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Dr. Körtvélyesi Attila: „Köszönöm minden
nagykôrösinek, hogy közösen elérhettük
ezeket az eredményeket, köszönöm az egész
éves munkájukat, fáradozásukat”

A Pesti Művész Színház előadóművészeivel köszöntöttük az új évet, folytatás lapunk 4. és 5. oldalán!

A nagykőrösi újévi koncert elején ünnepi
beszédet mondott dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester, melyből további részleteket
olvashatnak lapunk 7. oldalán.
„Bátran kijelenthetem eredményesen
és büszkén zárhattuk a 2019. évet.
Köszönöm minden nagykőrösinek,
hogy közösen elérhettük ezeket az eredményeket, köszönöm az egész éves munkájukat, fáradozásukat.
Köszönöm a nagykőrösi családoknak,
anyáknak, hogy a gyermekeiket nevelték,
hazaszeretetre és embertársaink szeretetére,
tiszteletére tanították.
Köszönöm az óvónők, dajkák, tanárok
munkáját, hogy óvták, tanították a nagykőrösi gyerekeket, diákokat.
Köszönöm az egészségügyben dolgozóknak, orvosoknak és ápolóknak, hogy
odafigyeltek az egészségünkre és leggyengébb pillanatainkban is velünk voltak, támaszt nyújtottak.

Köszönöm a tűzoltóknak, mentőknek,
rendőröknek és polgárőröknek, hogy biztonságban érezhettük magunkat.
Köszönöm a nagykőrösi vállalkozóknak, hogy Nagykőrösön munkahelyet teremtettek, tartottak fenn, és munkát adtak,
adóforintjaikkal hozzájárultak a város fejlődéséhez.
Köszönöm a Polgármesteri Hivatal és a
nagykőrösi intézmények dolgozóinak a város mindennapi működéséért végzett munkájukat.
Folytathatnám még napestig a sort, kiknek jár köszönet az elvégzett munkáért, áldozatért, amit a hétköznapokban végeztek.
Ahogy ígértük mi is, kérem, hogy
Önök is folytassák.
2020-ban is töretlen lelkesedéssel és
alázattal folytassuk, mint egy nagy család,
melynek szeretett otthona, Nagykőrös.”
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Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeretett halottunk

BOROS DÁNIEL
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Gyász
Szabó Balázs (1946)
Nagy Lászlóné sz. Király Katalin (1935)
Révay György József (1934)
Kaszap Lászlóné sz. Bognár Erzsébet (1934)
Kis Istvánné sz. Berczeli Rozália (1932)
Csepel László (1953)
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Dr. Nagy Lajos lett
Nagykôrös város jegyzôje

Ahogy azt lapunk korábban
hírül adta, Dr. Nagy Lajos lett
Nagykőrös város jegyzője, akivel szemléletmódjáról, terveiről, no és persze újévi fogadalmáról beszélgettünk.
ÖH.: Egy több mint 650 éve
városi rangú településen nem
csoda, ha nagy érdeklődés kíséri az új jegyző kinevezését. Az
emberek mindennapos ügyeik,
hivatalos dolgaik jelentős része
miatt kerülnek kapcsolatba a
Polgármesteri Hivatallal, adódik a kérdés: Milyen a jó Polgármesteri Hivatal Dr. Nagy
Lajos szerint?
Dr. Nagy Lajos: Tapasztalataim
szerint akkor működik jól egy
közigazgatási szerv, ha azt jól
felkészült, konstruktív szakmai
menedzsment vezeti. A polgármesteri hivatali menedzsmentnek az operatív részét képezi a
jegyző, az aljegyző és az irodavezetők. Ma már a közigazgatás szerveivel szemben is jogos
elvárásként fogalmazódik meg,
hogy versenyképes, hatékony,
teljesítményorientált és minőséget biztosító tevékenységet
fejtsen ki a jogszerűség és a
szakszerűség mellett. Ennek
egyik fontos eleme a kulturált
ügyintézés, ügyfélfogadás, mely
a szolgáltató közigazgatás útján
érhető el. Ugyanakkor a hatóság szolgáltató funkcióját nem
szabad az ügyfeleknek túlértelmeznie, hiszen a hivatal nagyrészt közhatalmi feladatokat

lát el, amelyek a jogszabályokban meghatározott protokollokon alapulnak. A kölcsönös
tiszteletadás fontos és úgy
gondolom, az emberséges bánásmód, a gyors, segítőkész
hozzáállás mindenkit megillet. Lényeges az információk
megfelelő áramlása, a közös
megbeszélések, melyek a jó
munkahelyi légkör megteremtése mellett az egységes szakmai látásmód kialakulására is
alkalmat teremtenek.
ÖH.: A jogszerű és szakszerű
ügyintézést említette. Ehhez
egy hivatal életében is elengedhetetlen, hogy naprakész
tudással rendelkezzenek az ott
dolgozók. Itt van előttünk a
szakmai önéletrajza és ebből
is jól látható, hogy önmagára
nézve is érvényesíti az elvárást.
Ha csak az utolsóként teljesített továbbképzéseit nézzük,
2019-ben egyebek mellett az
Önszervező
Önkormányzat
– önkormányzati tőkevonzás,
Önszervező
Önkormányzat
- önkormányzati településirányítás, Hungarikumok és nemzeti értékvédelem címszavakat
olvashatjuk.
Dr. Nagy Lajos: Véleményem
szerint ne várjunk el a kollégáktól többet, mint amit magunk
is megteszünk. Éppen ezért
természetes, hogy képzem
magam, ahogy nagy gondot
fektetek a kollégáim szakmai tudásának, igazgatási
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rendszerelméletének, jogértelmezési képességeinek fejlesztésére is. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy nem nekem
kell a „legokosabbnak” lennem.
Kinek-kinek a saját szakterületén kell a legtöbbet kihoznia
magából. Az összeadódó tudások adják a Hivatal erejét és ez
adja meg a presztízsét is. Arra
törekszem, hogy a kollégáim
megfelelő szakmai felkészültséggel, egészséges önbizalommal, kreatív és proaktív hozzáállással rendelkezzenek.
ÖH: A Hivatal munkájának jelentős részét képezik az önkormányzati döntések előkészítései, végrehajtási folyamatai.
Miként tekint ezen feladatokra?
Dr. Nagy Lajos: Egy település
akkor működik megfelelően, ha
a már említett hivatali szakmai
stáb jól és konstruktívan tud
együttműködni a demokratikusan választott politikai menedzsmenttel (erre egyébiránt törvény
is kötelezi!), azaz a polgármesterrel, az alpolgármesterekkel, a
képviselő-testülettel és annak bizottságaival. A jegyzőnek, sajátos kettős jogállására tekintettel, egyszerre kell megfelelnie
egyik oldalon a képviselő-testület, illetve a polgármester
irányítási körébe tartozó önkormányzati, valamint a másik
oldalon a kormányhivatal, és
más szakmai szervezetek által
felügyelt közigazgatási szakmai elvárásoknak. Ezeket a jól
lehatárolt feladatmegosztások,

illetve a hivatali és politikai menedzsment által meghatározott
közös célok (gazdasági program,
fejlesztési terv) segítenek összeegyeztetni. Ez a közös cél pedig
nem lehet más, mint Nagykőrös fejlesztése, értékeinek
gyarapítása és azok minél szélesebb körben ismertté tétele;
egy élhető, a jövő kihívásaira
felkészült város működtetése.
ÖH: Úgy tudjuk, szabad idejében szívesen sportol, focizik és
lefutotta a maratoni távot is.
Tett-e újévi fogadalmat, akár a
csapatmunkára, akár a hosszútávú egyéni kihívásokra vonatkozóan?
Dr. Nagy Lajos: A sportot több
szempontból is fontosnak tartom. Szent-Györgyi Albert szavaival élve:
„Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe… a játék
alatt tanítja meg a sport az
embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre: öszszetartásra, az önfeláldozásra,
az egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartásra, a tettrekészségre, a gyors elhatározásra, az
önálló megítélésre, az abszolút
tisztességre, és mindenekelőtt a
„fair play”, a nemes küzdelem
szabályaira.”
De a kérdésre válaszolva: nem
tettem újévi fogadalmat. Nem
szoktam. Igyekszem úgy élni,
hogy mindig azt tegyem, amit
helyesnek vélek, és akkor tegyem meg, amikor az szükséges.
És szerencsére fogynom sem
kell☺

48 éves jogász. Sorkatonai szolgálata után a Vám- és
Pénzügyőrségnél helyezkedik el és halad előre a szervezet
ranglétráján. 2000-2002-ig a Ceglédi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői irodáján médiareferens. 2002-ben a jogi egyetem
befejezése után eredményes pályázatát követően egy évig
vezeti a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási és Okmányirodáját. 2003-ban sikeresen pályázik a
ceglédberceli jegyzői álláshelyre. 2008 és 2019 között
a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője, ahol
irányítása alá tartozott 6 évig a Hatósági iroda, majd az
utóbbi öt évben az újonnan felálló Beruházási és
Közbiztonsági Iroda.
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BOLDOG ÚJ ÉVET

Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester az elmúlt év eredményeit összefoglaló, s az új évet köszöntő gondolatait
hallgathatták meg

A már hagyományos Újévi koncertet idén
2020. január 3-án rendezték meg a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ
színházteremben, mely zsúfolásig megtelt
érdeklődőkkel.
Az ünnepi előadás kezdetén a Pesti
Művész Színház zenekarának közreműködésével a közönség elénekelte a Himnuszt,
majd Nagykőrös Város alpolgármestere, dr.
Körtvélyesi Attila az elmúlt év eredményeit
összefoglaló, s az új évet köszöntő gondolatait hallgathatták meg, melyről videónkat
is megtekinthetik az Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook oldalán, valamint a
beszéd részleteit lapunk 7. oldalán olvashatják.
Ebben az évben a Pesti Művész Színház
előadóművészeivel köszöntötték az új évet.
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Ebben az évben a Pesti Művész Színház előadóművészeivel köszöntötték az új évet

Az Újévi Operett gálán fellépett: Csengeri Attila, Kalocsai Zsuzsa, Fogarassy Bernadett, Köllő Babett, Czető Roland, Bodrogi Attila, Harsányi Gábor, Nyertes Zsuzsa,
valamint a színház tánckara és zenekara.
A művészek fergeteges hangulatot teremtettek a színházteremben, a közönség kiválóan érezte magát, többen a közösségi oldalunkon is írták, mennyire boldoggá tette őket a
koncert hangulata, az alábbiakban a képgalériánkhoz érkező hozzászólásokból idéznénk:
• „Csodálatos előadást láttunk! Köszönöm, hogy ott lehettem!”
• „Szuper volt a műsor. Nagyon jól éreztük magunkat! Örülünk, hogy ott lehettünk! Köszönjük szépen!”
• „Nagyon szépen köszönjük ezt a szép
műsort!”

•
•

„Nagyon szuper volt!”
„Nagyon szép volt fantasztikus énekesekkel. Nagyszerű újévi koncert!”
• „Színvonalas újévi koncert volt, köszönjük szépen!”
• „Csodás előadás! Köszönjük a lehetőséget, hogy részese lehettünk!”
Az előadás szünetében az est házigazdája, dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester
vendégül látta a közönséget egy pohár
pezsgőre a galériában, az emeleti klubszobában és a büfében.

Tekintsék meg képgalériánkat
az Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook oldalán!
Fotók: Beretvás Judit és -sziVideó: Horváth Tibor
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FELHÍVÁS
„NAGYKÔRÖS VÁROS ÉV SPORTOLÓJA 2019.” cím
odaítélésére történô javaslattételre
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009. (III.27.) önkormányzati rendelete 7.§
(1) bekezdés értelmében „Az
önkormányzat önként vállalt
sportfeladatai keretében minden évben „Nagykőrös Város
Év Sportolója” címet adományoz a kiemelkedő eredményeket elért sportemberek
részére”. Fenti rendelet (2)
bekezdése szerint: A „Nagykőrös Város Év Sportolója”
címet kiérdemlő személyt az
önkormányzat
szakbizottsága minden évben titkos
szavazással választja meg
jelölések alapján, illetve saját
kezdeményezésére mindkét
nemben külön-külön, felnőtt
és ifjúsági kategóriákban.

Jelen felhívás „Nagykőrös
Város Év Sportolója 2019.”
cím odaítélésére való javaslattételre szól:
Javaslat az alábbi 4 kategóriákban nyújtható be:
Felnőtt női; Felnőtt férfi;
Ifjúsági női; Ifjúsági férfi
A javaslattételhez szükséges ADATLAP letölthető a
www.nagykoros.hu oldal
Főoldaláról, valamint
személyesen is kérhető a
Nagykőrösi Polgármesteri
Hivatal (2750 Nagykőrös,
Szabadság tér 5.) portáján,
valamint a fsz. 1-es irodában.
A javaslatnak tartalmaznia
kell:
• a felterjesztett személy
nevét, életkorát, (felnőtt

kategóriában akkor lehet javaslatot tenni, ha a
sportoló betöltötte a 18.
életévét)
• a felterjesztett személy
részletes sportpályafutását, eredményeit,
• a kategória megnevezését,
• a javaslattevő nevét.
A javaslattétel határideje:
2020. január 20. (hétfő)
12.00 óra
A javaslatok az alábbi címen nyújthatóak be:
Személyesen: Nagykőrösi
Polgármesteri Hivatal (2750
Nagykőrös, Szabadság tér 5.)
fsz. 1-es iroda, Beretvás Judit ügyintéző részére; e-mail: beretvasjudit@nagykoros.
eu

Elbírálás: A cím odaítéléséről Nagykőrös Város Önkormányzat Emberi Erőforrások
Bizottsága titkos szavazással
dönt. A határidő után érkezett javaslatok nem kerülnek elbírálásra.
Dr. Czira Szabolcs
polgármester

Hirdetés

Hirdetés
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Dr. Körtvélyesi Attila: „Köszönöm Nagykőrös, hogy tovább lüktetsz,
élsz és erőt adsz a mindennapokhoz az itt élőknek, a mindenható Isten
kegyelméből. Az idei évben is össze kell tartanunk nekünk, értékteremtő
nagykőrösieknek az utánunk jövő generációk és a haza érdekében.”

A nagykőrösi újévi koncert elején ünnepi
beszédet mondott dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester. A városvezető a megvalósult
eredmények és közös sikerek mellett a jövő
feladatairól is beszélt, hiszen folytatják a
megkezdett városépítő munkát. Alábbiakban az alpolgármester által elmondott gondolatokból idézünk a Tisztelt Olvasóknak:
„A 2019-es esztendőben Nagykőrös megmutatta: hisz a szeretet erejében, mely mindent legyőzhet. A szeretetre alapozunk, szeretettel építünk és a szeretet segítségével védjük
meg értékeinket. A szeretet felbonthatatlan
szövetséget hoz létre közöttünk, az értékteremtő nagykőrösiek között. (…)
2019-ben Nagykőrös lakossága kétszer is
kiállt az értékek védelme és a megkezdett munka folytatása mellett. A májusi európai parlamenti választáson a magyarság értékeinek és
hagyományainak védelme, a függetlenség megőrzése mellett tette le a voksát. Egyértelműen
kimondtuk: Szeretnénk, ha az európai értékrend nem a magyar egyediségek feladását
jelentené, hanem a magyar múlt és jövőkép
elfogadását más európai nemzetek részéről.
Az októberi önkormányzati választáson
városunk sorsáról döntöttünk az elkövetkező
5 évre. A jövőt illetően egyértelmű döntést
hozott Nagykőrös: a folytatásra voksolt.
Mindannyian látjuk a megkezdett a munkát
és annak eredményeit, és bízunk a további
eredményességben. Köszönjük, hogy kiálltak
mellettünk, és ígérjük, nem fogunk csalódást
okozni az elkövetkező években sem.
Sajnos, néhányan továbbra sem tudják elfogadni a választási eredményt. Egyesek nem
értik, hogy nem csak ők alkotják Nagykőröst,
hanem mi is. Nem engedhetjük, hogy elvegyék
és kisajátítsák városunkat hangoskodásukkal,
méltatlankodásukkal. Az értékteremtő közös-

XV. évfolyam, 2. szám • 2020. január 10.

ségnek, nekünk, össze kell fognunk, és nap
mint nap, ki kell állnunk egymás mellett,
meg kell védenünk Nagykőröst, nekik pedig
el kell fogadni méltósággal a választás eredményét, és reméljük, mihamarabb belátják,
az élet legfontosabb célja az értékteremtés.
(…)
2020-ban számos feladat vár ránk. Még inkább rólunk, Nagykőrösiekről kell, hogy szóljon, még nagyobb figyelmet kell fordítanunk a
hétköznapok könnyebbé és egyszerűbbé tételére. (…)
Az idei évben befejezésre kerül a Kinizsi
sportöltöző és klubház, több száz sportolónak, köztük sok gyermeknek, a kor követelményeinek megfelelő, öltözködési körülményeket
biztosítva.
Elkészülnek a Kálvin téri piac körül futó
városi fenntartású útszakaszok, melyek a piaccsarnokhoz méltó megközelítést biztosítanak.
Folytatjuk a kerékpárút építést Cegléd
irányába, biztonságosabbá téve ezzel a Bokros
dűlőben és Tázerdő dűlőben lakók életét, különösen a biciklivel járó gyerekek közlekedését.
Az idei évben elkészül az Október 23-a
téri lakótelep, Gyopár utca felőli részén, a parkoló rendbetétele, megújítása. (…)
Nagyobb figyelmet kell fordítanunk a csapadékvízhálózat kiépítésére, melynek egyik
lépcsőfoka az idei évben megvalósul nagyjából
300 millió forintból, és tovább kell folytatnunk
a hálózat kiépítését.
Az elmúlt évtizedben a város úthálózata
szinte teljes egészében aszfaltossá vált. Mostantól a korábban aszfaltozott utcák karbantartására, javítására, és bizonyos helyeken az
újraaszfaltozásra kell koncentrálnunk.
A város úthálózata mellett beszélnünk kell
a város megközelítését biztosító utakról. Mindannyiunk előtt ismert a Kecskemét és Cegléd
felé menő 441. számú út és a Pesti út nem éppen megfelelő állapota. A 441-es út Nagykőrös
és Kecskemét közötti szakaszának megújítási
tervezése zajlik, valamint a Téglagyári úti kereszteződésnél a lámpás helyett egy körforgalom kerülne betervezésre. Minden erőnkkel
azon leszünk, hogy ezen útszakaszok felújításra
kerüljenek az állam részéről. Többször jeleztük
már az útszakasz felújításának fontosságát, és a
Pesti utat illetően is készülnek a tervek, de szeretnénk, ha a tervasztal után meg is valósulnának az elképzelések.
A megújult utak sokat segítenének a
további munkahelyteremtésben. A Befektetőbarát címet elnyertük 2016-ban, viszont
kötelességünk is megtartani és ahhoz illően
gondolkodni a jövőben is. Továbbra is segítenünk kell elsősorban a nagykőrösi vállal-

kozókat a további bővítésben, hozzájárulva
ezzel minél több nagykőrösi család helybeni
munkalehetőségéhez, megélhetésüket biztosítva ezzel. Valamint minden lehetséges eszközzel azon leszünk, hogy minél több befektetőt tudjunk idecsábítani, letelepíteni. (…)
Folytatni kell a Kálvin tér rendbetételét és
a körfogalom megépítését. A terveket az önkormányzat elkészítette, viszont ezek már állami tulajdonban vannak és az állam segítsége
nélkül szintén nem fog menni. Reméljük, hogy
mihamarabb megvalósításra kerülhet a Kálvin
tér teljes rehabilitációja, jobb és biztonságosabb
közlekedést nyújtva, valamint megfelelő számú
parkolóhelyet biztosítva. (…)
Szeretnénk, ha Nagykőrösön újra működne strand. Jelenleg az állam tulajdonában
áll az egykori strand, melynek üzemeltetésére
közös megoldást kell találnunk, amennyiben
az állam is lát rá lehetőséget. Igyekszünk az
idei évben is lépéseket tenni, hogy újranyithassuk a strandot, mint ahogyan a mozit is
újranyitottuk.
Szeretnénk a jövőben, pályázati források
segítségével az SZTK vagy a Városi Könyvtár épületét is megújítani, valamint az egyéni
sportágak, például judo számára megfelelő
helyet kínáló sportcsarnokot kialakítani.
Számos álom és terv, melyről félve beszél
az ember, de világosan látszik: még többet
kell lobbiznunk, még többet kell dolgoznunk,
még inkább szükségünk van az állam segítségére, mert az állam tulajdonában lévő épületek,
területek rendezése, nélküle, nem sikerülhet.
Fel kell hívnunk az állam figyelmét a fenti
hiányosságok pótlására, mélyebb közös gondolkodásra, hogy továbbra is fejlődhessen
Nagykőrös.
Véleményem szerint a 2010-es években
dr. Czira Szabolcs polgármester vezetésével,
és a polgári oldal értékeit valló önkormányzati képviselőkkel felkészítettük Nagykőröst
a 2020-as évekre, viszont nem dőlhetünk hátra. Nekünk értékteremtőknek, összefogva, fel
kell készítenünk a várost a 2030-as évekre is,
az újabb kihívásokra, hiszen a világ állandóan változik és az marad életben, aki tud alkalmazkodni. (…)
Köszönöm Nagykőrös, hogy tovább lüktetsz, élsz és erőt adsz a mindennapokhoz az itt
élőknek, a mindenható Isten kegyelméből. Az
idei évben is össze kell tartanunk nekünk, értékteremtő nagykőrösieknek az utánunk jövő
generációk és a haza érdekében. (…)
Isten áldja Nagykőröst, és minden benne élőt. Egészségben, erőben, sikerekben és
szeretetben gazdag Boldog Új Évet, Nagykőrös!” – zárta ünnepi beszédét dr. Körtvélyesi
Attila alpolgármester.
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KARÁCSONY ÜNNEPLÉSE A
NAGYKŐRÖSI KÓRHÁZBAN 2019.
Megható, színvonalas ünnepi műsoron vehettünk részt a kórházban rendezett karácsonyi megemlékezésen.
A műsort Kiss Sarolta logopédus konferálta.
Először a Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház Kórusa adott elő kitűnő
minőségben klasszikus dalokat. Sajnos
a címüket nem ismerem, de nyugodt lelkiismerettel mondhatom, hogy nagyszerű műsort adtak az önkéntes kórustagok
Németh Ágota karnagy vezénylésével, aki
betanította az énekeket.
A kórus tagjai orvosok, ápolók, védőnő, gazdasági területen dolgozó munkatársak.
Zongorán kísért Györe Éva Kornélia.
Nagy Ágnes és Dobóczi Csaba egy feledhetetlenül szép duettel ajándékozott
meg bennünket.
Dobóczi Csaba a Rehabilitációs Szakkórházban, mint zeneterapeuta dolgozik
itt Nagykőrösön, zene és ének segítségével
segít a lelki gyógyulásban.
A zenei művek között dr. Mohay András főorvos úr a nagyközönség számára
nem eléggé ismert Fekete István novellát – Karácsonyi vendégek -olvasott fel,
amellyel lekötötte a hallgatóság figyelmét.
A novella természetesen tartalmas és a fel-

olvasó főorvosnak köszönhetően kellemes
szórakozást jelentett a hallgatóságnak.
A műsoruk után Sólyom János (egy
beteg), erre az alkalomra illő Ady Endre:
Karácsony című versét szavalta el. Ebben
a versben szinte a gyermekkorunk hangulata köszön vissza, óhajtás sok szeretetre,
békességre, az egy Istenre.
A versből idézek egy kis részletet:
„De jó volna mindent, mindent
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermekszívvel
A világgal
Kibékülni
Szeretetben üdvözülni.”
Ha belegondolok, hogy minden kórustag, valamint más segítő, szervező, stb. a
munkájukon felül, önszorgalomból készültek az ünnepi műsorra, ezért külön
elismerést érdemelnek.
Nem hagyhatom szó nélkül, hogy ez
az intézmény példásan lelkiismeretes vezetőivel, orvosaival, ápolónőivel, terapeutáival, beteghordóival mindannyiunk
számára a nyugalom, a bizalom lakhelyét jelenti. Precízen, pontosan érkezik
mindenki számára a gyógyulást segítő
és jelentő gyógyszer. Fontosnak tartom

megemlíteni azt a tényt is, hogy amikor
kérdeznek valamit, vagy adnak pl. gyógyszert, ebédet egy kedves mosoly kíséretében, még az ételek ízét is jobbnak találjuk!
Természetesen az állandó orvosi felügyelet, a vizitek biztosítják, hogy mindenki a számára megfelelő kezelést,
gyógymódot, gyógytornát kapja meg.
Ebben az intézményben többek vagyunk, mint egyszerű betegek. Itt testvérként bánnak velünk, ahol a lelkünk
is gyógyulhat, de legalábbis megnyugodhat. A tornákat vezető gyógytornászok segítőkészek, akinek szüksége van
támaszra, vezetésre, azok lelkiismeretes
támaszt, vezetést, tanítást kapnak.
Összegezve tehát az egész Szakkórház,
a vezetőiktől az orvosokig, az ápolókig,
beteghordókig példaértékű rendet, sikeres gyógyítást végeznek, tehát minden
elismerést megérdemelnek!
Örülök, hogy részt vehettem ezen a szép
ünnepen!
Sólyom János (Egy beteg)

Már elérhető a nagyszülői gyed
Január elsejétől elérhető a
nagyszülői gyermekgondozási díj (gyed), amelynek
maximális összege valamivel több, mint 225 ezer fo-

rint - hívta fel a figyelmet az
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) parlamenti
államtitkára pénteken, Budapesten.

Megemlékezés
Nagy Attila
halálának 2. évfordulóján

Szeretettel és nagy fájdalommal emlékezik
Szerető Szülei és Testvére családjával együtt

8

Rétvári Bence sajtótájékoztatóján közölte: a
Magyarországon
teljesen
új családtámogatási lehetőséget olyan még dolgozó,
nem nyugdíjas nagyszülők
igényelhetik, akik – gyermekük helyett – átvennék
az unokák napközbeni ellátásának feladatait. Így az
egyébként az anyának vagy
apának járó gyedet, az ellátást a szülők otthonában
végző nagyszülő kaphatja
meg - mondta. A nagyszülői gyed maximális összege
225 288 forint, a központi
költségvetésben idén erre a

célra 1,3 milliárd forint áll
rendelkezésre – ismertette
az államtitkár.
Az Emmi korábbi közlése
szerint a juttatást egyszerre
csak az egyik nagyszülő veheti fel, de akár több unoka után is. A feltételekről
közölte: a nagyszülőnek az
unoka megszületését megelőző két éven belül egy év
munkaviszonyt kell igazolnia, a két szülőnek pedig egyedülálló szülő esetében
a gondozást végző anyának
vagy apának - kereső tevékenységet kell folytatnia.
(MTI)

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Elkészült a vásártéri kiszolgáló épület

A kivitelezést végző Eu-Építő Kft. saját facebook oldalán jelentette be, hogy sikeresen végeztek a nagykőrösi vásártér kiszolgáló épületének építési munkáival. Az épületben többek
között irodák és mosdóhelyiségek találhatóak, melyek kulturált
körülményeket teremtenek a kilátogatók számára.
A környezetvédelemre tekintettel az épület tetején napelemek kerültek felhelyezésre.

További képek
az Önkormányzati Hírek Nagykőrös
facebook oldalán!

A rock mindenhol nyerô

Utazás és turizmus tantárgyat tanulunk a nagykőrösi
Toldi Miklós Élelmiszeripari
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban. Ez kétéves, választott tárgy, amit csak
az érdeklődő diákok „vesznek
fel”. Az Iskolafejlesztési Alapítvány támogatásával működik
Magyarországon, és a világ 15
országában tanítják. A nemzetközi alapítvány, a Global Tra-

vel and Tourism Partnership
(GTTP) a magánszféra és az
oktatás összefogásának jó példája. Olyan nagynevű, az idegenforgalomban jelentős szerepet
játszó vállalatok támogatják a
munkát, mint pl. az Amadeus,
az American Express, a Carlson Wagonlit Travel, a dnata, a
Hertz,a HRG, a KDS, a Marriott
International, TTC és a Travelport.
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Minden évben egy témát jelölnek meg, melyet projektversenyként hirdetnek a diákok számára.
Az idei évben az eseményturizmuson belül kellett egy esettanulmányt készítenünk.
Mi a KecskemétRocks 2019
rendezvényt dolgoztuk fel,
mellyel megnyertük a magyar
fordulót, és mi képviseltük
országunkat a nemzetközi találkozón. Ez már nem verseny

volt, hanem bemutató. Felkészítő tanárunk, Bakóné Drexler Ilona helyett Márton Krisztián tanár úr kísért minket a
nagy útra.
A szponzoroknak köszönhetően repülővel (életünkben először!) utaztunk Nizzába bécsi
átszállással, ahol a tengerparti
Le Meridien ****szállodában
laktunk. (Élveztük a kényelmet
és a luxust.) (…)
Itthon a fantasztikus élmények feldolgozása vár ránk. Alig
hisszük el, hogy egy kecskeméti,
feledhetetlen, különleges utcai
rock flashmobon való részvétel
és annak feldolgozása következményeként ilyen életre szóló
utazásban volt részünk!
Ezúton is köszönjük Nagykőrös Város Önkormányzatának a támogatást.
Borzák Petra és Danka Lídia
11. ac/a osztályos tanulók teljes
élménybeszámolóját megtalálják a www.nagykoros.hu oldalon!
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DIÁKOLIMPIAI HÍREK
Nagykôrös és vonzáskörzete

I. Faragó Gyöngy Virág – Arany János Ref. Ált.
Isk. és Óvoda, Nagykőrös
III-IV. kcs. (5 induló)
I. Csernus Enikő- Arany János Ref. Gimn.,
Szakgimn. és Kollégium, Nagykőrös
II. Malicskó Lilla - Arany János Ref. Gimn.,
Szakgimn. és Kollégium, Nagykőrös
III. Ferentzi Éva – Arany János Ref. Ált. Isk. és
Óvoda, Nagykőrös
Csapat:
I. Arany János Általános Iskola és Óvoda,
Nagykőrös (Faragó Gyöngy Virág, Ferentzi
Éva, Kovács Vanda Leila)
FIÚ EGYÉNI:
III-IV. kcs. (10 induló)
I. Karsai Karsa Zsolt- Nagykőrösi Kossuth L.
Ált. Isk.
II. Palotai Dominik Ferenc- Nagykőrösi Kossuth L. Ált. Isk.

K E V E SE B B M I N T. . .

FUTSAL EREDMÉNYEK
Körzeti diákolimpia
Lapunk csak a nagykőrösi eredményeket közli:
IV. korcsoport
I. Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola
IV. Arany János Református Általános Iskola
és Óvoda, Nagykőrös
A körzeti forduló első helyezett csapata jutott
tovább a megyei területi diákolimpiára.
Megyei területi diákolimpia
II. helyezést ért el a Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
*****
ASZTALITENISZ „B” KATEGÓRIA EREDMÉNYEK
Körzeti diákolimpia
LÁNY EGYÉNI:
I-II. kcs.

III. Lendér Dániel- Nagykőrösi Kossuth L. Ált.
Isk.
Csapat:
I. Arany János Református Általános Iskola és
Óvoda, Nagykőrös (Kis Attila Kevin, Nyerges
Miklós, Podhorszki Dávid)
V-VI. kcs.
I. Sipos Márk - Arany János Református Gimn.,
Szakgimn. és Kollégium, Nagykőrös
A körzeti fordulóról az első helyezést elért
egyéni versenyzők és csapatok jutottak tovább
a megyei diákolimpia döntőbe.
NAGYKŐRÖSI SIKEREK A MEGYEI ASZTALITENISZ DIÁKOLIMPIÁN
LÁNY EGYÉNI VERSENY:
I-II. kcs.
Faragó Gyöngy Virág – Arany János Ref. Ált.
Isk. és Óvoda, Nagykőrös
III-IV. kcs.
I. Csernus Enikő – Arany János Ref. Gimn.,
Szakgimn. és Kollégium, Nagykőrös
FIÚ EGYÉNI VERSENY:
V-VI. kcs.
I. Sipos Márk – Arany János Ref. Gimn.,
Szakgimn. és Kollégium, Nagykőrös
Az első helyezést elért versenyzők jutottak
tovább az országos döntőbe, melyet Karcagon
rendeznek 2020. február 20-23. között.
Takács Judit
Pest Megyei Diáksport Szövetség
körzeti szakreferens
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Fergeteges Karácsonyi vacsora
a Kőrös Környéki Nagycsaládosoknál

Meghívó

ros Irénke EV., Félegyházi Pékség
Kft. és az egyesületünk felajánlásait tartalmazták. A NOE jóvoltából további élelmiszercsomagok kerültek kiosztásra.
Köszönettel tartozunk a közel 50 támogatónak, akik névvel,
vagy név nélkül hozzájárultak
egyesületünk sikeres rendezvé2019. december 21-én került
megrendezésre a Kőrös Környéki Nagycsaládosok Egyesületének karácsonyi vacsorája. A
vacsorát a közel 150 fő részére
idén is Kiss Gábor készítette,
a jó hangulatról Szabó László
gondoskodott.
A vacsora nyitásaként a
NOE himnuszával köszöntöttük egymást:”Tavaszi szél vizet
áraszt”…
Az est folyamán köszöntöttük
és megajándékoztuk legfiatalabb
tagunkat, Sáfár-Balázs Natasát
és szüleit, mellyel hagyományt

szeretnénk teremteni, majd az
egész évben önkéntes munkát
végző önkénteseket Tibiker vásárlási utalvánnyal jutalmazta
meg egyesületünk.
A gyerekek legnagyobb örömére megérkezett a „kismanó”
Pető Attiláné Évike személyében, aki különböző játékos, mulatságos, családi és egyéni feladatokkal, táncversennyel tette még
hangulatosabbá a rendezvényt.
Tagcsaládjaink idén is értékes
csomagokat vehettek át, melyek a
Bonduelle Kft., Pallagi Józsefné
EV, „Nagyi Süti”, Trunk Kft., Bo-

nyéhez. Külön köszönet dr. Czira Szabolcs polgármester úrnak
és Kocsér község önkormányzatának támogatásáért.
Tagcsaládjaink nevében
mindenkinek Békés, Boldog,
Sikerekben Gazdag Új Évet Kívánunk. 2020. évben is várjuk
az egyesületünkhöz csatlakozni vágyó kis-és nagycsaládosokat egyaránt.
„Mert nagycsaládban élni jó.”
Kőrös Környéki

Szeretettel meghívjuk
a Nagykőrösi Kinizsi SE
újévi fórumára, szurkolói
ankétjára.

Időpont:
2020. január 14.,
kedd 18.30 óra
Helyszín: Toldi Miklós
Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium aulája
A fórum témái között
szerepel az elmúlt évtized
értékelése, illetve az újév
koncepciói, tervei.

A fórumra minden
nagykőrösi sportbarátot és érdeklődőt
szeretettel várunk!
Sportbaráti üdvözlettel,
Nagykőrösi Kinizsi SE
vezetése

Nagycsaládosok Egyesülete

Édes nyeremény...

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer
egy varázslatos kis palota, egy csoda
óvoda az Eötvös Károly utcában, amely,
mint a mesében, elnyerte jutalmát...
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A Koronás Cukor Zrt. évről évre
meghirdetett Koronás CukorOvi nyereményjátékára ebben a nevelési évben
is szorgalmasan gyűjtögettük a kiürült

papírtasakokat, melyből, a segítőinknek
köszönhetően, egyre többet és többet
kaptunk. A nevezési határidő lejártához közelítve a kivágott logókat szépen
borítékolva postára adtuk és bíztunk
benne, hogy idén Fortuna is kegyeibe
fogad minket,...és sikerült!
A 2019-es nyereményjátékban
megnyertük az 50 000 forintos Fair
Play Trade játékcsomagot, mely sok
örömteli percet okoz apróságaink
számára.
Nagyon köszönjük minden szülőnek, dolgozónak, ismerősnek és ismeretlennek, aki hozzájárult ahhoz,
hogy a mesénk ezen fejezete így érjen
véget.
Nagy-Bán Beáta
Óvodapedagógus
11

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
2020. JANUÁR HÓNAP
KÉPVISELŐ NEVE

FOGADÓÓRA NAPJA

HELYE

Dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármester
1. számú választókerület

2020. január 13. (hétfő)
16.00 órától

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
(Nagykőrös, Szabadság tér 5.
fsz. 13. szoba)

Nagy Balázs
alpolgármester
8. számú választókerület

2020. január 22. (szerda)
14.30-15.30 óráig

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
(Nagykőrös, Szabadság tér 5.
fsz. 13. szoba)

Sohajda Márk
települési képviselő
2. számú választókerület

2020. január 23. (csütörtök)
17.00 órától

Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános
Iskola északi szárny, földszint,
6. A osztály terme
(Nagykőrös, Vadas u. 2.)

Molnár Dezső
települési képviselő
3. számú választókerület

2020. január 14. (kedd)
16.00 órától

Nagykőrösi Humánszolgáltató
Központ (Szolnoki u. 65.)

G. Kovács Sándor
települési képviselő
4. számú választókerület

2020. január 15. (szerda)
16.00-17.00 óráig

Nagykőrös, Mintakert u. 22.

Szabóné Irházi Zsuzsanna
települési képviselő
5. számú választókerület

2020. január 13. (hétfő)
16.00-17.00 óráig

Nagykőrös,
Arany János utca 35. –
Idősek Klubja

Illés Sándor
települési képviselő
6. számú választókerület

2020. január 29. (szerda)
17.00 órától

Nagykőrösi Városi Óvoda
Hétszínvirág Tagóvoda
(Nagykőrös, Ifjúság u. 22.)

Sebestyénné Angyal
Zsuzsanna
települési képviselő
7. számú választókerület

IMPRESSZUM
Önkormányzati Hírek
ingyenes tájékoztató kiadvány
Kiadja:
a 2.9./409-1/2006. nyilvántartásba vételi szám alapján Nagykőrös Város Önkormányzata
Kiadó címe:
2750 Nagykőrös,
Szabadság tér 5.
Tel.: 53/550- 300,
fax: 53/351-058
E-mail:
tanacsado@nagykoros.hu
Felelős szerkesztő:
Szapora István,
a szerkesztőbizottság elnöke
Fejléc: Sári Zoltán © 2005
Nyomdai munkák:
Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Kft. – Lajosmizse
Felelős vezető:
Papp Tibor ügyvezető
Web: www.mhk.hu
Terjeszti: Magyar Posta
ISSN 2061-0300

A lapunkban megjelent
írások, képek, illetve
bármilyen tartalom
utánközlése csakis kizárólag
a Szerkesztőbizottság vagy
a jogtulajdonos engedélyével
történhet.
Lapzártánk időpontja:
hétfő 12 óra.
Hirdetés

EU-ÉPÍTŐ
2020. január 29. (szerda)
17.00 órától

Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény bemutatja
LIII. GEO ESTEK előadások Oláh Róberttel
„A foszfátok és szulfátok ásványainak világa” és
„Hazánk ásványgyűjtő lelőhelyei, avagy hol mit gyűjtsünk?”
2020. 01. 14. és 18., 17 óra
A belépés ingyenes!
Hirdetés

Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános
Iskola (Nagykőrös, Kinizsi u. 4.)

ORVOSI ÜGYELET
TELEFONSZÁMA:

53/350-377

KFT

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

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

Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2020. január 6-tól
ARANY GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Szabadság tér 11.
Tel.: 53/350-366
2020. január 13-tól
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

4799 Ft

8999 Ft

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

Bankkártyás ﬁzetés is igényelhető
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
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Könyvtárosok ajánlják:
Széchenyi Zsigmond: Denaturált Afrika

Budapest: Pannon Értéktár Kiadó, 2019
„A fantáziát kárpótlásul
kaptuk mindazért, amik nem
vagyunk, a humorérzéket pedig
vigaszképpen, azért amik vagyunk.”
– Széchenyi Zsigmond
A jeles család-fával rendelkező magyar vadász, utazó
író első regénye, Csui, amely
1930-ban jelent meg, s ezt követte 14 könyv, amely összesen
1 571 750 példányszámban
jelent meg hazánkban. Érdeklődése a vadászat iránt már diákkorában megmutatkozott, és
méltán vált a magyar vadászirodalom klasszikusává.
1915-1930 között Magyarországon a Bakonyban, Vértesben
gímszarvasra vadászott, majd
Erdélyben hódolt a szenvedélyének. Észak-Afrikában 1927 és
1935 között járt, az expedícióit
írásban is megörökítette.
A Denaturált Afrika című
műve családi alkotásnak tekinthető, mert a felesége felvételeivel
illusztrálja.
Mangi, az önfeláldozó feleség oldalán több ezer kalandot,
izgalmat éltek át, dacolva a
zord időjárással.

Együtt kutatták fel Afrika
vadonjait és gyűjtötték be a trófeákat. A túra során 53 vadat
ejtettek el. Az értékes naplójegyzetek 1963. decemberétől
-1964. február 18-ig tartó expedíció fontos, izgalmas eseményeit foglalják össze, humorral
fűszerezve, könnyed stílusban.
Nemcsak vadászoknak, természetbarátoknak ajánljuk, ha-

nem egzotikus kalandokat kedvelő olvasóinknak is.
A könyv kölcsönözhető a
Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ Szabó Károly
Városi Könyvtárában.
Minden olvasót szeretettel
várunk!
2020. január 22-én, szerdán
17 órától a Kőrös Art Moziban:
Vadonvilág - Gróf Széchenyi

Zsigmond nyomában című
magyar
dokumentumfilm
közönségtalálkozóval egybekötött vetítésére várnak sok
szeretettel a szervezők minden
érdeklődőt.
A programra ingyenes regisztrációs jegyek igényelhetőek a kulturális központ információs pontjánál.

Adatik tudtára
mindönöknek
kiknek illik!

Az év első vására
Frigyes-napi vásár
– 2020. február 23.
Nagykőrös, Vásártér
A vásári rendezvények
időpontját keresse
a www.nagykoros.hu
honlapon!
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Vidáman, meghitt hangulatban
búcsúztatták az évet a Petôfi iskolában

Fotók: Varga Irén

ÁLLÁST KÍNÁL
Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet
állást hirdet

ÁPOLÓI
munkakör betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Csépleő Viktória ápolási igazgatónál 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.)
• Elektronikus úton: titkarsag@nkrehab.hu

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

TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN
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Hamarosan kiírásra
kerülhetnek a kulturális és a
sport pályázatok Nagykőrösön!

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

2020. február 13-án, csütörtökön tartja idei első rendes
ülését Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete, melyen elfogadásra
kerülhetnek a kulturális, illetve sport szervezetek támogatására szolgáló keretek is,
a költségvetés elfogadásának
függvényében. Elsőként az
Emberi Erőforrások Bizottsága fogja tárgyalni január 29-i
ülésén a pályázat kiírását, ezt
követően kerül a Képviselő-testület elé. A pályázatokat
a döntést követően hozhatják
be a kulturális, illetve sport
szervezetek a Nagykőrösi
Polgármesteri Hivatal 1-es
irodájába, Horváth Tibor részére. Amennyiben a referens
nem tartózkodik az irodában,
úgy a hivatali rend szerint az
iktatóban adhatják le a dokumentációt. A döntést követően a helyben szokásos módon kifüggesztésre kerülnek
a hirdetőtáblán a kiírások,
valamint a városi honlapra
is felkerül a pályázati adatlapokkal és a kötelező mellékletekkel, formanyomtat-

ványokkal együtt. Már most
felhívjuk a pályázni szándékozók figyelmét, hogy az
adóirodáról elektronikusan,
ügyfélkapun keresztül tudják beszerezni az adótartozásra vonatkozó igazolást.

A pályázatokat tehát
2020. február 14-től
lehet behozni,
várhatóan
február 28-ig
(péntek).
A munkaterv szerint a
benyújtott pályázatokat első
körben a szakbizottság fogja tárgyalni 2020. március
11-i ülésén, ahol a keretek
felosztása is megtörténik.
A végső döntést Nagykőrös
Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozhatja meg
2020. március 26-i ülésén. A
döntést követően elkészülnek
a támogatási szerződések, melyek tartalmazzák az elnyert
támogatási összeget, mellyel
a város hozzájárul a szervezet
kulturális, illetve sport céljának idei eléréséhez.
Horváth Tibor

Szívbôl Gratulálunk!
2019. december 20-án ünnepelte
Kecskés Mária Irma és Kovács Sándor
50. házassági évfordulóját családja körében.
„Minden dicsőségnél, minden tehetségnél többet ér:
szeretni. Nem az, hogy az embert szeretik,
hanem az, hogy az ember szerethet.”
(Jászai Mari)
Sok boldogságot és további egészségben,
szeretetben együtt töltött éveket kívánunk!
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