Nagykőrös elkötelezett
a munkahelyteremtés mellett

ÚJRA VÁSÁR NAGYKŐRÖSÖN!
Magdolna-napi Országos Állat- és Kirakodóvásár
2020. július 26-án, vasárnap
Nagykőrösön, a Vásártéren!
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Új csarnok építését és 20-30 új munkahely létesítését tervezi
a nagykőrösi SENCORD Elektromos Tervező és Kivitelező Kft.

Bővebben lapunk 3. oldalán!

2020. július 17.

Ingyenes információs lap

Látványos! ÉPÜL A FUTÓKÖR IS

Folyamatosan azon dolgoznak a szakemberek a Cifrakertben, hogy elkészülhessen a futókör és a sportpark. Mint
az képeinken is látható, az öntött gumiborítás terítése és
formázása is megtörtént, mely igen látványos volt.
Ennél jobb helyet keresve sem találhattak volna neki a
szakemberek, a terület nagy része árnyékot adó hűs lomb-

korona alatt húzódik, így a sportolók kényelmes körülmények között tudnak edzeni, futni.
Nézzék meg képeinket az Önkormányzati Hírek Nagykőrös
facebook oldalán!
HT

Nagy Balázs alpolgármester:
„Kérdésem László Ferenchez,
hogy nem szégyelli ezt a Korózs által
gyártott álhírt?"

Nagy Balázs alpolgármester,
aki civilben igazi mentőápoló,
a júniusi képviselő-testületi
ülésen szólalt fel az MSZPhez és Korózs Lajoshoz köthető kamuvideó ügyében és
elmondta: A közelmúltban a
mentősöket és az egészségügyet mély sérelem és felháborodás érte. Egy olyan, nem
létező, magát mentősnek kiadó személlyel készült riport,
aki soha nem volt mentős,
nem szerepelt a nyilvántartásban. A riportot Korózs Lajos
MSZP-s képviselő és Ujhelyi Istvánnak az asszisztense
és fotósa készítette. Mind a
két ember nemrégen vendége volt Nagykőrösön László
Ferencnek. A riportban elhangzott gondolatok mélyen
sértették a mentősöket, az
egészségügyet.
Majd így folytatta: „Tudom, hogy nem idegen az ellenzék részéről Nagykőrösön

sem az álhírgyártás, ugyanis
Zágráb Nándor képviselőtársam folyamatosan gyártja a
facebookon az álhíreket és
tudósító, könyvelő néven is
megjelennek különböző álhírek különböző médiumokban.
Kérdésem László Ferenchez,
hogy nem szégyelli ezt a Korózs által gyártott álhírt? Az
volna a minimum, hogy akiket sérelem ért, a mentősöket,
az egészségügyet, az MSZP
helyi szervezet nevében bocsánatot kérjen.”
A fölszólalás után a polgármester megkérdezte László
Ferenctől: „Bocsánatkérés?”
László Ferenc, a Jobb Nagykőrösért képviselője, helyi
MSZP-elnök erre reagálva
elmondta, hogy őt még egy
nagykőrösi mentős sem kereste meg ezzel a problémával.
Vagyis a bocsánatkérés elmaradt.
HT

Tisztelt Olvasók!

A megemlékezés, köszönetnyilvánítás és temetési
időpont
megjelentetésével
kapcsolatos teendőkben változásokra számíthatnak. Az előre megírt tartalmakat a Nagy-

kőrösi Polgármesteri Hivatal
(2750 Nagykőrös, Szabadság
tér 5.) fszt. 1-es irodájában
kell leadni, mely során egy
megrendelőlapot kell kitölteni. A megrendelőlap kitöltése

Gyász
Balogh Emilné sz. Hegedűs Mária (1929)
Molnár Nándorné sz. Torma Irén (1935)
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Online is kitölthető
a nemzeti
konzultációs ív

A miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára hivatalos közösségi
oldalán számolt be róla,
hogy mostantól online, az
interneten is ki lehet tölteni
a nemzeti konzultáció íveit, ilyen formában is meg
lehet válaszolni a kormány
által feltett kérdéseket.
Ismert, hogy a kabinet elsősorban azért indította
el az újabb konzultációt,
hogy a magyar emberek
után a beﬁzetési teendőket
személyesen, a Pénzügyi Iroda
pénztárának alább feltüntete�
nyitvatartási idejében tudja
intézni. Amennyiben további
kérdése van, munkatársunk,
Pavolek Renáta kommunikációs és városmarke�ng referens
készséggel fogadja kérdései-

elmondhassák véleményüket a koronavírus-járványnyal kapcsolatban, kialakíthassák álláspontjukat
a meghozott járványügyi
intézkedésekkel kapcsolatban.
A nemzeti konzultáció
online formátuma az alábbi linken érhető el: https://
nemzetikonzultacio.kormany.hu/
facebook.com/
domotor.csaba.gov
ket az alábbi telefonszámon és
e-mail címen:
pavolekrenata@nagykoros.eu
06-53/550-358
A Pénzügyi Iroda
nyitva tartása a következő:
hétfő: 15.00–18.00
péntek: 8.00-12.00

Megértésüket köszönjük!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fájó szívvel mondunk köszönetet azoknak, akik részt ve�ek
Erdélyi Zoltán temetésén.
Koszorúkkal, virágokkal enyhíte�ék fájdalmunkat.
Köszönjük a vigasztaló szavakat.
A gyászoló család

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Nagykőrös elkötelezett
a munkahelyteremtés mellett
Új csarnok építését és ezzel
együtt 20-30 új munkahelyet
létesítését tervezi a nagykőrösi SENCORD Elektromos
Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
a Nagykőrös 0542/14 hrsz.
alatti ingatlan területén,
melynek értékesítésről a június 25-ai testületi ülésen
döntöttek a képviselők.
Mint az az előterjesztésből
kiderül, a Sencord Kft. városunkban szeretné bővíteni a
tevékenységét, mely elektromos tervezéssel és kivitelezéssel foglalkozik. A cél,
hogy a városszerte szétszórt
telephelyek helyett egyet alakítsanak ki, az egyeztetések
alapján a fenti helyrajzi számú önkormányzati területet
alkalmasnak találták, melyet
az értékbecslő által megállapított eladási áron értékesít
részükre Nagykőrös Város
Önkormányzata.

„Nagykőrös Város Önkormányzata, a városvezetés
teljesen elkötelezett a nagykőrösi munkahelyek megőrzése, újak létesítése mellett.”
– fogalmazott a döntést követően lapunknak nyilatkozva
dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester. Azt is elmondta:
„Amikor Befektetőbarát Település címet vehettünk át,
pontosan tudtuk, hogy ennek
a lehetőségeit ki kell használnunk. Mi, felelős, lokálpatrióta, a nagykőrösiek mellett elkötelezett városvezetők nem
a fiókba tettük ezt a címet,
hanem éltünk a lehetőséggel
és városunkba csábítottuk a
SIIX japán elektronikai nagyvállalatot, mely több száz új
munkahelyet temetett városunkban. Azóta is egyre más-

Megérkeztem!

Sziasztok, Holló Nimród vagyok,
és 2020. 07. 07-én érkeztem meg szüleimhez,
Holló-Vanczer Orsolyához
és Holló Róberthez
3860 grammal és 53 cm-rel.
Küldjön be Önök is szerkesztőségünkbe e-mailen
pár mondatos összefoglalót és képet a gyermekáldásról,
és azt lehetőség szerint igyekszünk megjelentetni.
E-mail címünk: tanacsado@nagykoros.hu
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ra tapasztaljuk, hogy a helyi
vállalkozások elkötelezettek a
fejlesztés, beruházás mellett,
például legutóbb a Celsius
Plussz Kft. is több, mint 114
millió forintos kormányzati
támogatást kapott eszközberuházásainak megvalósítására. E mellett örömmel látom,
hogy a mikro- és kisvállalkozások is virágoznak a városban, az Önkormányzati Hírek
újság ezekről folyamatosan
beszámol a „Megnyitottunk
Nagykőrösön”
rovatában.

Nagykőrösön jó vállalkozni
és jó munkahelyeket létesíteni, bízunk benne, hogy egyre
többen gondolják úgy, hogy
fejlesztenek, beruháznak, és
új munkahelyeket hoznak
létre itthon, Nagykőrösön, a
nagykőrösieknek. Mi ennek a
pozitív vállalkozói hangulatnak a megteremtéséért dolgozunk minden nap.” – nyilatkozta dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármester, aki hangsúlyozta: „Várjuk továbbra
is azok megkeresését, akik
munkahelyet akarnak teremteni Nagykőrösön, le akarnak
nálunk telepedni.”
HT

FÖLDI LÁSZLÓ BESZÉDE A NAGYKŐRÖSI STRAND
HELYZETÉVEL KAPCSOLATBAN:

„Komoly lépéseket tettünk
és rajta vagyunk az ügyön”

„Komoly lépéseket tettünk és
rajta vagyunk az ügyön” – fogalmazott megnyugtató hangon
Földi László országgyűlési képviselő a Gyopár utcáról nyíló
parkoló, út és legfrekventáltabb
járdaszakasz átadási ünnepségén a nagykőrösi strandfürdő
vonatkozásában.
A nagykőrösi stranddal kapcsolatban elmondta a legfrissebb
információkat Földi László
országgyűlési képviselő, mint
fogalmazott, egyértelmű, hogy
milyen stádiumban van az eljárás. Erről a képviselő úr elmondta: „Reményeink szerint,

hogy ha minden a törvényeknek megfelelően haladni fog
– mert elég komoly paragrafusoknak kell megfelelni ahhoz,
hogy a strandfürdő teljes egészében állami kézbe kerüljön és
– majd az állam pedig ingyenes
használatra adja oda a városnak.” – mondta el ezt a biztató
friss hírt Nagykőrös országgyűlési képviselője.
NÉZZÉK MEG A TELJES
VIDEÓT AZ
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
FACEBOOK OLDALÁN!
HT
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EGYÜTT SIKERÜLT É

ÁTADÁSRA KERÜLT A GYOPÁ R

Együtt sikerült és folytatjuk – ez lehet az egyik központi üzenete a Gyopár utcáról nyíló parkoló, út
és a legfrekventáltabb járdaszakasz átadó ünnepségén elhangzott beszédeknek, hiszen a felszólalók
mind hangsúlyozták, hogy ez a beruházás a közös összefogás eredménye, valamint a most megkezdett
fejlesztés folytatása is szükséges, kiemelve itt a többi járda állapotát. Alábbiakban az elhangozott beszédekből olvashatnak részleteket.

DR. KÖRTVÉLYESI ATTILA
alpolgármester:

hogy összefogjunk. Köszönöm még egyszer, hogy eljöttek és remélem, hogy élményekkel gazdagon, mindannyian kellemesként fogunk visszagondolni erre a délutánra
majd néhány év múlva is, hogy milyen jó,
hogy együtt meg tudtuk újítani ezt a parkolót, hiszen együtt sikerülhetett.”

FÖLDI LÁSZLÓ,

Nagykőrös országgyűlési képviselője:

SOHAJDA MÁRK

megválasztott települési képviselő:

„Nagyon örülök neki, hogy így szerda délután is ilyen sokan együtt tudunk lenni és
annak örülni, hogy elkészülhetett ez a parkoló. Ennek a parkolónak az építése én azt
gondolom, már régóta elmaradása volt ennek a résznek, ideje volt, hogy megcsináljuk.
Hála Istennek, el tudtunk indítani egy olyan
lakótelep-fejlesztési programot itt, Nagykőrösön, aminek eredményként mind az Október 23-a téren, a túloldalt is megújultak az
utak, illetve a Bárány utcán is megújultak,
most pedig végre ez a rész is sorra került.
Én nagyon örülök annak, hogy ráadásul
olyan képviselője van ennek a résznek,
aki ebbe bele tudott állni. Dr. Czira Szabolcs polgármester úrnak köszönöm a
képviselőtársaim nevében, hogy ő is elindította, felkarolta ezt a dolgot és Sohajda
Márknak pedig azt, hogy mennyi aláírást
összegyűjtött, végigjárta és ezekkel az
aláírásokkal Önök is kiálltak e mellett,
Önök is támogatták. Én azt gondolom, hogy
ha körbenézünk, örülünk annak a munkának,
amit a Megasped Kft. elvégzett és nekik is
külön szeretném megköszönni, hogy nem
volt 1 hónap, hogy elkészültek ezzel a
munkával és nagyon szép, precíz munkát
végeztek, nem először a városunkban és
ilyen szépen felújították a parkolót nekünk.
Én azt kérem Önöktől, hogy továbbra is
támogassák mind Sohajda Márkot, mind
Önök is beszéljenek össze, folytassuk
ezt a lakótelep-fejlesztési programot.
Mindenképpen szükséges lenne folytatnunk
abba az irányba, hogy a közvilágítást is
fejlesszük és járdákat építsünk. Folytassuk
együtt ezt a munkát, hiszen csak együtt
fog tudni sikerülni. Ehhez pedig az kell,
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„Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy enynyien megjelentek. Megmondom őszintén,
ez egy meglepetés nekem, viszont ez is mutatja az összefogásnak az erejét, hogy enynyien itt vagyunk és ennyien tudunk együtt
örülni ennek a közös sikernek. Mint a körzet megválasztott képviselője, egyben itt
lakóként óriási öröm az, hogy össze tudtunk fogni, együtt dolgozni és végül ezt az
eredményt elérni, ami azt gondolom, hogy
évekig, sőt évtizedekig örülhetünk a parkolónak. Természetesen a kivitelezés nem
valósulhatott volna meg Magyarország
Kormány és Nagykőrös Város Önkormányzata anyagi támogatása nélkül. Ezúton is köszönjük nekik és szeretném külön
kiemelni dr. Czira Szabolcs polgármester
urat, aki végig a projekt mellett állt és mindenben támogatta azt. Szeretném megköszönni az itt élőknek, nagyon nagy hálával
tartozunk nekik, hiszen közösen, együtt sikert tudtunk elérni. Én azt gondolom, hogy
ez még csak a kezdet, nagyon sok feladat
van még előttünk. Nagykőrös nagyon-nagyon jó úton jár, fejlődő város vagyunk és
így fogunk tovább haladni a körzetünkben is. Azzal zárnám, hogy folytatni fogjuk
Önökért a munkát és Önök is tudni fogják
azt, hogy mind a lakótelep, mind a város azt
gondolom Pest megye egyik ékköve lesz a
következő években is.”

„Nagykőrösön mindig történik valami.
Én elég sokat járok itt a városon keresztül, megállok, gyönyörködöm a megújult
terekben, azokban az építményekben,
épületekben, amelyeket az elmúlt években fölújítottak. Én nagy örömmel jöttem
ide, mikor alpolgármester úr hívott, hogy
itt átadjuk ezt a teret. Talán két hete voltam itt polgármester úrral és alpolgármester
úrral, megnéztük ezeket a fejlesztéseket, a
futókör építését is. Tehát történik mindig valami és ez nagyon jó dolog. Dr. Körtvélyesi
Attila említette, hogy a Magyar Kormány
segítségével, egy Belügyminisztériumi pályázaton nyert 30 millió forint plusz a város
32 millió forintjából újult meg ez a tér itt,
ahol most vagyunk. Az előttem szólók elmondták, hogy szeretnének továbblépni és
ezt a lakótelepet ilyetén is megújítani, mert
nyilván az itt élők megérdemlik, hogy a város törődjön velük, s hogy ha ehhez tudunk
állami forrást biztosítani, akkor természetesen segítünk ebben. Büszkék lehetnek az itt
élők Nagykőrösre, büszkék lehetnek a város vezetőire, mert csakugyan a szívükön
viselik a város sorsát, mindig azon törik
a fejüket, hogy mit, hogyan, mi módon,
melyen forrásból, hogy valósítsunk meg.
Tehát jó kezekben van a város irányítása
és ezt becsüljék meg, mert a város vezetői nagyon becsülik Önöket, akik itt élnek
ebben a városban. Én szívből gratulálok
a mostani fejlesztéshez, ehhez a beruházáshoz és reményeink szerint a következőkben ez folytatódni fog. Kívánom, mint
ahogy a székely mondja, tudják, mikor az
asztalt megterítik, hogy „tessenek használni,
ami az asztalon van”. Itt most ez megépült,
szép lett, jó lett, tessenek használni.”

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

T ÉS FOLYTATJUK!

Á R UTCÁRÓL NYÍLÓ PARKOLÓ

A Gyopár utcáról nyíló parkoló, út és a
legfrekventáltabb járdaszakasz ünnepélyes
átadására gyülekeztek a lakók július 8-án,
szerdán délután a beruházás helyszínén. A
megjelenteket Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester köszöntötte, külön kiemelve
Dr. Czira Szabolcs polgármester beruházás érdekében végzett tevékenységét továbbá a beruházásért fáradóknak a munkáját és

a lakosságnak a partnerségét, majd Sohajda Márk választott települési képviselő
mondott köszönetet a beruházás megvalósulásáért és a lakosság türelméért, támogatásáért. Földi László országgyűlési képviselő elismerő szavai után az ünnepélyes
szalagátvágásra került sor. A parkolóban
szórakoztató játéklehetőségek, népi fajátékok, légvár, aszfaltrajzolás, valamint tűzol-

tóautók, rendőrautó és motor várták a gyermekeket. A napsütéses időben pedig ízletes
limonádéval olthatták szomjukat kicsik és
nagyok egyaránt, s miközben elfogyott a
poharak tartalma egy-egy rövidebb-hoszszabb baráti eszmecserére is sor kerülhetett.
További részleteket, képeket, videóinkat
keresse facebook oldalunkon.

Az oldalpárt összeállította: Horváth Tibor – Fotók: szi
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Folytatódik

a kerékpárút építése

Jó ütemben halad a kerékpárút
építése a Gál kastély irányába,
a földmunkák a tükrözéssel és
a zúzottkő elhelyezésével folytatódnak, miután a múlt hét során a föld kiszedésével végeztek
a munkások. Dr. Körtvélyesi
Attila alpolgármester a helyszínen egyeztetett a szakemberekkel
a kivitelezésről, elhangzott, hogy
mindent megtesznek azért, hogy
a terveknek megfelelően novemberig befejeződjön ez a hatalmas
munka és elkészüljön a várva várt
kerékpárút. A kerékpárút építés
mindig is kiemelt városi program
volt, jó példaként járhat elöl más
településekhez képest szeretett
városunk. Most pedig folytatódik a fejlesztés, 200 millió
forintos Kormányzati támogatással épül bicikliút a Gál kastélyig, melynek a külterületen
élők, vagy az arra lévő vállal-

kozások örülhetnek leginkább,
hiszen ezután kényelmesebben
és nagyobb biztonságérzettel
közlekedhetnek a kerékpárosok.
Öröm látni, hogy bármerre
nézünk, a fejlődést látjuk Nagykőrösön, épül a kerékpárút, folyamatban van a Kinizsi SE klubházának építése és kiváló helyen,
az árnyas Cifrakertben pedig
sportpark és 400 méteres futókör
is létesül nem szabályos formában, a fák megóvása érdekében.
E mellett nemrégiben átadásra kerülhetett a Gyopár utcáról
nyíló parkoló, út és legfrekventáltabb járdaszakasz a lakótelep
megújítási program egyik újabb
állomásaként. A munka pedig
nem állt meg a járvány ellenére
sem, hiszen Nagykőrös az első.
Folytatjuk, mert együtt sikerülni fog!
Horváth Tibor

TISZTELT LAKOSSÁG!
Ismételten felhívom figyelmüket, hogy jelenleg is járványügyi készültség van.
Továbbra is érvényben van
dr. Müller Cecília országos tisztifőorvosnő utasítása,
hogy az egészségügyi intézménybe belépéskor a beléptető rendszert továbbra is fenn
kell tartani, illetve a járóbeteg
szakrendelésekre továbbra is
telefonon kell időpontot kérni.
Nagykőrösön ez azt jelenti, hogy a Széchenyi téri telephelyünkön a kialakított
betegfelvételi pultnál mindenkinek jelentkezni kell és
belépéskor kötelező a szájmaszk viselése.
A Fáskert utcai telephelyen
szintén az aulában kialakított betegfelvételi pultnál
kötelező a jelentkezés, a
szükséges adatok megadása,
illetve az intézmény egész területén a szájmaszk viselése
kötelező.

végzik, kérem, hogy velük
megfelelő hangnemet használni szíveskedjenek.
Továbbá felhívom szíves figyelmüket a látogatási idő betartására, valamint, hogy egy
betegnél egy időben kizárólag
egy hozzátartozó tartózkodhat
szintén szájmaszk viselésével.
Az elmúlt hetek tapasztalata
azt mutatja, hogy ezeket a
szabályokat sokan nem hajlandók betartani és amenynyiben ez a folyamat tovább
folytatódik, saját hatáskörben ismételten elrendelem a
látogatási tilalmat.
Mint Önök előtt is ismeretes,
a környező országokban a vírus továbbra is terjed, kérem
Önöket, hogy szabálykövető
magatartással együttesen próbáljuk megakadályozni, hogy
városunk is megfertőződjön.
Tisztelettel:
Tankó Ágota
főigazgató

A beléptető pultoknál a kollegák munkaköri feladataikat
Hirdetés

30.HÉT – Július 20- 24.
Húsgombóc leves
Sajtos tejfölös tészta
Káposztás tészta
Kanász gulyás leves
Párizsi csirkemell finomfőzelék
Búboshús rizs uborka saláta
Lebbencsleves
Zúza pörkölt borsóval galuska
Sertés sült lilakáposzta
Zöldségleves
Temesvári tokány tészta
Rizskoch
Meggyleves
Marha pörkölt főtt burgonya
savanyúság
Rakott karfiol
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Kőrösi Zenés Esték újra városunkban
Folytatjuk beszámolónkat a
Toldi Miklós Élelmiszeripari
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium udvarában
rendezett Kőrösi Zenés Estékről.
A koncertsorozat 3. napján,
kedden az Animal Cannibals
Máté Péter-díjas magyar rap/
hiphop csapat két frontembe-

rének előadását élvezhették a
látogatók. Az igazi buli hangulatot teremtő két személy
Koller László és Dósa Richárd már nem először voltak
városunk vendégei. A Dob
Mánia tábor részeként indított VI. Kőrösi Zenés Esték
4. és 5. napján Keresztes Ildikó többszörös eMeRTon-díjas
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magyar énekesnő, színésznő,
előadóművész és Veres Mónika művész nevén Nika, a
szintén EMeRTon-díjas fiatal
magyar énekesnő látogatott
el városunkba, melynek során
csodálatos előadásukkal szórakoztatták Nagykőrös lakosait a DobMánia Tábor tagjai
mellett.

Ezen a pár napon a látogatóknak remek élményben lehetett
részük, hiszen a mostani szerepelőkkel egyaránt, az előző
lapszámban már említett Baricz
Gergő és Nádor Dávid is élményekkel teli estéket hoztak öszsze.
Polgármesteri Kabinet
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Hirdetés

TÁJÉKOZTATÓ
a nagykőrösi hulladékudvar nyitva tartásáról
Az DTKH Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó települések lakosai számára a 2020. július 6. napjától a nagykőrösi hulladék
udvar az alábbi nyitva tartással üzemel:

A hulladékudvarokban a háztartásokban keletkező szelektíven
gyűjtött hulladékok átvételét munkatársaink abban az esetben tudják teljesíteni, amennyiben a behozni kívánt hulladék megfelelően
szétválogatásra került.
FONTOS! A hulladékudvar igénybevétele minden olyan lakos
számára térítésmentes, aki felmutatja az DTkH Nonprofit Kft.
szolgáltatási területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, a hulladékszállítási számláját (vevőazonosító igazolására) és a befizetést igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás).
Fenti dokumentumok bemutatása a hulladék elhelyezésének
kötelező adminisztrációjához szükséges, annak hiányában a
hulladékot nem áll módunkban átvenni!
A hulladékudvarokba az alábbi táblázat alapján kerülnek átvételre a
hulladéktípusok, melyek betartását kiemelten kérjük.
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A Crown Magyarország Kft.
nagykőrösi telephelyére az alábbi
pozícióba keres munkatársakat:
MŰSZERÉSZ KARBANTARTÓ
Amit elvárunk:
• automata üzemű gépsorok rendelkezésre
állásának biztosítása,
• karbantartási tervek készítése,
• megelőző karbantartások tervezése, ellenőrzése
• gyártás felügyelete, hibaelhárítás
• elektromos alkatrész felhasználás
koordinálása
Előnyt jelent:
• automatizálási vagy ipari elektronikai végzettség,
• kommunikációképes angol nyelvtudás,
• Siemens, OMRON PLC-ismeret
• automata gépek karbantartásában, karbantartás
szervezésében szerzett tapasztalat
• karbantartási utasítások és tervek készítésében
szerzett tapasztalat
A fényképes jelentkezéseket a
HUN-Nagykoros.ALLAS@eur.crowncork.com
e-mail címre várjuk.
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„Példáját követjük, emlékét őrizzük.”

Dr. Harsányi Zsolt tiszteletére avattak emléktáblát a
Nagykőrösi Rehabilitációs
Szakkórház földszinti aulájában a július 3-i Jubileumi
Semmelweis napi ünnepség
keretében – értesülhettek
előző lapszámunkból. Az emléktábla avatáson dr. Rácz
Tibor orvosigazgató megemlékezését hallhatták a megjelentek, melyet alábbiakban
olvashatnak.
„Szeretettel köszöntök minden
kedves jelenlévőt emléktábla
avató ünnepségünkön.
Tisztelt Ünneplő Közönség,
kedves Vendégek!
Kérem, hallgassák meg viszszaemlékezésünket volt kiváló
kollégánk, szeretett főigazgatónk, dr. Harsányi Zsolt nagykőrösi kórházban töltött éveire.
1995-ben fejeződött be a nagykőrösi kórház és rendelőintézet
rekonstrukciójának első üteme. A megújuló intézménynek megújuló szakmai profilt
terveztek, melynek egyik sarkalatos eleme a mozgásszervi
rehabilitáció volt.
Az akkori intézmény vezető dr.
Elek Attila nagyon jó érzékkel
„csábította” el Debrecenből dr.
Harsányi Zsolt főorvos urat,
hogy ezt az elképzelést megvalósítsa.
1995. október 15-vel kezdett
dr. Harsányi Zsolt Nagykőrösi Kórházban. Feladata nem
kisebb volt, mint az akkor
még szakmai körökben sem
elismert és megfelelően értelmezett rehabilitáció megte-

remtése, megismertetése, elfogadtatása. Annál is inkább így
volt ez, mert előtte a kórház
döntően elfekvőként működött, ami meghatározta a hozzá
való viszonyulást is.
Lépésről lépésre építette fel
az osztályt. Végig látogatta a
környező kórházakat, és a kollegákkal megismertette a rehabilitáció lényegét, elfogadtatta
velük ennek szükségességét és
fontosságát. Napi kapcsolatot
épített ki a háziorvosokkal.
Gyakorlatilag az osztályt a
semmiből teremtette meg. Azzal egy időben, hogy a szakmai környezeti hátteret megteremtette, a belső feltételeket
is folyamatosan javította, bővítette. Első sorban a szakember gárda kinevelésével, maga
köré gyűjtésével elérte már két
év alatt, hogy 1997-ben már
szakképző hellyé minősítették
osztályát. Ugyan ebben az évben az ágyszám is jelentősen
növekedett. Következő évben
ismét 18 ággyal bővült, majd
2007-ben 35 ággyal már elérte
a 145-ös nagyságát. A megnövekedett ágyszámhoz megnövekedett szakember gárda volt
szükséges, de soha nem volt
ez probléma, mert elsősorban
személyének, tudásának köszönhetően mindig volt jelentkező a megfelelő szakemberekből.
Míg a nagykőrösi kórházban
dolgozott, osztályán több orvos „tanulta” ki a szakmát és
ők ma az ország különböző
intézményeinek vezető szakemberei.
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Munkásságát mind a szakma,
mind a betegek elismerték.
A szakmai elismerései közé
tartozik, hogy tevékenységét
2005-ben Nagykőrös Város
Önkormányzata Nagykőrösért
kitüntető
címmel,
2006ben pedig az Egészségügyi
Miniszter
Batthyány-Strattmann László-díjjal jutalmazták. 2003-ban az intézmény
a Szegedi Tudományegyetem
főiskolai karának gyógytornász képző helyévé vált, valamint Károli Gáspár Egyetem
Tanítóképzői Főiskolai Karának szociális munkás képző
helye lett. További elismerés,
hogy 2005-ben a Semmelweis
Egyetem rezidensképző hellyé
minősítette az osztályát.
2000-ben fejeződött be a kórház rekonstrukció második
lépcsője, amelyben már mind
szakmai, mind adminisztratív
módon aktívan részt vett.
Országos szintre emelte a
korábban csak helyi és döntően gerontológiával foglalkozó
konferenciáját az intézetnek és
az ő munkásságának eredményeképpen országos rehabilitációs konferenciává nőtte ki
magát, melyre az ország minden pontjáról érkeztek az ilyen
irányú érdeklődésű kollegák.
Szakmai önéletrajzához tartozik, hogy 2003-ban megpályázta
az
intézmény
főigazgatói állását és ezt az
önkormányzat testülete egyhangúlag támogatta.

Ugyanebben a hónapban
derült ki, hogy súlyos betegség támadta meg szervezetét, de azt mondta, „ha
én egyszer egy feladatot
elvállaltam, azt végig is
fogom csinálni.” Emberi
nagyságát mutatja, hogy a
kezelések ideje alatt is folyamatosan dolgozott.
2004-ben az intézmény rehabilitációs szakkórházzá
történő átminősítését és
három megyére kiterjedő
területi ellátási kötelezettségét is végig vitte.
Amikor meggyógyult, elvégezte az egészségügyi
menedzser képzőt, hogy
eleget tegyen ezen vállalt
kötelezettségének is.
2007. október 31-ig vezette,
mind intézményünket, mind
az általa imádott rehabilitációs
osztályát. Nem másért, mint
egy újabb nagy feladatért, dr.
Ónodi-Szűcs Zoltán meghívására a Kenézy Gyula Kórházban egy új rehabilitációs centrum kialakításáért adta át itteni
feladatait. Fájó szívvel hagyta
itt Nagykőröst, de szellemisége továbbra is hat az itt maradottakra és változatlanul irányt
szab és mértéket mutat mind a
szakmai tevékenysége, mind
az emberiességre.
Tartotta magát jelmondatához,
hogy amit elvállal feladatot,
azt végig csinálja, hiszen 2015
őszén átadásra került az általa megálmodott rehabilitációs
centrum Debrecenben.
Soha nem felejtette el Nagykőröst, minden évben visszajött
konferenciánkra. A konferenciánkról pedig „kiszökött” a
kórházba, hogy végig látogassa
valamennyi kollégáját az intézmény valamennyi munkahelyét.
2015-ben az intézmény 20 éves
évfordulóján Semmelweis Napi
ünnepségünkön mindannyian
hallgathattuk nosztalgikus viszszaemlékezéseit a nagykőrösi
éveire.
Most 2020-ban a 25 éves évfordulón a kórház vezetése
és dolgozói ezzel a táblával
kívánnak emléket állítani személyének. Példáját követjük,
emlékét őrizzük.”
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határszemle FELHÍVÁS
A Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály
9. mint ingatlanügyi hatóság felhívja
Nagykőrös város, Nyársapát község
és Kocsér község termőföldjeinek
használóit, haszonélvezőit, tulajdonosait, állami tulajdonú területek esetén
a vagyonkezelőt, a tulajdonosi jogok
gyakorlóját, (továbbiakban: földhasználó) hogy a termőföld hasznosítására vonatkozó kötelezettségeiknek az
alábbi jogszabályi hivatkozásoknak
megfelelően eleget tenni szíveskedjenek.
A hasznosítási kötelezettség a
földhasználók általános érvényű,
egész évben fennálló kötelezettsége. Ennek betartását a PMKH
Földhivatali Főosztály Földhivatali
Osztály 9. a 2020. évben is a határszemle keretében ellenőrzi, melyre
a termőföld védelméről szóló 2007.
évi CXXIX. törvény (a továbbiakban
Tfvt.) rendelkezései az irányadóak:
3. § „A termőföld művelési ágának
megváltoztatását - az erre vonatkozó
jogszabály rendelkezéseinek megfelelően - be kell jelenteni az ingatlanügyi
hatóságnak, amely a bejelentés elmulasztása esetén földvédelmi bírságot
szab ki.””
5. § (1) „A földhasználó - ha e törvény vagy az e törvény végrehajtására
kiadott jogszabály másként nem rendelkezik, választása szerint - köteles a
termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi

előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését
megakadályozni (hasznosítási kötelezettség).”
5. § (2) „Szőlőt és gyümölcsöst a
művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani.”
5. § (3) „Ha az ingatlanügyi hatóság engedélyezte a termőföld más célú
hasznosítását, a földhasználó vagy az
igénybevevő köteles a termőföldet az
első igénybevételig az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint hasznosítani (ideiglenes hasznosítás).”
5. § (4) „A földhasználó köteles a
termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan
más célú hasznosításának megfelelő
területfelhasználást nem akadályozza,
illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás).”
5.§ (5) „Az (1)-(4) bekezdésben előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi.”
5. § (6) „Az ingatlanügyi hatóság
az (1)-(4) bekezdésben foglalt kötelezettségek elmulasztása miatt a földvédelmi bírság megfizetésére kötelező
jogerős határozatának egy példányát
közli a mezőgazdasági igazgatási
szervvel.”
A művelési ágak helyszíni ellenőrzése során a földminősítés részletes
szabályairól szóló 47/2017. (IX.29.)
FM rendelet előzetesen talajminőség
ellenőrzésére, talajminta vételre is sor
kerülhet.

Hirdetés

A Crown Magyarország Kft.
nagykőrösi telephelyére az alábbi
pozícióba keres munkatársakat:
VONALVEZETŐ
Amit elvárunk:
• folyamatos és megfelelő minőségű gyártás
biztosítása a termelő vonalakon
• napi, heti tervszerű megelőző
karbantartásokban való részvétel
• folyamatokhoz tartozó adminisztrációs
feladatok precíz elvégzése
• felelősségteljes, minőségtudatos
munkavégzés
• 3 műszakos munkarend vállalása
Előnyt jelent:
• gyártósoron szerzett tapasztalat
• számítógépes ismeret
• gépész, géplakatos szakirányú végzettség
Amit kínálunk:
• versenyképes juttatási csomag
• folyamatos szakmai fejlődési lehetőség
A fényképes jelentkezéseket a
HUN-Nagykoros.ALLAS@eur.crowncork.com
e-mail címre várjuk.
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A Tfvt. 30. § (1) bekezdésében foglaltak alapján „A földminősítéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását (mintaterek elhelyezése, megközelítése,
osztályba sorozási munkák) az érintett
ingatlan tulajdonosa tűrni köteles. A
földminősítési munkák végzéséről, az
ingatlan tulajdonosát (használóját)
előzetesen értesíteni kell. A tűrési kötelezettséget az ingatlanügyi hatóság,
szükség esetén, határozatban rendelheti el.”
A határszemle a településeken az
erdő művelési ág nélkül, a külterület
10 % részterületén történik.
A határszemle egységesen
mindhárom település esetén
2020. július 20. napjától
kezdődően folyamatosan kerül
megtartásra.
A határszemle szemle megtartása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(továbbiakban: Ákr.) 68. § (3) bekezdése szerint a szemletárgy birtokosának jelenléte –ha a jelenléte nem
szükségszerű- nem akadálya a szemle
megtartásának.
Az Ákr. 61. § (1) bekezdése szerint
„Ha nem szükséges az ügyfél idézése, a hatóság az ügyfelet a tanú és a
szakértő meghallgatásáról, a szemléről és a tárgyalásról értesíti azzal a
tájékoztatással, hogy az eljárási cselekményen részt vehet, de megjelenése
nem kötelező. Az értesítést - ha az ügy
körülményeiből más nem következik úgy kell közölni, hogy azt az ügyfél legalább öt nappal korábban megkapja.”
A földhasználók értesítése a határszemle megtartásáról, annak
időpontjáról hirdetményi úton történik.
A földhasználati nyilvántartásba
bejegyzett földhasználat hiányában
földhasználónak a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.
évi CXXII. törvénnyel összefüggő
egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII.
törvény 95. § (11) bekezdése és a 45. §
(2) bekezdés a)-b) pontjában foglaltak
szerint haszonélvezeti jog fennállása
esetén a haszonélvezőt, ennek hiányában a tulajdonost, állami tulajdonban
álló föld esetében az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelőt, vagyonkezelői jog fennállása hiányában
a tulajdonosi joggyakorló szervezetet
kell tekinteni.
Tájékoztatom a földhasználókat,
hogy a felhívásban hivatkozott, a
törvény által előírt hasznosítási és
bejelentési kötelezettségüket felhívás ellenére elmulasztókkal szemben a PMKH Földhivatali Főosztály
Földhivatali Osztály 9. a Tfvt. 24.
§ (1) bekezdésének rendelkezése
szerint földvédelmi bírságot állapít
meg.
A Tfvt. 24. § (1) bekezdése „a”-„f”
pontjai alapján földvédelmi bírságot
köteles fizetni az, aki:
a) elmulasztja a termőföld hasznosításával kapcsolatos általános vagy ideiglenes hasznosítási, a mellékhasznosítási, újrahasznosítási kötelezettségét;

b) elmulasztja a művelési ág megváltozásának, a más célú hasznosítás
megkezdésének, a tervezett újrahasznosítás, az újrahasznosítás elvégzésének, az eredeti állapot helyreállítása
elvégzésének bejelentését
c) az újrahasznosítást az ingatlanügyi hatóság jóváhagyása nélkül valósította meg;
d) az ingatlanügyi hatóság felhívására nem csatolja be a 6/A. § (1) bekezdésében meghatározott dokumentumokat;
e) az időleges más célú hasznosítást követően a termőföldet az ingatlan-nyilvántartás szerinti minőségi
osztálynál alacsonyabb minőségi osztályú termőföldként teszi termelésre
alkalmassá; vagy a határozatban megállapított határidő eltelte után teszi termelésre alkalmassá;
f) a termőföldet engedély nélkül
hasznosítja más célra.
Megállapítása esetén a földvédelmi
bírság összege a Tfvt. 2. számú mellékletének 1. pontja alapján nem lehet
kevesebb 20000 azaz húszezer Forintnál, megállapítása a mulasztástól függően a Tfvt. 2. számú mellékletének
2.1-2.6 pontjai alapján történik.
Bírság megállapítása esetén a Tfvt.
25. § (2) bekezdése szerint az azt kiszabó határozat véglegessé válásától
számított 30 napon belül kell megfizetni.
A földvédelmi járulékra és földvédelmi bírságra vonatkozó közös
szabályok alapján a Tfvt. 26. § (3)
bekezdése szerint: „A határidőre meg
nem fizetett járulék adók módjára behajtandó köztartozás.”
Az Ákr. 102. § szerint „Ha a hatóság az ügyfélnél folyamatosan lát
el ellenőrzési feladatot, az ügyfél
ellenőrzést megelőző értesítése mellőzhető.”
Jelen felhívás Nagykőrös város,
Nyársapát község és Kocsér község
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kifüggesztésre kerül.
Felhívásom a termőföld védelméről
szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. §
(5) bekezdésén alapul.
A Pest Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály Földhivatali
Osztály 9. hatásköre a közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CXL.
törvény 15. § (1) bekezdésén, a földművelésügyi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdésén, valamint
az egyes földügyi eljárások részletes
szabályairól szóló 384/2016. (XII.2.)
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésén,
Illetékessége a 383/2016.(XII.2.)
Korm. rendelet 1. számú mellékletének 14.4. pontjában foglaltakon alapul.
Nagykőrös, 2020. július 1.
Dr. Tarnai Richárd
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:
Dr. Sebestyén Gyula
osztályvezető
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Petőfis diákok az Erzsébet-táborban

A Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola két turnusra pályázott
az Erzsébet Alapítványnál, amelyet sikeresen megnyert 37 diák
számára. Az iskola a napközis
táboroztatással sok élményhez
juttatta a tanulókat az iskola épületében és a külső helyszíneken.
Az Erzsébet-tábor emblémájával
ellátott pólót, tornazsákot és kerámiából készült nyakláncot kaptak
a diákok, amelyeket viseltek a tábor ideje alatt.
A
tábor
első
hetében
(2020.06.29–07.03.) Máté Zsuzsanna, táborvezető és Zoboki
Laura pedagógus 18 diákot tá-

boroztatott, ahol az önismereti
játékok segítségével igazi baráti közösség formálódott 7–12
éves korig. A városi múzeum
tárlatvezetése és az új Népi
Fajátszótér visszavarázsolta a
gyermekeket a régi korokba a
megnyitás első napján. A hetet a
Kecskeméti Vadaskert látogatásával zárták a résztvevők.
A tábor második hetében
(2020.07.06–07.10.)
Utasi
Eszter táborvezető és Hupka
Dénesné pedagógus 19 diákkal népszerűsítette a tábort a
helyi iparos mestereknél, akik
újdonságokat mutattak a kis-
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diákoknak a népi mesterségekben a kovács-, illetve a fazekas
műhelyükben. Kecskeméten az
arborétumi kirándulással fejeztük be a táboroztatásunkat, ahol
a tematikus szakvezetés és a
magas kilátó elnyerte mindenki
tetszését.
Mindkét turnusban a városi séták mellett, a lovaskocsikázás is
szerepet kapott a mindennapok
közlekedésében. Sportos játékok és vetélkedők, úszás, kutyás
bemutató és növény-, természet
vizsgálati gyakorlatok a Gátban,
amelyek színesítették a programokat.

Munkánkat segítette mindkét turnusban négy gimnáziumi tanuló,
illetve a második héten csatlakozott a táborhoz még egy középiskolás diák, akik baráti hangulatot
teremtettek a tábor életében.
Köszönetet mondok négy óvodai és iskolai családsegítőnek
a hétfő délutánonkénti munkájukért és kedves munkatársaim
kitartó, lelkes munkájáért.
A napközis tábor jó hangulatát
és tartalmas programjait tükrözi
az Erzsébet-tábor elégedettségi
kérdőívében szereplő pozitív vélemények.
Utasi Eszter
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Nagy munkában
tűzoltóink
– kamion borult fel

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2020. július 13-tól
KŐRISFA
GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Ceglédi út 7/b.
Tel.: 06-53/353-598
2020. július 20-tól
PATIKAPLUS
GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Ceglédi út 28.
Tel.: 06-53/552-134
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az ügyeletes patikát vasárnapi
napokon 11 órától érhetik el, mivel
az Oroszlán Gyógyszertár
(Nagykőrös, Kecskeméti út 18.)
vasárnap is nyitva tart 11 óráig.
Hirdetés

A Pesti út egyik kereszteződésében egy teherautó oldalára borult. Személyi sérülés szerencsére nem történt. A helyszínre
az Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös lánglovagjai vonultak. Figyelmesen, óvatosan közlekedjenek!
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A lapunkban megjelent
írások, képek, illetve
bármilyen tartalom
utánközlése csakis kizárólag
a Szerkesztőbizottság vagy
a jogtulajdonos engedélyével
történhet.
Lapzártánk időpontja:
hétfő 12 óra.

Fotó: ÖTP

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

IMPRESSZUM
Önkormányzati Hírek

Hirdetés

Hirdetés

12

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Diákmunka a nagykőrösi intézményekben!

Mint ahogyan arról már előző lapszámunkban
beszámoltunk, tizenkét diák kezdte meg nyári
munkáját Nagykőrös Város Önkormányzata intézményeiben július elsejével. Az intézményekben
történő munka elvégzése és az eddigi tapasztalataik kapcsán beszélgettünk a nyári munkát végző
diákokkal.
JAKAB VIVIEN ETELKA:

A nagykőrösi Arany János
Református Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégiumban tanulok. Azért
szerettem volna a nyár
folyamán a hivatalban
dolgozni, mert a jövőben
hasonló irányban szándékozok
elhelyezkedni.
Mivel még nem kristályosodott ki bennem, hogy
melyik terület is érdekel,
így ez egy remek lehetőség
arra, hogy feltérképezzem
a lehetőségeket. Számomra
azért is volt fontos, hogy
én ide bekerüljek, hogy tapasztalatokat szerezzek és
betekintést nyerjek ebbe a
világba. Rengeteg fontos
információt megtudtunk a
munka során, ugyanis ha
felmerül bennünk bármilyen kérdés, azonnal választ kapunk és segítenek
nekünk.

MARTICSEK MILÁN:

BALLA ANITA:

A Kecskeméti Bolyai János
Gimnázium spanyol–magyar
két tanítási nyelvű szakán tanulok. Most végeztem a 3.
évemet, úgyhogy van még 2
évem az érettségiig. Mindenképpen a spanyol nyelvvel
szeretnék továbbtanulni, azon
belül is a marketing és menedzsment szakirány felé húz
a szívem, azonban az újságírás is érdekel. Jelenleg is az
iskolaújság egyik tagja vagyok
és egy verseny keretein belül a
Petőfi Népe című napilapban
is volt lehetőségem cikket írni.
A mostani diákmunkámat a
Nagykőrösi Polgármesteri Hivatalban végzem, ahol Tényi
András főépítész úrnak segítek. Ezek a feladatok nagyon
izgalmasak, hiszen az irodában végzett teendők mindig
is érdekesek voltak számomra, így ha tehetem, szeretnék
minden területet kipróbálni és
azokon helytállni. Az itt lévő
kollégák segítőkészségének és
kedvességének köszönhetően
úgy érzem, hogy nemcsak diák
vagyok itt, hanem a hivatal
egyik tagja.
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A szomszédos Arany János
Református
Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégiumban tanulok, 17 éves vagyok.
Terveim szerint a Testnevelési
Egyetemre szeretnék bejutni,
azon beül is az edzői munkakör az, ami felkeltette az érdeklődésem. Jelenleg a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
iktatójában tevékenykedem.
Nagyon kedvesek és segítőkészek az itt dolgozó kollégák,
az iratok rendszerezésében
folyamatosan segítséget és
útmutatást nyújtanak. Erről
a lehetőségről édesanyámtól
hallottam, aki a Toldi Miklós
Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium egyik tanítója.
KOVÁCS VIVIEN:

17 éves vagyok, jelenleg a
Ceglédi SZC Közgazdasági
és Informatikai Technikumban végzem tanulmányaimat
közgazdász szakon. Jövőbeni terveim szerint szeretnék
könyvelői pályára lépni úgy,
mint édesanyám. Mindenképpen irodai munkát szeretnék végezni. Eddigi tapasz-

talataim szerint jó itt lenni,
nagyon jó munkakörben vagyunk. Jelenleg a Nagykőrösi
Arany János Kulturális Központ, Könyvtár és Muzeális
Gyűjteményénél, azon belül
is az Arany János Közérdekű
Muzeális
Gyűjteményben
lévő népi fajátszótéren segítek a gyerekek felügyeletében. Ezelőtt a munka előtt a
Polgármesteri Hivatalban tevékenykedtem, az iktatóban.
Nekem az összes eddigi munka tetszett és legalább megismertem, hogy milyen módon
kell elvégezni a hivatalban
lévő munkákat, ha ilyen helyen szeretnék dolgozni

CZECZON VANDA:

17 éves vagyok és én is a Ceglédi SZC Közgazdasági és
Informatikai Technikumban
tanulok, mint Vivien. A jövőbeni céljaim között a pszichológusi tevékenység szerepel.
Érdekel maga az emberi elme,
a személyiségek kiforrása,
így a pszichológián belül is a
criminal pszichológia felé húzok. Szeretem megérteni az
embereket és segíteni nekik.
Erről a munkalehetőségről az
osztálytársamtól, Vivientől informálódtam. Nagyon tetszenek az itt lévő munkakörök,
hiszen rálátást kaphatunk a
hivatali munkára. Jelenleg én
is az Arany János Közérdekű
Muzeális Gyűjteményben lévő
népi fajátszótéren dolgozom.
Az oldalt összeállította:
Pavolek Renáta
13

Megszépült padok a Bárány utcai lakótelepen

Az előző lapszámunkban már beszámoltunk
arról, hogy a nagykőrösi
Bárány utcai lakótelep

lakói közös összefogással
megtisztították a lakótelep
környezetét az eldobált
szemetektől, azonban a

Kátyúzási munkálatok

Több helyen is elkezdődtek
a kátyúzási munkálatok városunkban. Az elmúlt pár
napban Nagykőrösön a Zrínyi, a Losonczi és a Mikes
Kelemen utcákban végezték
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el az időjárási viszonyoknak
köszönhetően képződött hibákat. A keletkezett kátyúk,
Nagykőrös több utcájában is
kijavításra kerülnek.
Pavolek Renáta

munka még nem ért véget, alatt tönkrement padokat
ugyanis a régi padok fel- újrafestették, deszkáikat
újításához fogtak hozzá. kicserélték.
Pavolek Renáta
A hétvége során, az évek

Folytatjuk…

Ahogyan már az előző lapszámunkban beszámoltunk,
hatalmas energetikai felújítás zajlik a nagykőrösi
Arany János Református
Gimnázium épületében, sok
helyen már ki vannak cserélve az ablakok és beépítésre kerültek az új fűtőtestek is. Azonban a felújítás

új munkaszakaszba lépett,
ugyanis elkezdődött az osztálytermek tisztító festése,
illetve a gimnázium épületének kültéri festése is.
A projekt a Magyar Kormány egyedi döntése alapján Uniós forrásból valósul
meg.
Pavolek Renáta
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A Váci Egyházmegye fenntartásában lévő

Otthon Szociális Szolgáltató

ÚJ NEVELŐSZÜLŐK
jelentkezését várja
„Aki befogad egy ilyen kis gyermeket
az én nevemben, engem fogad be”

MEGÚJUL A NAGYKŐRÖSI
RENDŐRKAPITÁNYSÁG ÉPÜLETE

Folyamatosan dolgoznak a Nagykőrösi Rendőrkapitányság épületén a szakemberek, hogy az őszi határidőre elkészülhessen a több mint 50 millió forintos beruházás. A munkálatokat folyamatosan nyomon követik a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóság Műszaki Osztályának munkatársai. Képünkön a legutóbbi bejárás alkalmával Ambrus Zoltán kapitányságvezető úrral a helyszínen egyeztetnek a Műszaki Osztály szakemberei.

(Mt. 18,5 – Iz. 1,17)

Nevelőszülőket keresünk családjukat átmenetileg, vagy tartósan
nélkülöző gyermekek számára.
A jelentkezés feltételeiről, a nevelőszülővé válás menetéről az
Otthon Szociális Szolgáltató honlapján bővebben tájékozódhat:
www.otthongyermek.hu
és +36 1 294 64 20
telefonszámon.
Jelentkezését az
otthon.szocialis.
szolgaltato@gmail.com
címre várjuk.
A nevelőszülői jogviszony
2014. 01. 01-től foglalkoztatási
jogviszonynak minősül.
Nevelőszülő az Otthon Szociális
Szolgáltatónál csak az lehet, aki:
– 24. életévét betöltötte;
– magyar állampolgár;
– cselekvőképes, büntetlen előéletű;

– ﬁzikailag, pszichésen a jelentkező és a vele egy háztartásban
lévő nagykorú hozzátartozó is
alkalmas;
– otthona, környezete alkalmas a
gyermekek fogadására;
– saját jövedelemmel bír;
– házastársa, élettársa hozzájárul
a nevelőszülői tevékenység folytatásához;
– a Katolikus Egyház értékrendjét elfogadja, tiszteletben tartja;
– a nevelőszülői felkészítő tanfolyamon (60 órás) eredményesen
részt vett, tanúsítványt szerzett,
vagy nevelőszülői OKJ-s képzésben részt vesz és a „Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai” követelménymodulját
sikeresen elvégezte, vagy OKJ-s
nevelőszülő szakképesítéssel rendelkezik.

Mint arról lapunk beszámolt, őszig több mint 50 millió forintos beruházás
valósul meg a Nagykőrösi Rendőrkapitányság épületén, melynek keretében
lecserélik a tető héjazatának 410 négyzetméteres, korszerűtlenné vált palafedését és a kapcsolódó lécezést, részlegesen felújítják az épület homlokzatát, valamint a belső
padlóburkolatot, lecserélik az utcafronti nyílászárókat, részlegesen
felújítják az épületgépészeti alapvezetékeket és visszabontják
az antenna árbócot.
A több mint 50 millió
forintos felújítás kizárólag rendőrségi forrásból finanszírozott.

„Arany János pipája”

részletek a Magyar Nemzet Lugas című hétvégi mellékletéből

Az ország egyetlen pipagyáráról, a Szabó Pipagyár Kft.-ről és
tulajdonosáról, Szabó Balázsról
írt a Magyar Nemzet július 03-ai
Lugas című kulturális melléklete
a fenti címmel. Az alábbiakban
ebből olvashatnak részleteket.
„Jámbor, miért epedsz mindég? /
Jőj, gyújts reá; ha vígan ég / Kék

füsttel a pipa, / Derűl előtted föld
és ég, / S nem lesz sehol hiba – így
vélekedett egykor a bodor füstöt
eregető kedélyes pipázgatásról
klasszikus költőnk, Kölcsey Ferenc. Avatott szakemberek szerint
a pipázás nem dohányzás, hanem
szertartás. A pipára oda kell ﬁgyelni. A víg kedélyű verssorok járnak
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a fejemben, amikor az ország
egyetlen pipagyárának tulajdonosát és ügyvezetőjét keresem Nagykőrösön. Az idén kilencvenéves
családi vállalkozás nagyapai-apai
örökségen alapul, és immár a harmadik generáció folytatja az 1930ig visszanyúló kézműves tevékenységet. (…)
A nagykőrösi gyár története 1948ban kezdődött, amikor államosítottak három kisebb faüzemet,
köztük Szabó Balázs nagyapjáét.
Mindhárom szerszámait és gépeit
egy központi üzembe szállították,
a mestereknek ide kellett bejárniuk. A nagyapa mégis szerencsésnek mondhatta magát, mivel esztergapadja nem fért be a központi
üzembe, ezért otthon dolgozhatott
az államnak. Ennek köszönhetően később könnyebben válhatott
kisiparossá.
A nagypapát ifjabb Szabó Balázs
követte az üzem élén, tőle vette át 1987-ben a stafétát a ﬁa, a

legifjabb Szabó Balázs. Vállalkozása mára logisztikai cégcsoporttá
nőtte ki magát.
Közben felnőtt Balázs leánya is,
aki közgazdász lett, majd mesterfokon vállalatirányítási menedzser. Három éve dolgozik velük,
a nemzetközi kapcsolatokat intézi.
Merthogy Szabóék nemcsak a saját pipáikat forgalmazzák, bérbe is
dolgoznak különböző márkás pipagyáraknak. Kapcsolatban állnak
Olaszországgal, Németországgal
és Franciaországgal, nagykereskedelmi hálózatoknak adnak el,
így van olyan pipafajtájuk, amelyik
Kanadába, Mexikóba és Afrikába is eljut. Havonta kétezer pipát
gyártanak.”
A teljes cikket elolvashatják itt:
https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/arany-janos-pipaja-8332188/
Forrás: Magyar Nemzet, Gurzó K.
Enikő, Fotók: Havran Zoltán
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Tájékoztatás vágányzárról
Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 2020. július 25-től 2020. július 26-ig
Budapest-Nyugati állomáson végzett pályakarbantartási munkák miatt a 140 Szeged – Cegléd – Budapest vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Tájékoztatjuk utasainkat, hogy a 140 sz. vonali InterCity vonatok, valamint a 7020, 7028,
7029, 7009 sz. vonatok indulási, illetve végállomása Budapest-Kelenföld.
A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomási pénztáraknál,
ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a MÁVDIREKT +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámán és a www.mavcsoport.hu honlapon.
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
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