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„Aki hisz abban, hogy az ember jó, 
az előmozdítja az emberi jóságot.”

(Johann Paul Friedrich Richter)
A VÁROSRÓL
Nagykőrös  Pest  megye  délkeleti  részén,  az  Alföld  közepén,  228  km2-en  elterülő  közel  25  000
lélekszámú  kisváros,  amely  elnevezését  az  itt  egykor  nagy  számban  fellelhető  kőrisfáról  kapta.

Sajátos mezővárosi arculatát a védett településszerkezeti elemek mellett,
az  országosan  védett  műemlékek  és  a  helyi  oltalom  alatt  álló,
városképileg  meghatározó  épületek  adják,  amelyek  a  város  több
évszázados  múltját  tükrözik.  Az  épített  környezet  mellett  a  természeti
környezet is nagy jelentőséggel bír, hiszen NATURA 2000-es területekben,
zöldterületekben is kimagasló. Bár a város vonzáskörzete viszonylag kicsi,
de  jelentős  a  külterületi,  tanyás  ingatlanok,  valamint  a  zártkerti
művelések száma, amelyek a mezőgazdasági tevékenységhez kötődnek. 
Nagykőrös a járási rendszer kialakításával járásszékhely település lett és
több olyan közigazgatási, szolgáltató, oktatási, egészségügyi és kulturális
funkcióval  bír,  amelyek  a  környék  településeit  is  kiszolgálják.  A város

idegenforgalmi vonzerejét a természeti értékek és a régi korok műemlékei, kultúrtörténeti értékei,
valamint a fejlesztések által megújított terek jelentik, amelyek a jövőben az egészségturizmushoz
kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt jelenthetik a település kitörési pontjait, az érték értéket vonz
alapelvet képviselve.
Kiemelten fontos, hogy Magyarországon a társadalmi térszerkezet alakulásában meghatározó
maradjon az a Nagykőrös által is képviselt kis- és középvárosi kategória,  amely – bár nem
releváns  az  ország  versenyképessége  szempontjából,  de  –  olyan  emberléptékű,  komfortos  és
urbanizált környezetet kínál – annak minden városi ellátási funkciójával együtt –, ahol a lakosság
kisebb jövedelem mellett is színvonalas körülmények között élhet és dolgozhat.
A  zöldfelületek  térbeni  eloszlása  a  város  esztétikai  szerepét  erősítik, településszerkezeti
funkcióval ellátva, kiegyensúlyozott képet teremtenek az idelátogatóknak. A település igen értékes
építészeti örökséggel is rendelkezik, az országosan védett épületek mellett több mint félezer a –
polgári hangulatot megteremtő – helyileg védett, vagyis a helyi építészeti örökség részét képező
épületek  száma.  A  város  természetes  ökológiai  folyosói  nemcsak a  környezetminőség,  de  a
településkép szempontjából is kedvezőek.
Nagykőrös  páratlan  településszerkezeti  értéke  és  zöldfelületi  lehetősége,  hogy  az  egykori
városkapuk  (Czeglédi,  Szolnoki,  Ketskeméti  és  Budai)  helye  még  jól  beazonosítható  a  város
utcahálózatában.  Ezen városkapuknak  a  megfelelően  kiemelt  zöldfelületi  megjelenítése  tovább
fokozhatja  a  helyszínek helytörténeti  jelentőségét.  Mindezek mellett  a  település  elkötelezett  az
energia hatékonyság és az alternatív energiatermelés növelése iránt.



További  szempont,  hogy a  fejlesztéseket  a  meglévő  infrastruktúra  színvonalának emelésével,  a
közlekedés  optimalizálásával,  a  közmű-ellátottság  növelésével  valósítsa  meg  a  partnerség,  a
köztisztaság, a környezettudatosság, a fenntarthatóság, az örökségvédelem, a közlekedés és az
energiatudatosság  szempontrendszerének  szem  előtt  tartásával.  Ennek  adott  lehetőséget  a
megvalósított  funkcióbővítő városrehabilitáció beruházás,  mely  2012-ben  került  átadásra  és  a
város regionális gazdasági szerepének erősítése és a városi életbe való szerves beillesztését célozta
meg. A pályázatot a MUT Települési Hild díjjal jutalmazta 2014-évben. 
Nagykőrös  rekreációs  vonzerejét  képezi  a  Kőrös-ér  mente,  a Múzeumkert,  a  Cifrakert,  a
2012-ben rehabilitációs pályázat útján megújított Csónakázó tó, továbbá a sportpályák, valamint
a Pálfája Oktatóközpont is. A Strázsadomb és a Gát területe, a nagykőrösi orchideás rét, mint
természeti területek helyi védettséget élveznek. Ezek körébe tartoznak a városszerte megtalálható
jelfák is. A sportpályák és strand területe szintén jelentős zöldfelületet jelentenek a városi térben. A
Vásártér jelentős kiterjedtségével (7 ha) és beépítetlenségével szintén a zöldfelületi rendszer része.
A  40  312  km  hosszú  Kőrös-ér  teljes  külterületi  szakaszán  folyatott  mederrekonstrukciós
munkálatoknak  köszönhetően  Kőrös-ér  faj  gazdag  élővilágának  visszaállítása,  fenntartása,  és  a
belvízelvezetés maradéktalan ellátása vette kezdetét.
A Nagykőrösi pusztai tölgyesek LIFE-Természet program keretében a Duna–Ipoly Nemzeti
Park  Igazgatósággal,  Nagykőrös  Város  Önkormányzatával,  WWF  Magyarországgal
együttműködve valósult meg a területen található Natura 2000 jelölő élőhelyek (erdők és gyepek)
megőrzése, illetve természetvédelmi szempontú fejlesztése, melyet terepi ökológiai vizsgálatok és
környezeti nevelési programok egészítenek ki. Szintén a pályázat keretében valósult meg a Pálfája
Oktatóközpont, amely tanulásra,  játékra  és  pihenésre egyaránt  alkalmas  környezettel,  valamint
egyre bővülő programkínálattal várja vendégeit, látogatóit egész évben. Az oktatóközpont a Pálfája-
erdőben található, elnevezését a Pálfája nevű hatalmas, ma is élő tölgyről kapta.
Nagykőrös irányelve az élhető város kialakítása, amelynek alapját a gazdaságfejlesztés, a település
természeti  és  épített  örökségének  a  megőrzése,  szépítése,  a  turizmus  feltételeinek  fejlesztése
teremtheti meg. Gondozott sétáló-pihenő parkjaival, kiterjedt erdőspusztáival, Csónakázó-tavával,
korszerű szökőkutakkal  és köztéri  alkotásokkal,  tavasztól késő őszig tengernyi  virággal borított,
megújult  főtérrel  várjuk  az  idelátogatókat,  a  több  száz  éves  klasszikus  építészet  szellemiségét
hordozó  polgári  házak,  patinás  kúriák  mellett,  valamint  a  hetedhét  határra  szóló  országos  hírű
vásárunkba is.


