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Földünkért világnap október 21.
30 éve, 1991. október 21-én a dalai láma szavaival indult útjára a Földünkért

1992-es riói Föld-csúcsra. 30 éve világnap ez a nap, amely cselekvésre buzdít, 

Újra Arany Rózsa-díjat
nyert Nagykőrös

Az Önkormányzati Híreknek 
adott nyilatkozatában dr. Czi-
ra Szabolcs polgármester az 
újabb szakmai elismeréssel 
kapcsolatban így fogalma-
zott: „Örömmel tájékoztatom 

el. A Virágos Magyarorszá-
gért Mozgalom keretén be-
lül meghirdetett versenyen 

ban részesült. Mi is az Arany 

legszebb város kapja ezt a dí-

kapja. Tehát 

ebben a központi régióban. Én 
nagyon köszönöm azoknak az 

mind a mindennapi munkán 

gyon sok embernek van benne 
a munkája. Kérek mindenkit, 
vigyék ezt a hírt. Legyenek 

gyünk büszkék valamennyi-

el a polgármester.

magasabb díját régiónként egy 

teljesítményt nyújt a virágo-

A díjátadásról ismét be fo-

Önkormányzati Hírek újság 

HT

JÓL HALAD 
a kerékpárút építése

Már nagyon komoly szaka-
szon megtörtént a kerékpá-
rút aszfaltozása, azonban 
még egy kopóréteg is ke-
rülni fog rá. A kivitelezést 
megtekintette dr. Czira Sza-
bolcs is, mint a beruházást 

polgármestere. J
a vasúti átkelés is teljesen 

ki alakítása már megtörtént 

szakaszon dolgoznak a ki-

útalapot építik. Mindenki 

ruházás sikeres legyen. 
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Gyász
Fritschek Endréné sz. Tóth Anna (1941)

Ondó Valéria (1953)

Meghívó

Dr. Szenczy Árpád

Emlékezés az aradi vértanúkra

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

TÓTH BALÁZS
temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, 

virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Az aradi vértanúkra emlékeztek 
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Jubileumi hangverseny
A Názáret Római Katolikus Óvoda 30 éves jubileuma alkalmából hangversenyt rendezett a Szent László Katolikus 

-

Forrás, fotók: 2750.hu

Szépkorú köszöntése

Szeretetteljes fogadtatásban 
volt része dr. Körtvélyesi 
Attila alpolgármesternek 
október 8-án, pénteken, 
mikor 90. születésnapja al-

kalmából köszöntötte Kis 
Pálné, született Péczeli 
Katalin nénit. 

ja és jókívánságai után vi-

-
kozta az ünnepeltet a város 
nevében, továbbá e jeles 
alkalomból Orbán Viktor 
miniszterelnök által ado-

mányozott emléklap is át-
adásra került. 
Isten áldása kísérje Kati né-
nit szeretetben, egészség-
ben!                                     HT
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Elismerések városunknak
„Mindig csak a tiszta, becsületes munka hozza meg az eredményt”

Dr. Czira Szabolcs polgármester 

ahogy fogalmazott, több örömteli 

Városmarketing Gyémánt Dí-
jas

, 

 

-
-

elkezdték a Népi Fajátszóteret, 

Én nagyon büszke 
-
-

-

-
-

mazott dr. Czira Szabolcs.

A magyar népmese napja 
a Rákóczi iskolában

tályosok mesefát készítettek, a 

 
az óvodában

“Szent Mihálykor keleti szél, igen komoly telet ígér”

és zöldség feldolgozással, és az 

A három kívánság
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Tojásleves 

Milánói makaróni 

Kínai csirkemell rizzsel 

Tavaszi zöldségleves 

Ízes bukta 

Paradicsomos húsgombóc 

Frankfurti leves 

Rizseshús savanyúság 

 
 

Csontleves eperlevéllel 

Vadas csirkemell tésztával 

Disznótoros tört burgonyával 

Vegyes gyümölcsleves 
Rántott sertés szelet 
petrezselymes burgonyával 
savanyúság 
Rakott carbonara füstölt sajttal 
gazdagon 

42.HÉT – Október 18.- 22. 

Hirdetés

 
 

Gazdálkodó szervezeteknek, közte az egyéni vállalkozóknak im-
-

Elektronikus Önkormányzati Portál minden adózó számá-

A szolgáltatás hasz-
nálatával adóügyeiben, elektronikus ügyintézési csatornán ke-
resztül, VPOS-megoldással – -

 – 

Elektronikus Önkormányzati Portál -

-

-
-

Az adóegyenleg-lekérde-

Dr. Körtvélyesi Attila al-
polgármester kezdeménye-
zésére játszótér fejlesztési 

szóló döntést szeptemberi 
-

rös Város Önkormányzat 
-

gú támogatással.

több lakó, hogy a játszó-

-

létesítésével a város több 
-

-

létre egy céltartalékot ját-
-

rehozására. Ez egy játszó-

-
-

-
-

-

-

-
tot.” – ismertette módosító 
javaslatát dr. Körtvélye-

 
Az ez évi költségvetéshez 
nyújtott be módosító indít-
ványt dr. Körtvélyesi Attila 
alpolgármester, mellyel lét-
rehozták 3 millió forinttal 
a játszótér fejlesztési ala-

pot. A célja, hogy a város-

újítanák, fejlesztenék, vala-
mint újakat létesítenének, 
hogy minél több játszótér 
legyen a gyermekek számá-
ra. „Örömmel lehet látni, 
hogy nagyon sok gyermek 
születik. Ezt tanúsította az 
idei Polgárrá Fogadási Ün-
nepség is például és hogy 
a gyermekeknek teret tud-
junk engedni, hogy egymás-
ra tudjanak találni, zavar-
talanul tudjanak játszani, 
olyan helyeken, ahol a szü-

-

Egy ütemterv szerint halad-
-

tereit megújítanánk, és új 
 

beszélt a Gong Rádió Téma 

HT
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konyhalány
munkakör betöltésére. 

 8 általános iskolai végzettség
 egészségügyi alkalmasság
 magyar állampolgárság

 
munkába álláskor szükséges

 folyamatos

További információt 
53/351-761.

-
címére -

  

 Személyesen

Csipő Kristóf elnök a nagykőrösi foci helyzetéről
KÖZLEMÉNY

„A sporttelepet és benne a 

-
-

-

-
val. Mindenki maximálisan 
elégedett az épület nyújtotta 
infrastrukturális adottságok-
kal, ideértve a hazai, vala-
mint a hozzánk látogató ven-

-

-

-

-

annak eredetileg is tervezett 
multifunkciós adottságainak 

rendszeresen használja, ki-
-

ez a célja, ezért épült meg 

értekezletek, csapatértekez-

-
tó/záró vacsora, születésna-

a sportesemények szünetelése 

-
-

di vagy céges rendezvények, 

-

épület nyújtotta adottságokat 
az egyesületünk kihasznál-
hassa és estenként városunk  

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

változtatások. 
-

pályává tenni ezért ott a ka-
pukat kicseréltük és jelenleg a 

-
-
-

-

bejáró és kerékpártároló részt 
-

-

-
-



7XVI. évfolyam, 42. szám • 2021. október 15.

Hirdetés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) 
bekezdése alapján pályázatot hirdet

munkakör betöltésére

-
-

lati jogviszony 

teljes mun-

Polgármesteri Hivatal

-
 2021. 11. 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan 

-
fonszámon.
A teljes pályázati felhívás elolvasható a 

www.nagykoros.hu honlapon  
a városunk/polgármesteri  

hivatal/pályázatok menüpontban.

SÓLYMOK: Óriási győzelem után 
pacsizhattak a kosarasok szurkolóikkal

-

-

-

-

-
-

-

-

-

www.
nagykoros.hu
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Hirdetés
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Álláshirdetés

munkakör betöltésére.

-
-

-
-

-
-

 

Hirdetés

Nagykőrösiek Nagykőrösért – V. rész

Marosvásárhelyen szüle-
tett l947. szeptember 7-én. 
Édesanyja a Marosvásárhe-
lyi Orvosi és Gyógyszerésze-
ti Egyetem rektorátusának 

-
lyen. Bátyja Németországban 
reumatológus szakorvos.
A marosvásárhelyi Bolyai Far-

1965-1971 között az Orvo-
si Egyetem Általános orvosi 
karán folytatta tanulmánya-

-
manesti Petrochemiai Finomí-

község körorvosa. 1980-ban 
sikeresen tett fül-orr-gégészeti 

majd két évig a Csíkszeredai 
Megyei Kórház Fül-orr-
gégészetén és rövid ideig 

a marosvásárhelyi Klinika 
Gégészetén tanult. 1980 no-

szakorvosként dolgozott a 
Székelyudvarhelyi Egyesített 

-

áttelepüléséig. 1988 december 
-

ház Gégészeti Osztályán dol-
gozott szakorvosként.

1984-ben kötött házassá-
-
-

sön. 2013 áprilisában hunyt 

-

szeretetében dolgozik nyugdí-
jasként továbbra is „teljes mun-

Szereti a gyógyító munká-

gyógyító szakmákban a sze-

nél külözhetetlen.

-
föld elhagyása okozta seb ma is 
megvan. Gyógyulásához hoz-

-

érzi folyamatosan nap mint 

-
-

-

-
-

A díjazottnak szeretettel gratu-
lálunk!
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Idősek vacsorája + PLUSZ
Nagyon jó hangulatban, szeretetben, békességben telt  
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UDVARI JÁTÉKKAL BŐVÜLTUDVARI JÁTÉKKAL BŐVÜLT    
a Kalocsa Balázs úti óvoda játszóterea Kalocsa Balázs úti óvoda játszótere

Mi kis kertünk
Németh Lász-

lóné

„A vi-
rágok illata a lelkeket 

 

Az idén is kiírásra kerültek  
 

-

-
-
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A lapunkban megjelent 

bár milyen tartalom 

történhet.

HirdetésHirdetés

• automatizálási vagy ipari elektronikai végzettség,
• kommunikációképes angol nyelvtudás,

• automata gépek karbantartásában, karbantartás
szervezésében szerzett tapasztalat

• karbantartási utasítások és tervek készítésében
szerzett tapasztalat

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
2021. 10. 11-TŐL

SZENT GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR 
NAGYKŐRÖS, BICZÓ GÉZA U. 2. 

TEL.: 06-53/351-014
2021. 10. 18-TÓL

KŐRISFA GYÓGYSZERTÁR 
NAGYKŐRÖS, CEGLÉDI ÚT 7/B. 

TEL.: 06-53/353-598
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.

• gyártósoron szerzett tapasztalat
• számítógépes ismeret

• gépész, géplakatos szakirányú végzettség

Amit kínálunk:
• versenyképes juttatási csomag

Hirdetés

Hátmasszázs, 
nyirokdrenázs, lábápolás,

ha fáj-, ha dagad-,
ha nehezen boldogul,
vagy csak jól esne 

Várom szeretettel
a segíteni akarás szándékával!

Minden alapkezelés
4500ft/alkalom

Az első alkalom 50% kedvezmény
Időpont-egyeztetés:
+36 20 260 5080

Hende Kati
Nagykőrös, Balla Gergely u. 15.

Az Eviosys Csoport tagja.

Az Eviosys Csoport tagja.

Hirdetés
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A Crown Magyarország Kft. 
munkatársat keres az alábbi pozícióba:

Elvárások:
•

• •
• •

Amit kínálunk:

Hirdetés

Az Eviosys Csoport tagja.

Hirdetés

az alábbi pozícióba munkatársakat keres 

KARBANTARTÓ
Amit elvárunk:

• 

állásának biztosítása,

• 

• 

• 

• 

• automata gépek karbantartásában, 

karbantartás-szervezésében szerzett tapasztalat

• karbantartási utasítások és tervek készítésében 

szerzett tapasztalat

HUN-Nagykoros.ALLAS@eur.crowncork.com

Az Eviosys Csoport tagja.

Nagy izgalommal ké-
szültek a 30 éves osztály-
találkozójukra, hiszen 
volt, akivel azóta, hogy 
elballagtak, nem is talál-
koztak. Belépve az isko-
lába azonnal otthon érez-
ték magukat. Számtalan 
emléket idéztek fel: „Hú, 
én itt…”, „Emlékez-
tek…”, Mi amikor…”, 
„Az hogy is volt…”, „Én 
voltam, aki...”, „És akkor 
Te…”.

és két elhunyt osztály-
társukra emlékeztek az 

jafánál.

30 éves osztálytalálkozó 
a Rákóczi iskolában

30 év után újra becsengettek
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Én már iskolás vagyokÉn már iskolás vagyok  IV.  IV.
 

-
-

-
-

-
-
-

-

-
- -

-

 

-

-

-

-

-

-

Folytatás következő lapszámunkban!
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