beáta, Illés-

né Szemerédi Krisztina. Köv. sor: 

dr. Técsi Szilvia, Megyesi Nóra, 

dr. Novák Orsolya, Barcsay Zsu-

zsa, Botocska Krisztina. 

A találkozó szervezője már 

sokadszor Pintér doktor volt, 

köszönet érte. 

SZÍVÜNK 
VILÁGNAPJA

25 éves érettségi találkozó

A Nagykőrösi Rehabilitációs 
Szak kór ház és Rendelőinté-
zet,  va la mint a Pest Megyei 
Kormány hi va tal Ceglédi Járási 
Hivatal által szer ve zett SZÍ-
VÜNK VI LÁG NAP JA ingye-
nes szűrőnapra 2019. 09. 28-án 
számos érdeklődő látogatott el 
a Széchenyi téri Rendelőinté-
zetbe. 

Az egészségnapra látogatókat 
sok-sok lehetősége várta, mint 
kre a tív foglalkozás, közös moz-
gás, termékbemutatók, kósto-
lási le he tő ség az egészséges táp-
lál ko zás jegyében, gerinc iskola, 
vé dő ol tá sok, továbbá ingyenes 
szű ré sek, köztük arteriográ-
fos vizs gá lat; betegjogi tanács-
adás; bőr gyó gyá sza ti szűrés; 
csontsűrű ség mérés; egészséges 
életmód, die te ti kai tanácsadás; 

érsebészeti vizs gá lat; fogásza-
ti és szájüregi daganatszűrés; 
gerincszűrés; hal lás vizs gá lat; 
kardiológiai szűrés; lel ki tanács-
adás; PSA szűrés; ref lux szű rés; 
szemészeti szűrés; test zsír-, ko-
leszterin- és vércukorszint mé-
rés; tüdőszűrés; vastagbél da ga-
nat szűrés; védőnői tanácsadás, 
em lő önvizsgálat.

A RENDEZVÉNY TÁ MO-
GA TÓ I: ABONETT ÉLELMI-
SZER GYÁR TÓ ÉS KERESKE-
DEL MI KFT.; PEST MEGYEI 
KOR MÁNY HIVATAL CEGLÉ-
DI JÁ RÁSI HIVATAL; AQUA-
RIUS AQUA KFT.; TAMÁSI 
– VARGA PÉKSÉG; KISKUN-
FÉL EGYHÁZI MALOM KFT.; 
KŐ RÖS TEJ KFT.; DÓNÁTH 
ÉLEL MISZER KFT.; BON DU-
EL LE CENTRAL EUROPE KFT.; 
BERTÓK MÉHÉSZET BT.

Nagy Balázs települési képviselő is részt vett a Szívünk Világnapja rendezvényen

Európai Diáksport Napja 
a Petőfi iskolában

A Magyar Diáksport Szövet-
ség 2019-ben is közös moz-
gásra hívta az ország iskoláit 
az Európai Diáksport Napján, 
melyen az idén is részt vett 
a Nagykőrösi Petőfi Sándor 
Általános Iskola összes diákja. 
A nap programjait Utasi Eszter 
intézményvezető koordinálta.

A 120 perces program kere-
tében 8 órától közös zenés be-
melegítés volt – Zoboki Laura 
tanítónő vezetésével –, melyen 
több mint 490 tanuló vett részt, 
ezt követte a hagyományos di-
áksportnapi futótáv – 2019 mé-
ter – teljesítése (évfolyamon-
ként futottak a tanulók). Király 
Miklós és Barcsay Zsuzsanna 
pedagógusok indították a futó-
kat. 

9 órától a Nagykőrösi Ön-
kormányzati Tűzoltóság bemu-
tatót tartott: hogyan kell tüzet 
oltani? Utána izgalmas erőnléti 
próba következett, a tanulóknak 
kötéllel kellett elhúzni a tűzoltó-
autót, ami sikerrel járt. Ézsiás 
László tűzoltóparancsnok ve-
zetésével három tűzoltó segí-
tette a program sikerességét.

10-17 óráig hulladékgyűjtést 
szer vezett a diákönkormány-
zat (papír, pet palack), felelőse 
Bán fi- Hi da si Réka és Hupka 
Dé nes né. A mérésnél a szülők is 
segítettek.

Közben 10 órától a három 8. 
évfolyamos osztály (a Magyar 
Autóklub szervezésével és irá-
nyításával) a „Biztonság útján” 
diákoktatási programján vett 
részt. 

A közlekedésbiztonsági okta-
táson: a közlekedés során felme-
rülő veszélyekről; azok következ-
ményeiről; az újfajta közlekedési 
eszközökről; a helyes közlekedési 
kultúra ismertetéséről esett szó. 
A program kulcsszava: A MEG-
ELŐZÉS. 

Befejezésként kérdéseket lehe-
tett feltenni Kovács Lászlónak, az 
előadónak. A résztvevő tanulók 
ajándékot is kaptak.

A Nagykőrösi Petőfi Sándor 
Általános Iskola pedagógusai 
köszönetüket fejezik ki min-
denkinek, aki hozzájárult a 
nap sikerességének lebonyolí-
tásához!

 Petőfi Iskola
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Hirdetés

V. HISTÓRIÁK ÓRÁK Oláh Róberttel
Előadás-sorozat a történelem lapjairól – lapjaiból általános iskolá-

soknak. 2019. október 10. csütörtök 17 óra – Múzeum konferencia-

terme – „Amiről a csontvázak árulkodnak nekünk” című előadás

A belépés ingyenes!

Nyári felújítási munkálatok
az Arany János Református Általános Iskolában és Óvodában

Kecskeméti úti épületünkben szin-
te még ki sem csengettek a nyári 
szünetre, máris megkezdődtek az 
előkészületek egy teljes körű ener-
getikai felújításhoz. 

Nagyon köszönjük fenntar-
tónknak, a Nagykőrösi Református 
Egyházközség Presbitériumának és 
Nagytiszteletű Szabó Gábor lelkész-
elnök úrnak, hogy lehetővé tette 
iskolánk leromlott állapotban lévő 
épületének felújítását. Köszönjük 
továbbá Nagykőrös Város Önkor-
mányzatának az iskola épülete kö-
rül megszépült járdát. 

A Kecskeméti úti főépületben és 
a melléképületben egyaránt teljes 
nyílászárócsere és fűtéskorszerűsítés 
történt, s a világítás modernizálása 
is megvalósult. Sor került az épü-
leteken kívüli és belüli víz- és csa-
tornaszerelésre, a mosdóhelyiségek 
bővítésére, korszerűsítésére, teljes 
festésre és az udvar részleges re-
konstrukciójára is. A komplett fel-
újítással három új csoportszobát 
tudtunk kialakítani, s így lehetővé 
vált a teljes második évfolyam és 
egy harmadik osztály két tanítási 
nyelvű képzésének csoportbontás-
ban történő megvalósítása. 

A felújítás építészeti részét a 
Zsigó és Társa Kft. végezte Zsigó Fe-
renc irányításával Katonatelepről, 
valamint Mészáros Attila egyéni 
vállalkozó Kocsérról. Az épületgé-
pészeti munkálatok Palotai János 
(Gáz-Szolg Bt.), a villanyszerelési 
munkálatok pedig Hegedűs László 
(ASZINKRON Bt.) nagykőrösi vál-
lalkozók kivitelezésében készültek 
el. A határidő mindenkitől fegyel-
mezett időbeosztást követelt meg. 
 Kiváló munkájuknak köszönhető-
en, 97 Arany-iskolás kisgyermek a 
2019-2020-as tanévet már egy be-
lülről teljesen megújult épületben 
kezdhette meg. Az épület födém-
szigetelése és homlokzati felújítása 
szeptember közepén kezdődött. 
A szükséges állványozás a Kecs-
keméti úton és a Helmeczi utcán 
lévő járdákon van. Nagyon kérjük 
és köszönjük a lakosság türelmét a 
munkálatok idejére. 

Nem feledkeztünk meg a többi 
épületünkről sem. A Kazinczy utcai 
Mesevár tagóvodánkban az esővíz 
elvezetését kellett megoldani, tisz-
tasági meszelés, parkettacsiszolás, 
lakkozás és a konyhabútor cseréje 
történt a nyár folyamán. 

A Hősök terén lévő főépüle-
tünkben a teljesen új könyvtári 
bútorzat, a művészeti terem új 
polcrendszere Sugár Csaba és 
munkatársai (Bútorszer Kft.) keze 
munkáját dicsérik. A művészeti 
teremben 3 szekrényelem Csapó 
Irma rajz szakos tanárnő nyári 
szünidei alkotómunkája eredmé-
nyeként kapott új külsőt. Az iskola 
és könyvtára számára Orisek Fe-
renc fafaragóművész két dombor-
faragást adományozott a bútorzat 
megújulása alkalmából. Ezúton is 
köszönjük. 

Mérföldkőhöz érkeztünk tan-
ter meink informatikai ellátottságát 
illetően is. Tizenkét új projektort és 
nyolc vetítővásznat tudtunk vásárol-
ni. A hangszórókat a Szülői Munka-
közösség biztosította a tantermekben, 

az adományt hálásan köszönjük. 
A projektorok felszerelését pedig 
V. Faragó Péter rendszergazdánk-
nak és Ronkó Antal pedagógusunk-
nak köszönjük meg. Elmondhat juk, 
hogy szinte minden tan ter münk-
ben komplett infor mati kai felszere-
lés segíti a szín vo na las oktatást.

Nem utolsó sorban köszönjük 
a felújítási munkálatok intézményi 
felügyeletét Vas János Zoltán igaz-
gató úrnak, Dr. Szenczi Árpád igaz-
gató úrnak és Kőházi-Kisné Bekő 
Ágnes gazdasági vezetőnek. 

Legfőképpen pedig Istenünk-
nek adunk hálát, hogy gondviselő 
szeretete lehetővé tette tárgyi fel-
tételeink gyarapodását: SOLI DEO 
GLORIA!

Köszönettel: Arany János Refor-
mátus Általános Iskola és Óvoda 
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SZERETJÜK NAGYKÔRÖST! 
ELKEZDÔDÖTT A BÁRÁNY UTCAI 

LAKÓTELEP ÚTJAINAK ASZFALTOZÁSA!

Október 1-jén elkezdődött a 
Bárány utcai lakótelep úthá-
lózatának aszfaltozása is. Dr. 
Czira Szabolcs polgármester 
és a lakótelep választott te-
lepülési képviselője, Sebes-
tyénné Angyal Zsuzsanna is 
megtekintette a kivitelezést, 
egyeztettek a szakemberekkel. 
Minden nap dolgoznak ezért 
a városrészért is, hiszen az itt 
lakók is megérdemlik, hogy 
kiváló úthálózaton közleked-
hessenek. Fontos fejlesztés 
valósul meg most, nagyon 

szükséges volt a rossz állapo-
tú úthálózat felújítása, való-
ban egy álom válik valóra itt. 
A járdák is folyamatosan épül-
nek és a járdahálózat további 
fejlesztése is kiemelt feladat 
lesz ezután is.

Kívánjuk, hogy sokáig ilyen 
kiváló minőségű utakon tudja-
nak közlekedni az ott élők, az 
arra járók. Fokozott figyelem-
mel közlekedjenek a kivitelezés 
befejezésének végéig!

FOLYTATJUK!
Horváth Tibor 

ÚJABB FONTOS FEJLESZTÉS: MODERN 
KOSÁRLABDA PÁLYA LÉTESÜLT A CIFRAKERTNÉL!

2019. szeptember 25-én dr. 

Czira Szabolcs, városunk pol-

gármestere és Bányai Viktor, a 

Nagykőrösi Sólymok Kosárlab-

da Egyesület elnöke szalagát-

vágással adták át az új kültéri 

kosárlabda pályát Nagykőrösön, 

a megújult Cifrakert mellett, az 

Ifjúsági Sportpályán. 

A Nagykőrösi Sólymok Kosár-

labda Egyesület közösségi ol-

dalán, Bányai Viktor az alábbi 

bejegyzést tette:

 „Tisztelt Kosárlabdabarátok, 

Kedves Szurkolók, Játékosok!

Dr. Czira Szabolcs polgármester 

úr szavait követően, ünnepélyes 

szalagátvágás után mától min-

denki kipróbálhatja és birtokába 

veheti a Cifrakert melletti kültéri 

kosárlabda pályát. A műanyag 

borítású pályát télen – nyáron, 

és a megvilágítás miatt éjjel – 

nappal használhatják azok, akik 

kellemes kosárlabdás kikapcso-

lódásra vágynak, modern, biz-

tonságos, kulturált körülmények 

között. Kívánom, hogy sok örö-

möt leljen ezen a pályán is min-

den pitykés, sólymos, amatőr 

vagy éppen profi kosaras! Pat-

togtasson itt sok család, dobál-

gasson sok-sok baráti társaság! 

Üdvözöljük a városvezetés min-

den ilyen irányú kezdeményezé-

sét, a Magyar Kosárlabdázók Or-

szágos Szövetségének felajánlását 

és köszönjük, hogy az együttmű-

ködésnek részesei lehetünk!

Tisztelettel: Bányai Viktor, 

Nagykőrösi Sólymok 

Kosárlabda Egyesület”

Ahogyan azt lapunk megírta, 
Nagykőrös Város Önkormány-
zata mintegy 50 millió forintos 
pályázati támogatást nyert a 
nagykőrösi Vásártér fejleszté-
sére, kiszolgáló épület létesül. 
A fejlesztés összköltsége net-
tó 83.697.050 forint, bruttó 
106.295.253 forint. A beruházást 
a nagykőrösi Vásárok rendkívüli 
népszerűsége, sok ezres látoga-
tottsága tette indokolttá. Dr. Czira 
Szabolcs, Nagykőrös Város pol-
gármesterének javaslatára került 
benyújtásra a pályázat. Az épü-
leten jelenleg a villanyszerelési 
munkálatokat végzik, a héten 
megkezdődhet a vakolás. A ter-
vek szerint a létesítmény még az 
idei esztendőben elkészül.

LV

Napról napra 
szebb a Vásártér 

kiszolgáló épülete
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GYÓGYSZERTÁRI 

ÜGYELET

2019. szeptember 30-tól 

PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Ceglédi út 28. 

Tel.: 53/552-134

2019. október 7-től 

EZÜST PATIKA GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Széchenyi tér 8. 

Tel.: 53/552-114

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 

hogy az ügyeletes patikát vasárnapi 

napokon 11 órától érhetik el, 

mivel az Oroszlán Gyógyszertár 

(Nagykőrös, Kecskeméti út 18.) 

vasárnap is nyitva tart 11 óráig.

ÁLLATORVOSI 

ÜGYELET 

Nagykőrös, Nyársapát, 

Kocsér

2019. október 5-6-án

DR. ZSOLDOS ZOLTÁN

Nagykőrös, Kecskeméti út 44. 

Tel.: 53/350-703 

2019. október 12-13-án

DR. BAKSAI FERENC

Nagykőrös, Mintakert u. 32. 

Tel.: 06/20-914-13-33

Híreinket, képgalériáinkat 
kövesse nyomon továbbra 
is az Önkormányzati Hírek 

Nagykőrös facebook 
közösségi oldalainkon,

valamint a 
www.nagykoros.hu 

városi honlapon!

ORVOSI ÜGYELET

TELEFON SZÁMA:

53/350-377 EU-ÉPÍTŐ
KFT

EU-ÉPÍTŐ KFT.

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

Elektronikus 

építési naplóval 

építőipari 

generál kivitelezés

Hirdetés

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

 Nagykőrösön 

a Bárány utcai 

lakótelepen 

50 és 60 m2-es 

erkélyes lakás 

eladó. 

Tehermentes, 

babaváró és 

egyéb hitelek 

felvehetők rá. 

Tel.: 06-20-958-3467

Hirdetés

ÚJABB KINIZSI-GYÔZELEM! 
EZ FANTASZTIKUS!

Presztízs siker a Gödöllô 
otthonában!

7 meccsből 6 győzelem: 
vezetjük a bajnokságot!

Mile Krisztián góljával 1-0-ra 
nyert a Nagykőrösi Kinizsi 
SE csapata a remek kerettel 

rendelkező Gödöllő 
otthonában.

Nincs megállás 

fiúk!

CSAK A KINIZSI!

Forrás: Nagykőrösi Kinizsi FC 

hivatalos oldala

Következő mérkőzések:
• Nagykőrösi Kinizsi SE – 

Fém alk-Dunavarsány 
2019. október 5. 15.00 óra

• Nagykáta SE – Nagykőrösi 
Kinizsi SE 

2019. október 12. 15.00 óra 
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Év végére az emelet és 
a födém is felépülhet

Ütemterv szerint halad a Kinizsi 
Klubházának építése – tudtuk 
meg azon a bejáráson, melyen 
az építést végző cég vezetője és 
Sohajda Márk, a Nagykőrösi Ki-
nizsi SE elnöke vett részt. Simon 
János elmondta: jó ütemben ha-
ladnak, az időjárás függvényé-
ben október második felében a 
födémpanelek és koszorú elké-
szülhetnek, ezt pedig az emelet 
falazása és a födém felhelyezése 
követik az ez évi tervezet szerint.

Sohajda Márk nagy érdek-
lődéssel követi az építkezés 
minden fázisát: – Hatalmas 
előrelépés ez a klubház, a Ki-
nizsi és az egész nagykőrösi 
sportélet területén. Egy olyan 

épület jön létre, mely nem csu-
pán a mindennapi feltételeket 
teszi magas színvonalúvá, de a 
közösségek erősödését is szol-
gálja. A klubnak és a város veze-
tésének az összefogása hatalmas 
sikert hozott, épül a klubház! 
Látni kell, hogy ennek az ösz-
szefogásnak a fő tápláló gyöke-
re, hogy Szeretjük Nagykőröst! 
Büszkék vagyunk a városunkra! 
Itt, a Kinizsi pálya mellett, egy 
olyan épület emelkedik, mely 
számomra a jövő, a gyermekek, 
a tehetségek iránti összefogás 
jelképe! A falak között azt ér-
zem, már most minden téglájá-
ból az árad: Hajrá Nagykőrös! 

Fotók: -szi-

Hatalmas felújítás valósult meg 
a Názáret Óvoda épületén az 
idei nyáron. Megújult az óvo-
da épületének tetőszerkezete, 
melynek megvalósítása során, 
az eddigi különböző szintű és 
megoldásokkal fedett tetőrészek 
egységesítésre kerültek, egy tető 
alá került az épület. Megtörtént 

a szigetelés, vízzárás, villámvé-
delem, valamint új esővízcsa-
torna készült. Kialakítottak egy 
48 négyzetméteres teraszrészt és 
egy 90 négyzetméteres hosszú-
tornácos részt, melyek lehetősé-
get nyújtanak, hogy esős időben 
vagy a nyári melegben több cso-
port is a szabad levegőn lehessen.  

MEGÚJULT AZ ÓVODA

Szerda reggel, október 2-án 

megkezdődött a piacfejlesztés-

hez kapcsolódó útépítés előké-

szítése is. Elsőként az ősterme-

lői rész mögötti, legrosszabb 

állapotban lévő bazaltköves 

szakasz kerül felbontásra, majd 

teljesen új burkolatot kap. Ha-

marosan teljesen megújulnak a 

piac melletti utcák ezen szaka-

szai és kiváló közlekedési feltéte-

lek lesznek, melyek remélhetően 

az árusok és a vásárlók megelé-

gedésére fognak szolgálni.

 A munkavégzés idejére 

az érintett szakaszok 

lezárásra kerülnek, 
figyelmesen közleked-

jenek!
Horváth Tibor

FOLYTATJUK!
ELKEZDÔDÖTT A PIAC 

MELLETTI UTCASZAKASZOK 
FELÚJÍTÁSA IS!
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ÉN MÁR ISKOLÁS VAGYOK

Tanítónők: Hegedűs Mihályné, Csengődi-Sánta Benita

Névsor: Andó Vajk Csaba; Aszódi Bence; Bacsó Zalán; Bajtai Má-
tyás Kristóf; Bimbó Levente; Bődi Krisztina; Csadó Zsófi; Dér Dá-
vid; Dunszt Luca Sára; Győri Tamás László; Izsák Balázs; Kaptás 
Gergő; Kecskeméti Gergő; Körtési Illés; Magi Boróka; Nyúl-Tóth 
Gergő; Ondavai Kíra; Péczeli Zsanna Vivien; Pesti Léna; Pijako-
vics Mátyás; Rácz Gréta; Vajda Tamás Bendegúz; Várkonyi Kristóf

Tanítónők: Horváthné Kállai Éva, Szatmári Rita Krisztina

Névsor: Bajczár Brúnó; Bálint Róbert Ferenc; Boros Violetta; 
Candido Federico Salvatore; Dobi Zsófia; Gömöri Ákos Miklós; 
Hodaj Vleron; Horváth Nóra; Járó Kincső Orsolya; Juhász Dávid; 
Kovács Zsombor; Lovas Lóránt; Orbán Hanna; Papp Kata; Papp 
Réka; Sánta Lilla; Szabó Gergő Lukács; Utasi Orsolya; Várkonyi 
Zsanett; Zsilik Noémi Mária

A következőkben bemutatjuk a nagykőrösi általános iskolák első osztályos csoportjait.

Bemutatkozik az Arany János Református Általános Iskola és 
Óvoda  1. a osztálya.

Bemutatkozik az Arany János Református Általános Iskola és 
Óvoda 1. b osztálya.

ÍGY MÉG BIZTOSAN NEM LÁTTA:
Drónnal a napelemrétek felett – ALTEO

Drónnal készített felvételen 

mutatják be az ALTEO csoport 

nagykőrösi fejlesztését is. Ko-

vács Csaba projektfejlesztési ve-

zető: „A nagykőrösi beruházás 

érdekessége pedig az, hogy ez 

az erőmű az országban jelen-

leg a legna-

gyobb bille-

nőpaneles , 

napkövetős 

r e n d s z e r 

Mag yaror-

szágon.”

Dr. Czira Szabolcs polgár-

mester a helyszínen mondta el 

gondolatait, a kisfilmben így 

fogalmazott: „Nagykőrösnek 

azért is fontos ez, mert mi ma-

gunkat Zöld Városnak minő-

sítjük, hát akkor mutassunk is 

föl valamit a vonatkozásban, 

hogy mit teszünk a környeze-

tünkért, a környezetünk meg-

őrzéséért, hogy unokáinknak, 

gyermekeinknek a környezetet 

minél jobban megvédjük. Ezek 

az alternatív energiák segíte-

nek bennünket abban, hogy ne 

szennyezzük a környezetünket.” 

– mondta el többek között a pol-

gármester.

A videót megtekinthetik az 

Önkormányzati Hírek Nagy-

kőrös facebook oldalán is!

Forrás: Napi.hu, M. Szabó 

István youtube oldala
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Szeretjük Nagykőröst 4.
Visszatekintő 2018

Mint azt a Kedves Olvasók megszokhatták, az Önkormányzati Hírek újságban minden év végén visszatekintünk a magunk 
mögött hagyni készülő esztendőre. Most, rendhagyó módon, az elmúlt 5 év eredményeiből, értékes pillanataiból válogattunk, melyet 
évenkénti lebontásban, 5 lapszámon keresztül mutatunk be. 2018-ban is rengeteg fejlesztés történt, sok felejthetetlen rendezvényen 

vehettünk részt, melyek közös sikereink és melyekre azt mondjuk: FOLYTATJUK!

NAGYKŐRÖS GYŐZÖTT! NAGYKŐRÖS NYERTE A VIRÁGOS 

MAGYARORSZÁG ORSZÁGOS KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENYT 

2018-BAN

Az Arany emlékév megünneplésére 1 milliárd forint támogatást kapott 

Nagykőrös a Kormánytól, melyből teljesen, kívül-belül megújult a nagykő-

rösi Múzeum épülete is

Új tűzoltóautó áll szolgálatba Nagykőrösön! Ünnepélyes keretek közt adták át a Nagykőrösi Önkormányzati Tűzoltóság munkatársainak azt a korszerű Csepel Metz típusú tűzoltóautót, mely az eddigieknél is nagyobb biztonságot nyújt a beavatkozások alkalmával, megkönnyítve és meggyorsítva a tűzoltók munkáját

Nagykőrösön folytatódott a Richter Egészségváros rendezvénysorozat, a nap 
végére közel 6,4 millió forint gyűlt össze a Nagykőrösi Rehabilitációs Szak-
kórház és Rendelőintézet javára. Egész nap ingyenes szűrővizsgálatokkal, 

tanácsadással, előadásokkal, sztárfellépőkkel vártak mindenkit a megújult 
városközpontban

Első a gyermek! - közel fél millió forint értékben sikerült új beltéri játékokat 
vásárolni a nagykőrösi Városi Bölcsődébe, melyekből mind az öt csoportszo-

bába jut bőven. Nagykőrös városa 2019-ben Családbarát Önkormányzat 
díjat vehetett át munkájának elismeréseként

Gyönyörű műalkotással gazdagodott szeretett városunk, Nagykőrös. 
A Hősök terén kapott helyet az Arany János és családja szoborkompozíció, 

melyről dr. Makai Katalin egyetemi docens elmondta: „Végtelen boldogságot 
érzek, amikor erre a szoborra ránézek”
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