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Megalakult az új Képviselô-testület

2019. november 10-én, 14.00 órakor rendezték meg Nagykőrös
Város Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülését a
Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ színháztermében,
majd dísztermében.
További részletek lapunk 4., 5. és 16.oldalán!

A SZOCIÁLIS MUNKA
VILÁGNAPJA
Képünkön dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester, dr. Czira Szabolcs
polgármester és Nagy Balázs alpolgármester látható

A SZOCIÁLIS MUNKA VILÁGNAPJA alkalmából
rendeztek ünnepséget a Nagykőrösi Arany János
Kulturális Központban.
További részletek lapunk 9. oldalán

A novemberi nyugdíjjal érkezik
a nyugdíjprémium és a nyugdíj-kiegészítés
Idén is a novemberi nyugdíjjal együtt érkezik a nyugdíjprémium és a nyugdíj-kiegészítés. Novemberben a
nyugdíjutalványon szereplő
összeg magasabb lesz a megszokottnál, mivel a nyugdíjasok egy utalványon, egyben kapják meg a novemberi
nyugdíjat, a nyugdíjprémiumot és a nyugdíj-kiegészítést
– közölték.
A Magyar Posta a nyugellátásokat november 14. és 29.
között kézbesíti, a pontos napot minden érintett tudja az
éves, személyre szabott kifizetési naptárból. Ha a postás
nem találja otthon a címzettet, akkor értesítőt hagy hátra,
amelyen szerepel, hogy melyik
postán és meddig vehető át a
nyugdíj. Hangsúlyozták, hogy

ilyen esetben a személyazonosságot igazolni kell az átvételhez.
Novemberben adják át a
postások a jövő évi, személyre
szóló nyugdíj-kifizetési naptárt is. Decemberben pedig – a
korábbi évekhez hasonlóan –, a
karácsonyi ünnepek miatt már
a hónap első felében kézbesítik
a decemberi nyugellátásokat –
írták.
Az Emberi Erőforrások
Minisztériumának család- és
ifjúságügyért felelős államtitkára, Novák Katalin korábban közölte, hogy minden
nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kap nyugdíjprémiumot, amelyet a
novemberi ellátással együtt
fizetnek ki.
Forrás: Hirado.hu

Nőtt az időskori biztonság Magyarországon
Csökkent a nélkülözésnek kitett
idős emberek aránya Magyarországon - jelentette ki az Emberi
Erőforrások Minisztériumának
parlamenti államtitkára kedden,
Budapesten.
Rétvári Bence a szociális
munka napján, a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság
rendezvényén elmondta: a KSH
kimutatásai szerint egy év alatt
12,8 százalékról 7,4 százalékra

mérséklődött a nélkülözésnek kitett idős emberek aránya, a legbővebb kockázati csoportban pedig
a bármiféle szegénységi kockázatnak kitett idősek aránya 16,8-ról
13,3 százalékra csökkent Magyarországon.
Hangsúlyozta:
Magyarországon az uniós szint alatt van a
nyugdíjasok jövedelmi szegénységi szintje. Jövedelmi szegénység
kockázatának a legfrissebb adatok

szerint Magyarországon a nyugdíjasok 10 százaléka volt kitéve,
az EU-átlag közel 15 százaléka.
A legfrissebb magyar adat a 6.
legjobb az EU-ban, több mint 30
százalékkal alacsonyabb, mint az
EU-átlag.
Rétvári Bence közölte, hogy a
2010 előtti tendenciákkal szemben, amikor egyhavi nyugdíjat
vesztettek el az idősek, 2010 óta
33,3 százalékos nyugdíjemelke-

dés volt Magyarországon, ami
tízszázalékos vásárlóérték-növekedést jelentett. Emellett nyugdíjprémium,
Erzsébet-utalványok és egyéb juttatások is segítik
az időseket - tette hozzá.
Megjegyezte: a láthatóan
emelkedő bérek a jövő nyugdíjainak értékét is emelik, hiszen
a magasabb bér magasabb nyugdíjjárulékot jelent.
Forrás: kormany.hu

Gyász
Sarkadi György László (1963)
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ZÁGRÁB SZERINT, AKI NEM VÉGZETT
FÔISKOLÁT, EGYETEMET, AZ NEM IS EMBER!?
Úgy tűnik, a választás óta eltelt idő
kevés volt arra, hogy megújuljon a
leszerepelt ellenzék. Zágráb Nándor
helyi Jobbik elnök, többszörösen vesztes politikus, aki 2002-t követően minden választáson elbukott egyéniben, a
november 10-ei képviselő-testületi
alakuló ülésen Nagy Balázs képviselő
szakirányú végzettségét hiányolta az
alpolgármesterségről szóló napirendnél. Zágráb azért sem tudja támogatni
Nagy Balázst, mint fogalmazott, mert
nem rendelkezik szakirányú végzettséggel. Zágráb ezt úgy mondta mikrofonba, hogy vélhetően fogalma sem
volt arról, a polgármester pontosan
milyen feladatokkal is fogja ellátni
Nagy Balázst.
Erre dr. Czira Szabolcs válaszában
alaposan helyre tette Zágrábot.
A polgármester elmondta:
„Az már nem ember, akinek nincs
szakirányú végzettsége, aki nem végzett főiskolát, egyetemet? Választó
és választható, megbízható feladat-

tal. Nagyon sok ember volt régen a
konzervgyárban is – ön még akkor
nem volt itt – aki a szalag mellett
lett művezető, csoportvezető és ott a
ranglétrán ment fölfele és úgy szerzett szaktudást a munka mellett. Én
megalázónak tartom, hogy az emberek között ön így tesz különbséget.
Nagy Balázst nem azért választották
meg, mert az orvosi egyetemet végezte, hanem mert BÍZNAK BENNE
AZ EMBEREK. (…)” – fogalmazott
határozottan válaszában dr. Czira
Szabolcs polgármester.
Az utolsó idézett mondatrészt nem
véletlenül emeltük ki nagy betűkkel,
hiszen a bizalom fontossága az egyik
legnagyobb érték, nem mindegy azért
mégsem, hogy egy képviselőt egyéniben megválasztanak, vagyis támogatják a polgárok és értékelik a munkáját,
mint ahogy Nagy Balázsét tették, vagy
a választási alkuknak köszönhetően elkészült listáról becsusszan, ami mögött
csupán töredékszavazatok állnak.

Hamarosan átadják az
autósoknak a parkolót!

Ezúton is gratulálunk
Nagy Balázs települési képviselőnek
alpolgármesterré választásához!
Nézzék meg erről készült videónkat
az Önkormányzati Hírek facebook
oldalán!
HT

EMLÉKTÁBLA
AVATÁS
Papp Sándor és öccse, Ferenc előtt tiszteleg majd az az
emléktábla, melyet 2019. november 22-én 11 órakor
avatnak fel Nagykőrösön, a Széchenyi tér 17. szám alatt
álló épület falán.
Papp Ferenc elektroműszerész és Papp Sándor rézműves és kerékpárkészítő 110 éve nyitotta meg a Széchenyi tér 17. szám alatti épületben Világmozgó névre
keresztelt moziját. Szintén ott, a mozi mellett működött a
Papp S. és Fia cég manufaktúrája, melyben kerékpárok és
más iparcikkek gyártásával és értékesítésével is foglalkoztak. A dolgos Papp család egészen az 1948-as államosí-

Vége felé közeledik a Ceglédi út
7. szám alatt lévő parkoló kivitelezése, melyet napokon belül
birtokba is vehetnek az autósok.
Ezzel a fejlesztéssel a környékbeli

üzletek megközelítése könnyebbé
válik. A beruházást a helyi önkormányzat önerőből végeztette
el, ezzel is támogatva az ott lévő
boltokat.
Lőrinczy Veronika
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tásig üzemeltette az időközben az Uránia nevet, majd
Arany János nevét felvevő mozit, amelyben számtalan
kőrösi ember szerzett életre szóló élményt magának.
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Megalakult az új Képviselő-testület

Ecsedi Péter énekművész

Szabó Sándor tárogatóművész

Az Arany János Református Gimnázium énekkarosainak
műsorával zárult az ünnepi műsor
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2019. november 10-én,
14.00 órakor rendezték
meg Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülését a
Nagykőrösi Arany János
Kulturális Központ színháztermében, majd dísztermében.
Az ünnepi eseményen
Ecsedi Péter énekművész
kíséretében hangzott el
a Himnusz, majd Szabó
Sándor
tárogatóművész
előadásában hallgathattuk
meg a Szép vagy, gyönyörű
vagy, Magyarország című
dalt. A Helyi Választási
Bizottság tájékoztatója következett a 2019. október
13-i helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásának eredményéről Danóczi Levente, a
Helyi Választási Bizottság
elnöke által.

Ezt követően a Települési
képviselők, valamint Nagykőrös Város polgármestere
eskütételére és az esküokmányok aláírására került sor.
A képviselő-testület tagjai:
• Dr. Czira Szabolcs
polgármester
Egyéni körzeteiket megnyerő
képviselők:
• Dr. Körtvélyesi Attila
• Sohajda Márk
• Molnár Dezső
• Kovács Sándor
• Szabóné Irházi Zsuzsanna
• Sebestyénné Angyal
Zsuzsanna
• Nagy Balázs
Listán bejutottak:
• Zágráb Nándor
• László Ferenc
• Kökény Gábor
Nagykőrös Város új Önkormányzatát megáldotta Szabó
Gábor református vezető lelkipásztor, valamint Hernádi
László katolikus esperes-plébános.
Ezt követően dr. Czira
Szabolcs polgármester köszöntötte a megjelenteket,
beszédében megköszönte a
választók ismételt bizalmát,
és arra kérte az ellenzéki képviselőket, hogy fejezzék be
végre a gyűlölködést. A polgármesteri köszöntő részleteit
lapunk 16. oldalán olvashatják.
Végül az ünnepi műsor az
Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és
Kollégium énekkarosainak mű-

Fotók: Vincze József – Nagykőrös új Képviselő-testületének tagjainak munkáját
megáldotta Szabó Gábor vezető lelkipásztor és Hernádi László esperes-plébános
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Az önkormányzat képviselő-testülete két alpolgármestert választott
dr. Körtvélyesi Attila és Nagy Balázs személyében

sorával zárult, előadták Csézy:
„Ez az otthonunk” című dalát,
Ecsedi Péter énekművész, karnagy vezetésével. Szólót énekelt: Méhes Virág Johanna és
Vég Adél. Az erről szóló videót megtekinthetik az Önkormányzati Hírek Nagykőrös
facebook oldalán!

Az ünnepélyes megalakulást követően az
ülés az emeleti díszteremben folytatódott,
ahol az önkormányzat
Képviselő-testülete két
alpolgármestert választott dr. Körtvélyesi Attila
és Nagy Balázs személyében.
Az ülésen a Szervezeti és
Működési Szabályzatot is módosította a testület. Nem négy,
hanem három szakbizottságban folyik majd a döntéseket
előkészítő munka.
Sor került a bizottságok
megalakulására is.

A következő bizottságok
alakultak meg november
10-től:

•

Emberi Erőforrások
Bizottság: 11 fővel
• Jogi, Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság: 9 fővel
• Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság:
9 fővel
A bizottságok élére megválasztott elnökök:
• Az Emberi Erőforrások Bizottság elnöke:
Szabóné Irházi
Zsuzsanna
• A Jogi, Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság elnöke:
Sohajda Márk
• A Pénzügyi és
Városüzemeltetési
Bizottság elnöke:
Molnár Dezső

A Települési képviselők, valamint Nagykőrös Város polgármestere eskütételére
és az esküokmányok aláírására is sor került

Az ülésen megválasztották a
bizottságok tagjait is, akik szintén letették az esküt.
Tekintsék meg képgalériáinkat és videóinkat az Önkormányzati Hírek Nagykőrös
facebook oldalán!
Polgármesteri Kabinet
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Az ülésen megválasztották a szakbizottságok tagjait is,
akik szintén letették az esküt
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Megérkeztek a betonelemek
a Kinizsi klubházának födémjéhez

Hirdetés

A Kinizsi SE önkormányzati és TAO támogatással új klubházat épít, mely a modern kor követelményeinek mindenben
megfelelő épület lesz. A munkaterületen folyamatosan dolgoznak az Eu-Építő Kft. szakemberei. A napokban megérkeztek a
betonelemek a födém szerkezetéhez, képeinken ezeket illesztik helyükre a dolgozók. Az épület igazán szép lesz!
LV
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Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester köszönetet mondott a Kossuth
iskola diákjainak és felkészítő tanáraiknak a
november 4-én tartott
városi megemlékezésen
bemutatott színvonalas
műsorért. A városvezető
díszes csokoládétortával
ajándékozta meg a tanulókat és pedagógusokat.
Fotók: -szi-

Boldogan táncoló óvó nénik Nagykőrösön
A Nagykőrösi Arany János
Kulturális Központban 2019.
november 11-én, a Rácz József
Galériában szakmai továbbképzésen vettek részt a helyi,
valamint a térségi óvodapedagógusok. Ez alkalommal a néptáncé volt a főszerep. Szerkesztőségünk ott járt, és bepillantást
nyerhettünk abba, hogy milyen
nagy örömmel tanulják az óvó
nénik a néptánc lépéseit, hogy
majd az apróságoknak tovább
adhassák ezt a remek tudást.
Nagykőrös városa remek, méltó helyszínéül szolgált e programnak is.
LV
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Hamarosan kiállítás nyílik a
„Minden Ké(P)pen Nagykôrös 2019.”
fotópályázatra érkezett alkotásokból

Megtörtént a Minden Kép(P)pen
Nagykőrös 2019. fotópályázatra
beérkezett pályamunkák zsűrizése 2019. november 7-én délután,
a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.
épületében.
A pályázatok elbírálására
négy témakörben került sor,
témakörönként két korosztályban, külön díjazva a pályázó-

kat 18 éves korig (Ifjúsági) és
18 éves kor felett (Felnőtt):
Idén összesen 167 darab
fotó érkezett a pályázati kiírásra, így nem volt könnyű
dolga a szakmai zsűrinek, Ifj.
Papp Elek fotográfusnak, Szabó Sándor természetfotósnak,
Botocska Péter fotóművésznek
és Vidra Tamás természetvé-

delmi tájegységvezetőnek (Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság).

A város lakossága ebben
az évben is megcsodálhatja a szebbnél szebb alkotásokat, hiszen mindenkit
várunk sok szeretettel a

„Minden
Ké(P)pen
Nagykőrös
2019.” fotópályázat kiállításának megnyitó
ünnepségére.

Helyszín: Nagykőrösi Arany
János Kulturális Központ,
Rácz József Galéria (Nagykőrös, Szabadság tér 7.)
Időpont: 2019. november 26.,
kedd 17 óra.
A kiállítást megnyitja:
Dr. Czira Szabolcs, Nagykőrös
város polgármestere.
Műsort ad a Nagykőrösi Városi Óvoda Kárász úti intézményének Süni csoportja,
Bakacsi Mónika és Veréb
Krisztina óvodapedagógusok
vezetésével.
A pályamunkákat értékeli a
Bíráló Bizottság tagjai közül:
Szabó Sándor természetfotós.
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
A kiállítás 2020. január 10-ig
tekinthető meg.
Beretvás Judit

ÁLLÁST KÍNÁL
Nagykőrösi Szolgáltató Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet
Nagykőrös Szolgáltató Központ
Központi irányítás

Könyvelő munkakör
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2750 Nagykőrös,
Szabadság tér 4.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2019. november 27.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt
Ványiné Sebestyén Márta nyújt,
az 53/ 550-430-as telefonszámon.

Hirdetés
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A SZOCIÁLIS MUNKA VILÁGNAPJA

A SZOCIÁLIS MUNKA VILÁGNAPJA alkalmából rendeztek ünnepséget a Nagykőrösi Arany János Kulturális
Központban. A megjelenteket
dr. Czira Szabolcs polgármester köszöntötte. Városunk
polgármestere
beszédének
központjában a szociális szfé-

rában dolgozók iránti tisztelet
és nagyrabecsülés állt, kifejezve köszönetét a mindennapos áldozatos, szeretetből
fakadó munkáért. Az ünnepi
alkalmon kerültek átadásra a
„Szociális Szolgálatért” elismerő oklevelek, melyet 2019-ben
TAMASÓCZKI ZOLTÁN és

TEKES REGINA vehettek át
dr. Czira Szabolcs polgármestertől és Bugya László intézményvezetőtől.
Az elismerések átadását követően a Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet Kórusának nagyszerű
előadásban felcsendülő dalválogatását, majd Fodor Gábor,
a Ceglédi Tankerületi Központ
Igazgatójának, mentálhigiénés

szakembernek a Ki segíti a segítőt? című előadását hallhatták
a megjelentek. Az ünnepséget
állófogadás zárta, mely egyben
a megjelentek kötetlen beszélgetésének, szakmai tapasztalatcseréjének is teret biztosított.
További részletek soron
következő
lapszámainkban!
Fotók: -szi-

Könyvtárosok ajánlják:
Csaba Adrienn:
Judy szemtől szemben - Igaz
történet egy lányról, aki újjászületett
Budapest: Neemtree Production, cop. 2008

Megrendítő,
szívettépő
könyv egy lányról, aki sok vívódással teli év után megvalósította gyermekkori álmát,
hogy énekesnő legyen. Megtanulhatjuk tőle, hogyan kell
igazán küzdeni. Testi és lelki
fájdalmak mellett mindvégig
erősnek maradni. Rengeteg
önbizalmat és segítséget nyújthat mindazok számára, akik
nehezen tudják elfogadni ön-
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magukat. Továbbá azoknak is
ajánljuk, akik egy igazán lebilincselő történetre vágynak
a pozitív újrakezdésről.
Kis Judit, művésznevén:
Judy, előadóművésszel, a
Groovehouse együttes énekesnőjével író – olvasó találkozón ismerkedhetnek meg
az érdeklődők 2019. november 19-én 18 órakor.
Helyszín: Nagykőrösi Arany
János Kulturális Központ
Szabó Károly Városi
Könyvtár.
Mindenkit szeretettel
várunk!
Az előadásra a könyvtárba
beiratkozó olvasók részére
a belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a nem
regisztrált olvasóknak 1000
forint a belépőjegy. Regisztrálni és belépőjegyet váltani
a könyvtár olvasószolgálati
pultjánál lehet a könyvtár
nyitvatartási idejében.
A könyv kölcsönözhető
a Nagykőrösi Arany János
Kulturális Központ Szabó
Károly Városi Könyvtárban.
Sok szeretettel várjuk
olvasóinkat!
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Év végére átadják a kôrösi
Vásártér kiszolgáló épületét

Ahogyan arról beszámoltunk, a nagykőrösi Vásártéren kiszolgáló épület épül,
melyet év végéig átadnak a tervek szerint. A munkálatok az ütemtervnek
megfelelően haladnak, folyik a tető
cserepezése, a faelemek festése. A héten

nagy előrelépés történt a belső munkálatokat illetően is, mert megkezdték a csempézést, és egyéb burkolási munkálatokat.
Egy biztos: a jövő évi első vásár alkalmával már az új épületet is használhatják a
szervezők.
LV

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk Önt
és Kedves családját a
Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú
Művészeti Iskola
hangversenytermébe
2019. november 21-én (csütörtök)
17 órakor megrendezésre kerülő
Jeunesses – „Ifjú Zenebarátok” hangversenyünkre,
melyen fellépnek iskolánk tanárai és
növendékei.
A koncertet megnyitja
Szabóné Irházi Zsuzsanna
települési képviselő asszony, iskolánk
Intézményi Tanácsának elnöke.
Sok szeretettel várjuk Nagykőrös
város zeneszerető közönségét!
A belépés díjtalan!

Vereséget szenvedett
a Törtel otthonában
a Kinizsi
November 9-én a
Törtel otthonában lépett pályára a Kinizsi
SE legénysége, ahol 2:0-ás
vereséget szenvedtek a kőrösiek. Úgy tűnik, hogy a
Törtel csapata továbbra is
„mumus” maradt, hiszen
a Nagykőrös jóval erősebb
játékerőt képvisel, mégsem
sikerült a győzelem a jelenleg 10. helyen álló csapat
ellen. Sajnos az ezelőtti mérkőzésen a nagykőrösi kapus
súlyos sérülést szenvedett,
és most nem volt erős a kapu
védelme, ez nagyban járult
10

hozzá a vereséghez.
Még javíthat a
nagykőrösi gárda, hiszen a jelenleg a tabella
4. helyén álló
csapat következő mérkőzését hazai pályán játszhatja a Pest
megyei első osztályban. A
Százhalombattát fogadjuk
november 16-án, 13 órától.
Mindenkit sok szeretettel
várnak a szervezők! Ez lesz
a szezon utolsó mérkőzése,
elkél a biztatás!
Hajrá Kinizsi!
Hajrá Nagykőrös!
LV
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„A mûvészet az elmondhatatlan tolmácsa”
Interaktív kiállítás nyílt a Petôfi iskolában

A Nagykőrösi Petőfi Sándor
Általános Iskola aulájában
2019. november 12-én, 14 órától „A művészet az elmondhatatlan tolmácsa” címmel interaktív kiállítás nyílt.
A tárlatot, melynek témája a Holokauszt Magyarországon
művészi szemmel - Dr. Körtvélyesi Attila, Nagykőrös Város
alpolgármestere, valamint Dr.
Feldmájer Péter, a Mazsihisz
Közép-Magyarországi területi
Csoport elnöke nyitották meg.
Köszöntötte a megjelenteket Utasi Eszter, a Petőfi iskola
intézményvezetője is, aki elmondta, hogy: A Zachor Alapítvány meghirdette ebben az
évben is az itt látható művészeti
pályázatot, amelyet általánosés középiskolás korú tanulóknak
hirdet meg többféle művészeti
technikával.
A rendezvényen részt vett
továbbá Hernádi László katolikus esperes-plébános; Szabóné Irházi Zsuzsanna bizottsági
elnök; László Ditta, a kulturális
központ igazgatója; Deák Gábor, a Kossuth iskola igazgatója; Bugya László, Nagykőrösi

Humánszolgáltató Központ vezetője.
2017-ben immár ötödik alkalommal került megrendezésre a Dél-Kaliforniai Egyetem
(USC) Soá Alapítvány és Zachor
Alapítvány együttműködésében
szervezett „A művészet az elmondhatatlan tolmácsa” című
művészeti pályázat. A modern,
interaktív kiállításon válogatás
látható a beérkezett pályaművekből, amelyekhez mobiltelefon
használata is szükséges (QRkód applikáció). A válogatás a
zsűri által aukcióra kiválasztott
14 alkotást tartalmazza. A pályaművek alapjául a USC Soá
Alapítvány oktatási platformján
– Iwitness (iwitness.usc.edu)-található videóinterjú-részletek
szolgáltak.

Az interaktív kiállítás
2019. november 22-ig
8-17 óráig látogatható,
melyhez bejelentkezés
nem szükséges.
Minden érdeklődőt
várnak szeretettel
a szervezők!
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Beretvás Judit

Megújul a piac mögötti
kis utca

Az Eu-Építő Kft. munkatársai szépen haladnak a piac
mögötti kis utca felújításával,
ahol a szegélyköveket már
lerakták, a napokban fugáznak. Az útalap már elkészült,
a burkolóanyag is megérkezett
a területre. Nagykőrös tovább
épül és szépül, újabb utca kap
jó minőségű szilárd burkolatot a lakosság örömére.
LV
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Szülői Munkaközösségi vacsora a
Kolping iskolában

2019. november 9-én került
megrendezésre egy családias
hangulatú, Szülői Munkaközösségi (SZM) vacsora a Kolping Iskolában, mely ismét
szép bevételt hozott, amiből
a SZM az iskola diákjait tudja támogatni. A jó hangulatról
Óvári Tibor – Jászkarajenőről
gondoskodott, a finom vacsorát a HOLLOGASZTRO Kft.,
a székszoknyát az Erika Ruhaszalon biztosította.
Fő támogatónk:
Hotel Eger & Park.
A további támogatók listája
a www.nagykoros.hu oldalon megtalálható.
Kolping iskola

Híreinket, képgalériáinkat kövesse
nyomon továbbra is az
Önkormányzati Hírek Nagykőrös
facebook
közösségi oldalainkon,
valamint
a www.nagykoros.hu
városi honlapon!

ORVOSI ÜGYELET TELEFONSZÁMA:

53/350-377

Hirdetés
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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.
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!

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

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

Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2019. november 11-től
PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Ceglédi út 28.
Tel.: 53/552-134
2019. november 18-tól
EZÜST PATIKA GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Széchenyi tér 8.
Tel.: 53/552-114
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az ügyeletes patikát vasárnapi
napokon 11 órától érhetik el,
mivel az Oroszlán Gyógyszertár
(Nagykőrös, Kecskeméti út 18.)
vasárnap is nyitva tart 11 óráig.
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HÁZHOZ MENŐ
ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Nagykőrös, Nyársapát,
Kocsér
2019. november 16-17-én
DR. BAKSAI FERENC
Nagykőrös, Mintakert u. 32.,
Tel.: 06/20-914-13-33
2019. november 23-24-én
DR. ZSOLDOS ZOLTÁN
Nagykőrös, Kecskeméti u. 44.
Tel.: 53/350-703
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Nagy sikerű volt a Bonduelle
gyermek rajzpályázat

A Bonduelle őszi rajzpályázatának eredményhirdetéssel
egybekötött díjátadójára a
Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ színháztermében
került sor november 12-én délután. A gyermekalkotók feladata
idén az otthoni zöldségfogyasztás és egészséges étkezés vizuális
megjelenítése volt. Összesen 12
oktatási intézményben hirdetett
pályázatot a Bonduelle, és 110
pályamunka érkezett be a felhívásra.
A rendezvényen felszólalt
Gautier Mulliez, a Bonduelle
magyarországi operatív igazgatója, Tóth László, a nagykőrösi
Bonduelle gyár üzemigazgatója,
és dr. Czira Szabolcs polgármester. A díjátadó moderátora Rákóczi Ferenc rádiós műsorvezető
volt. A Rácz József Galériában
a gyermekalkotók munkáit állították ki, melyek között több
igazi kis műremek is volt. Így a
zsűrinek nagyon nehéz dolga
akadt. Tóth László, a nagykőrösi
Bonduelle gyár üzemigazgatója

elmondta, hogy olyan jól sikerültek a rajzok, hogy a zsűrizéshez helyi szakemberek segítségét
kérték. Orisek Ferenc és Sári
Zoltán segített a döntésben.
Nagykőrösi díjazottak:
OVISOK: BAKÓ MÁRTON
(Názáret Római Katolikus Óvoda - I. helyezett); JANKÓ ANNABELLA (Názáret Római
Katolikus Óvoda - II. helyezett);
KIS BOGLÁRKA (Arany János
Református Óvoda - III. helyezett)

NAGYKŐRÖS VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. NOVEMBER 10-I ÜLÉSÉN
ALKOTOTT RENDELETE
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2019. (XI.10.) önkormányzati rendelete Szervezeti és
Működési Szabályzatáról
NAGYKŐRÖS, 2019. november 10.
Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző
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ALSÓ TAGOZAT: TÉNYI
GERDA 2. osztály (II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola - I. helyezett); MARSA DÓRA 2. osztály
(Kossuth Lajos Általános Iskola II. helyezett); PATIK BARBARA
3. osztály (Kossuth Lajos Általános Iskola - III. helyezett)
FELSŐ TAGOZAT: VARGA
LILI 6. osztály (Arany János
Református Általános Iskola - I.
helyezett);
HAGYMÁSI LILLA 5. osztály
(II. Rákóczi Ferenc Általános

Iskola - II. helyezett); DELI RAMÓNA 8. osztály (II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola - III. helyezett)
KÜLÖNDÍJ: BORKA BALÁZS
5. osztály (Dalmady Győző Óvoda és Általános Iskola – KÜLÖNDÍJ)
Szerkesztőségünk nevében is
sok szeretettel gratulálunk a
díjazott gyerekeknek!
LV
Fotók: Lőrinczy Veronika és
Szapora István

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

2019. november 28-án (csütörtök) 9.00 órakor
kezdődő képviselő-testületi ülés keretén belül

KÖZMEGHALLGATÁSRA kerül sor
a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ emeleti
dísztermében (Nagykőrös, Szabadság tér 7.)
N A P I R E N D: Helyi lakosság és helyben érdekelt szervezetek
képviselőinek helyi közügyeket érintő kérdései, javaslatai
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Nagykőrös, 2019. november 11.
Dr. Czira Szabolcs polgármester
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Visszajelzô értekezlet: rengeteg
erôssége van Nagykôrösnek!

Nagy Ildikó Réka átadta a nemzetközi zsűri szakmai értékelését
dr. Czira Szabolcs polgármesternek

Öt év múlva indulhat újra Nagykőrös az Entente Florale Europe
nemzetközi virágos versenyen
– tudtuk meg azon a visszajelző
értekezleten, melyet november
12-én tartottunk a Nagykőrösi
Polgármesteri Hivatalban. Dr.
Czira Szabolcs ismételten mindenkinek köszönetet mondott,
aki bármilyen módon is részt
vett a nemzetközi virágos versenyben, annak megszervezésében. Mindenkinek az építő
munkája kellett ahhoz, hogy

Nagykőrös győzzön. És Nagykőrös győzött, ezüst minősítést
és Elnöki Díjat is átvehettünk
azért a városfejlesztésért, melyet mi, nagykőrösiek együtt,
összefogva megvalósítottunk.
A visszajelző értekezlet keretében Nagy Ildikó Réka egyetemi
docens, a Virágos Magyarország
nemzeti koordinátora ismertette
a nagykőrösi értékelés részleteit,
mely sok hasznos szakmai információt adott át, ezáltal is fel
tudtuk mérni erősségeinket és a

„Lámpásom a kezemben és
szívemben nô a remény...”
Márton-napi lámpás felvonulást tartottak a Názáret Római Katolikus Óvodában november 8-án.
A csepergős-csorgós időben jó szolgálatot tett az
óvoda új terasza és tornáca, hiszen teret adtak a
Pannóniában,
Savariában (mai Szombathely) született
Szent Márton történetének felelevenítéséhez és a felvonulás végén
a gyermekek és szüleik ezek alá
gyülekezve kóstolhatták a frissen
sütött, libazsírral kent kenyeret.
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még szükséges további fejlesztési
lehetőségeket. Elhangzott például
a környezetvédelem szempontjánál, hogy a nemzetközi szakmai
zsűri szerint, „a város elkötelezettségét a fenntarthatósági kérdések iránt számos ponton bizonyította, ilyen a közintézményi
korszerűsítés, energiahatékonyság, főtér átalakítás”. Az épített
környezeti szempontnál kiemelte
a zsűri a „kiemelkedő építészeti
és településépítészeti örökség és
annak megőrzési programot és a
partnerséget a magántulajdonú
értékes épületek felújítására”. A
„rendezett utcaképet” és a „példa
értékű közterület üzemeltetést”
is Nagykőrös erősségeinek ítélték. Nagyon magas pontszámmal
értékelte a szakmai zsűri a közcélú zöldfelületet Nagykőrösön,
értékelésükben kiemelték: „zöld

településközpont, belváros és a
főtér magas zöldfelületi aránya,
a Városközpont vegyes ágyásai
minden aspektusban magas díszérték, sok számú karakteres fa, a
fák megőrzésére tett erőfeszítések”. Kiemelték még a „változatos zöldfelületi kínálatot, úgy,
mint a Cifrakertet, a Csónakázó-tavat és a belvárosi tereket”.
A visszajelző értekezlet egyértelművé tette, hogy nagyon sok
erőssége van a településnek,
azonban folytatni kell a megkezdett munkát. Hogy miért sikerült
ilyen szép eredménnyel hazatérni Ausztriából? Talán Danóczi
Levente fogalmazta meg legjobban: „számunkra az nagyon sokat jelent, hogy mi szeretjük ezt
a várost”.
Horváth Tibor
Fotók: LV

Közel két évtizedes
szolgálatáért vehetett át
elismerést a nagykőrösi
polgárőr
Kelemen László az Országos
Polgárőr Emlékérem Arany fokozatát vehette át az idei évben
Dabason, a Pest Megyei Polgárőr Szövetség éves közgyűlésén. Az elismerő címmel Kelemen László közel két évtizedes
elkötelezett munkáját díjazta
az Országos Polgárőr Szövetség és a Pest Megyei Polgárőr
szövetség.
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A NAGYKŐRÖSI BARTUS EMESE
ÚJABB SIKEREI FIT-KID SPORTÁGBAN

Európa Kupán
kétszeres aranyérmes

nos Iskola tanulója, valamint a
CVSE Fit Kid Szakosztály versenyzője,

Bartus Emese október
25-èn az Európa Kupán
egyéniben és duóban is
aranyérmet nyert.

Balatonfüreden rendezték meg
2019. október 25-27-én a FitKid sportág Európa Bajnokságát és az Európa Kupát. Az
Arany János Református Általá-

Október 26-án, az Európa
Bajnokságon, Big Free formációban második helyen végeztek.
Csapattagok: Csiszár Evelin,
Bíró Lola, Lipák Rèka, Szepes
Réka, Hartyányi Fanni, Kovács
Barbara, Bartus Emese, Pap
Veronika.
Edzők: Randos Gabriella,
Móricz Alexandra, Kovács Barbara

Hirdetés

A WWW.NAGYKOROS.HU OLDALON,
NAGYKŐRÖS VÁROS HIVATALOS HONLAPJÁN FRISS
HÍREKKEL, INFORMÁCIÓKKAL TALÁLKOZHAT!
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A gyúrás és a futás izgalmas
alternatívája apukáknak,
melósoknak és mindenkinek,
aki elmúlt már 20 éves!

Tehát a nagykőrösi „Hobbi Rögaktívan versenyző felnőtt
bi 21+” NEKED lett kitalálva,
csapatunkhoz is akár!)
ha:
Mit jelent az, hogy „JÁRJ BÉRD elmúltál már 20 éves,
LETTEL RÖGBIZNI!”
D a munka és/vagy család
Nem mindig úgy alakul a hét,
mellett nem jut időd a ahogy tervezzük! Éppen ezért a
rendszeres és versenysze- szokásos havi egyesületi tagdíj
rű sportolásra, de sem- helyett nálunk a „Hobbi Rögbi”
miképpen sem szeretnél keretein belül 2 hónapig érvéeltunyulni,
nyes 4 alkalmas bérletet váltD szeretnéd
levezetni
az
hatsz, amit úgy „osztasz be” és
egész heti stresszt a ver- használsz fel, ahogyan csak szesenyzés nyomása nélkül,
retnéd és tudod!
D nem riadsz vissza egy kis A „felvétel” folyamatos egész
test-test ellen küzdelemévben! Időpontok:
től,
PÉNTEK 18.00-20.00
D VAGY / szeretnél megisJelentkezés és bővebb
merkedni a rögbi alapjaiinformáció: Kovács Réka
val (…és ha később kedvet
+36 20 294 15 24
kapsz, csatlakozhatsz az www.facebook.com/TorpiRogbi

JUDO: KOCHAN JÓZSEF
EGYETEMI BAJNOK

Ismét két helyszínen voltak érdekeltek a Kőrös Judo SE korosztályos versenyzői az elmúlt
hétvégén. A serdülő B és junior B
korosztály számára Győrben rendezték meg az országos bajnokságot csak fiúk számára. A nagykőrösiek közül, ketten a juniorok
között, míg hatan a serdülők között
léptek szőnyegre. Sajnos az éremszerzés egyik korosztályban sem sikerült. Legtovább Budai Gábor ju-

tott, aki három győzelemmel és két
vereséggel az ötödik helyen végzett.
Zsarnai Zsolt és M.Kiss József a
hetedik, pontszerző helyen zártak.
Kovács Péter, Fehér Erik, Balog
Gergő, Barta Gábor és Török Csaba nem értek el helyezést. Vasárnap Budapesten rendezték meg
az egyetemisták és főiskolások országos bajnokságát, ahol Kochan
József, a Testnevelési Egyetem
másodéves hallgatója a dobogó
legfelső fokára állhatott fel.
Az egyesület továbbra is szeretettel várja a sportág iránt
érdeklődőket a tanévkezdéssel
egyidejűleg indult tanfolyamaira. A Kinizsi Sportcentrumban
a hét minden napján lehet jelentkezni 18 órától, míg a Kossuth
Lajos Általános Iskolában minden hétfőn és szerdán 16 órától
várják a gyerekeket.
KŐRÖS JUDO SE
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DR. CZIRA SZABOLCS polgármester:
„A SZERETET GYŐZÖTT A GYŰLÖLET FELETT”

Megalakult Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november

10-én, vasárnap. Az ünnepi
eseményen dr. Czira Szabolcs
polgármester köszöntötte a
megjelenteket a Nagykőrösi
Arany János Kulturális Központ színháztermében.
Az alábbiakban a polgármesteri köszöntő részleteit
olvashatják, a teljes beszédet
meghallgathatják az Önkormányzati Hírek Nagykőrös
facebook oldalán!
„Köszönjük, köszönöm.
Köszönet illet mindenkit,
aki 2019. október 13-án megtisztelt minket bizalmával
és a FIDESZ-KDNP jelöltjeire adták voksukat. Sikerült, győztünk. Köszönet illet
mindenkit, akik részt vettek a
szavazáson, éltek jogukkal és
kötelességüknek tekintették,
hogy a város jövőjéről döntsenek. (...)
Ha tehát visszatekintünk
és értékelünk, azt látjuk,
hogy A SZERETET GYŐ-

ZÖTT A GYŰLÖLET FELETT. Azt látjuk, hogy a józan értékközpontú többséget
nem lehet hazugságokkal
megtéveszteni. (...)
A nagykőrösiek döntöttek. Ezt a döntést tiszteletben kell tartani. Ismételten
köszönöm, hogy immár 13.
választáson kaptam egyéniben bizalmat, kaptam egyértelmű támogatást. Miként az
elmúlt években, úgy az ellőttünk állókban is Nagykőrösért
fogok dolgozni. (...)
A választáson induló, de
egyéni körzetben meg nem
választott jelöltek közül hárman a törvény erejénél fogva
hatalmas megtiszteltetésben
részesültek, hiszen Nagykőrös
Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai lehetnek. Esélyt kaptak, hogy
változzanak. Esélyt kaptak,
hogy megértsék, A GYŰLÖLET NEM VEZET SEHOVA.

Vegyék észre, hogy október
13-ával, de ha odázni akarják, akkor legkésőbb a mai
nappal új korszak kezdődött.
(...)
Én hiszek Nagykőrösben,
hiszek a nagykőrösi emberekben és hiszek abban, hogy
az eleinktől kapott örökséget megbecsülve, megőrizve,
az ő nyomdokukban járva
Nagykőröst nem csak lakói,
de egész nemzetünk számára
értékes helyként, Arany János
városaként nemcsak múltjára és jelenére lehet büszke,
de a feladatunkat elvégezve,
fénylő csillag lehet Magyarország térképén. (...)” - fogalmazott a polgármester beszédében.
A teljes beszéd megtekinthető az Önkormányzati
Hírek Nagykőrös facebook
oldalán!
Horváth Tibor
Fotó:-szi-

MÁR TÖBB MINT 1 MILLIÓ EMBER
LÁTTA AZ ÖNKORMÁNYZATI
HÍREK VIDEÓJÁT!
Igen, nem elírás, már több mint 1 millióan tekintették meg az idei Idősek
Vacsorájáról készült Korda György és
Balázs Klári fellépését bemutató kisfilmünket, az Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook oldalán. Nemcsak
a nagykőrösiek, de országhatáron túliak is
tömegével nézték meg aranyos kisfilmünket az estről. Több rekordot is sikerült
a helyi médiumok közül felállítanunk,
ugyanis a több mint 1 milliós megtekintés mellett, több mint 15 ezer kedvelést
kapott videónk, valamint 3300-an meg
is osztották. Köszönjük mindenkinek!
Az Önkormányzati Hírekre továbbra
is számíthatnak, hiszen erre a videónkra több mint 1 millió ember figyelt fel!
Lapunkat keresse minden héten postaládájában, a városi honlapunkon, valamint facebook oldalunkon.
Horváth Tibor
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