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VIRÁGÖZÖN-VIRÁGÖRÖM!
Nagykõrös csupa- csupa virág lesz! Pályázzon Ön is!
VIRÁGÖZÖN-VIRÁGÖRÖM!

Nagykõrös csupa- csupa virág lesz! Pályázzon Ön is!

Még Húsvét elõtt megkapták a virágpalánta ajándékcsomagot mindazok, akik pályázatot nyújtottak be
a Virágos Nagykõrös versenyre. A beadási határidõ április 30-a, minden nevezõ ajándékokat kap!

Részletek: www.nagykoros.hu • Információ: 30-9-670-313

200 éve született Kalocsa Balázs
Részletek lapunk 14. oldalán!
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Túl sok…
– Bayer Zsolt írása

Kedves barátom küldött egy fil-
mecskét, egy Németországban
élõ arab (!) viccet mesél. Ezt:
egy fekete-afrikai migráns meg
szeretné köszönni a németek-
nek, hogy befogadták, fedél van
a feje felett, van mit ennie. Oda-
megy az utcán egy emberhez: –
Köszönöm önnek, hogy befo-
gadtak, hálás vagyok a németek-
nek! Mire az ember: – Én nem
vagyok német, albán vagyok. A
fekete továbbmegy, és megszólít
egy másik embert: – Köszönöm
önnek, hogy befogadtak, hálás
vagyok a németeknek! – Sajná-
lom, én nem vagyok német,
kurd vagyok. A fekete megszólít-
ja a harmadik embert is: – Kö-
szönöm önnek, hogy befogad-
tak, hálás vagyok a németeknek!
– Én nem vagyok német, török
vagyok. Következik a negyedik
ember: – Köszönöm önnek,
hogy befogadtak, hálás vagyok a
németeknek! – Sajnálom, én
nem vagyok német, arab va-
gyok. – Uram, nem tudná meg-
mondani, hol vannak a néme-
tek? – A németek? Õk valószí-
nûleg dolgoznak.

Ez a vicc, amit egy arab me-
sél, németül. Jó vicc. Lehet rajta
röhögni. Meg sírni. Ugyanis a
valóságról szól. Egy konferen-
cia zajlott Budapesten a migrá-
cióról. Ez a vicc lehetett volna a
mottója. Amúgy a konferencián
megjelent és felszólalt számos
jeles ember, politikusok, filozó-
fusok, volt kormány- és állam-
fõk, sokfélék, de egyvalami kö-
zös bennük: normálisak. A nor-
mális ember ma egyszerûen fel-

ismerhetõ:tisztában van azzal,
mi történik Európával, látja a
veszélyeket, és ellenzi a tömeges
migrációt.

Reflektált, kiégett, dekadens,
beteg korokban ennyi is éppen
elég a normalitáshoz. Kiégett,
beteg, dekadens korokban egy-
szerû és bonyolult lesz minden –
olykor egyszerre. Itt van például
a haza és a hazaárulás. Egyfelõl
semmi sem változott ötszáz éve.
„Hegedûs István, esküdet meg-
szegted, hazádat elárultad,
büntetésed halál” – mondta
Dobó, Hegedûst pedig felakasz-
tották. Ez a mai napig érvényes
és érthetõ.

Ugyanakkor a mai Hegedû-
sök bonyolítják a dolgot. Ma
nem egyszerûen elárulják a ha-
zát, hanem megkérdõjelezik az
alapvetõ fogalmakat. „Nincs
haza”– mondják a mai Hegedû-
sök, a haza nem más, mint „szo-
ciokulturális fikció”, valamint
„absztrakció”. Így a mai Hege-
dûsök, és mindjárt be is mene-
külnek a korszellem legerõsebb
hazugsága mögé: „Ez véle-
mény!” – mondják, s attól fog-
va mindjárt legitim. S ha mi be-
lemegyünk abba a csapdába,
hogy mindezt elfogadjuk legi-
tim véleménynek, akkor végünk
van.

A konferencián felszólaló
Frank Füredinek, a Kenti Egye-
tem professzorának van igaza,
aki szerint a határok elleni alap-
vetõ támadással állunk szem-
ben. Ma minden határ negatív
dolognak van beállítva. Az or-
szághatár éppúgy, mint minden

szimbolikus határ. Ez a támadás
tönkre akarja tenni nemcsak a
hazánkat, hanem a kultúránkat,
a családi életünket és mindazt,
ami egyáltalán emberré tesz
bennünket. S miképpen Pete
Marocco, az amerikai külügy-
minisztérium helyettes államtit-
kára megfogalmazta, a beván-
dorlás nem emberi jog. Továb-
bá: „Számos civil szervezet mû-
ködése is elõsegíti ezt a folya-
matot. Ezen szervezetek tevé-
kenysége fenyegeti az országa-
ink biztonságát.” Ez is ponto-
san így van.

Csak az a baj, hogy ezek ma
eretnek gondolatoknak számíta-
nak. Illetve nem baj. Hiszen
„továbbra is túl sok menedékké-
rõ érkezik Németországba,
egyes civil szervezetek pedig
jogállamban elfogadhatatlan

módon akadályozzák a véde-
lemre nem szoruló kérelmezõk
kitoloncolását – mondta a né-
met szövetségi bevándorlási és
menekültügyi hivatal vezetõje,
Hans-Eckhard Sommer, a Welt
am Sonntag címû lapban közölt
interjúban. Mindez pedig szük-
ségképpen fog elvezetni oda,
hogy ha lassan is, de még a né-
meteknek is megjön az eszük.
Akkor is, ha egyelõre még csak
dolgoznak. Akkor is, ha egyelõ-
re olyanok, mint a brontoszau-
ruszok: félig már megették
õket, de még békésen legelész-
tek. Sebaj. Majd segítünk.

Forrás: Magyar Nemzet

https://magyarnemzet.hu/ahelyzetp // gy / y
/tul-sok-6320009/?fbclid=IwAR1/ /
3w1sZdJz7z3PJ rAjLkj-N-4ILQ_nj j Q
MUB7mrxwVD3m4I3KTteRNx
ODIFcPE
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mánszolgáltató Központ
épületében.

Az óvodai-iskolai szociális
munkát bevezetõ együtt-

mûködési megállapodást
írt alá dr. Czira Szabolcs,
városunk polgármestere,
Talamon Attiláné, a Vá-
rosi Óvoda intézményve-
zetõje és Bugya László, a
Nagykõrösi Humánszol-
gáltató Központ intéz-
ményvezetõje. 

A szerzõdés lényege, hogy
a Nagykõrösi Humán-
szolgáltató Központ mun-
katársai az oktatási intéz-

ményekben személyesen
segítenek az érintett gyer-
mekeknek, szülõknek, és
így az óvónõknek is.

Horváth TiborÚjabb fontos szakmai
együttmûködési megálla-
podás megkötésére került
sor Nagykõrösön, április
16-án, a Nagykõrösi Hu-

Most a Városi Óvodával
kötöttek megállapodást

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,

akik szeretett férjem, édesapánk és nagypapánk

NAGY LÁSZLÓ
temetésén részt vettek, sírjára koszorút és virágot helyeztek

és jelenlétükkel fájdalmunkat enyhítették.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

LÁZÁR ZOLTÁN
Halálának 1. évfordulójára

„Lelked, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt. 
Hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem talál. 

De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb Te vagy. 
Utat mutatsz, mert szívünkben örökre itt maradsz!”

Örökké szeretünk: Felesége, Fia, Unokái, Dédunokája,
Testvérei, és Mindenki, aki Szerette!

Köszönettel: Lázár Zoltánné
MEGEMLÉKEZÉS

APRÓ AMBRUS
Halálának 10. évfordulójára

Soha nem felejtünk:

Feleséged, Nevelt fiad és családja

Gyász
Horvát Györgyné sz. Mönich Erzsébet Julianna (1957)

ÁLLÁST KÍNÁL
A KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.

(2750 Nagykõrös, Lõrinc pap u. 3.) munkatársat
keres bér- és TB ügyintézõ munkakörbe.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet az alábbi
elérhetõségekkel:

ragoildiko@kovart.hu

Tel.:+36-53/220-253

A betölteni kívánt állás részletes leírása a
www.kww ovart.hu kk weboldalon érhetõ el.
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„Nõ az esély” 
– kormányprogram a nõk foglalkoztatására

Egészségnap az óvodában

Virágzó Óvoda

Óvodánkban nagy hangsúlyt
fektetünk a környezettudatos
nevelésre, ezért a szülõk
együttmûködésével, a Föld
napja alkalmából virágokat
ültettünk. Ennek köszönhe-
tõen, a kis dolgos kezek még
szebbé varázsolták az óvoda
kertjét. A gyerekek nagy
örömmel hozták a virágokat,
vettek részt a munkában a

legkisebbektõl a legnagyob-
bakig.

A napsütéses gyönyörû idõ
is hozzájárult, hogy a közös
munka végeztével együtt gyö-
nyörködjünk a szép virágok-
ban. Ezúton is köszönjük szé-
pen a kedves szülõknek az
együttmûködését.

Kárász utcai Óvoda

Aranyosi Ervin: A tavasz pillanatai (részlet)
Kis ásó, gereblye, és a metszõolló,

tudja már a dolgát, hát szorgoskodom.
Madárdal is hangzik, a tavaszról szóló,
megújul a kertem, mert gondoskodom.

2019. április 6-án a „Bûnmeg-
elõzés napja” programsorozat
elsõ állomásaként, a Nagykõ-
rösi Rendõrkapitányság kollé-
gái az Arany János Református
Általános Iskola és Óvoda által
szervezett egészségnapon bûn-
és balesetmegelõzési tematikus
programmal készültek a kis-
gyermekes családoknak.

A szülõk tájékoztatást kap-
tak különféle vagyonvédelmi
eszközök használatáról, illetve
népszerûsítésre került a „Ház
Õrzõ” telefonos applikáció –
mely elérhetõ a Google Play,
valamint App Store mobilapp-
likációs áruházakban –, és tip-
peket hallhattak lakókörnyeze-
tük biztonságosabbá tételéhez.

A kis óvodások kipróbálhat-
ták a rendõrautót, bûn- és bal-

esetmegelõzés témájú színezõk-
kel és egy-egy kis ajándékkal
gazdagodhattak. Nagy élményt
jelentett a gyermekeknek az
ujj- és tenyérnyomat vételezése
is. Rendõreink nemcsak „szol-
gáltak és védtek” a rendezvé-
nyen, de példamutatásban is je-
leskedtek, mivel az egészségna-
pon lehetõségük adódott az
Országos Vérellátó Szolgálat
szervezésében a véradásra,
mellyel valamennyien éltek is.

Nagykõrösi 
Rendõrkapitányság

Kövesdi Jánosnak, Nagykõrös
Város Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzata elnökének kezde-
ményezésére a munkanélküli
romák, kiemelten a roma nõk
társadalmi befogadásának erõ-
sítése és foglalkoztatásának
megvalósítására vonatkozóan
tartottak megbeszélést a Nagy-
kõrösi Polgármesteri Hivatal
tanácskozó termében, 2019.
április 16-án, kedden.

A Kormány célul tûzte ki a ro-
mák, kiemelten a roma nõk fog-
lalkoztatásának növelését, mely
cél elérését a Kormány a szolgál-
tatói nyilvántartásba bejegyzett
szociális, gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi szolgáltatók, intéz-
mények és fenntartóik (állami,
önkormányzati, egyház, alapít-
vány, szociális szövetkezet, egyéb
jogi személyiségû nonprofit szer-

vezet), valamint köznevelési in-
tézmények és fenntartóik együtt-
mûködésével tervezi megvalósí-
tani.

A program alapvetõ célja, a
társadalmi elõítélettel és mun-
kaerõ-piaci diszkriminációval
küzdõ munkanélküli romák, ki-
emelten roma nõk társadalmi
befogadásának és foglakoztatá-
sának javítása, a közszolgál-
tatásban foglalkoztatottak szá-
mának növelésén keresztül.
A program, a roma önazonos-
ságukat vállaló személyek fog-
lalkoztatásán keresztül a köz-
szolgáltatást végzõ intézmények
szolgáltatásainak jobb célzásá-
hoz, minõségének javításához is
hozzájárul, másrészt pedig elõ-
segíti az együttmûködõ közszol-
gáltatási intézmények kialakí-
tását.
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A Batthyány utcai óvodában mini
multifunkcionális pálya létesülhet

– erre pályázhat Nagykõrös is!
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Rendkívüli Képviselõ-testületi
ülést tartott lapzártánk után,
2019. április 25-én Nagykõ-
rös Város Önkormányzata,
melynek egyik napirendi
pontja volt, hogy pályázatot
kívánunk benyújtani az Ovi-
Sport Közhasznú Alapítvány
2019/2020 évre „Nemzeti
Ovi-Sport Program” címû fel-
hívására, mini mûfüves sport-

pálya létesítésére, a pályához
tartozó eszközök beszerzésé-
re, képzések, rendezvények le-
bonyolítására, mely a Nagy-
kõrösi Városi Óvoda, Bat-
thyány utca 20. szám alatt va-
lósulhat meg. Amennyiben a
Képviselõ-testület támogatja,
úgy az önkormányzat a 2020.
évi költségvetésében biztosítja
a program megvalósításához

szükséges max. 4.500.000 Ft
önrészt.

Mint az dr. Czira Szabolcs
polgármester elõterjesztésében
olvasható, „az Ovi-Sport Köz-
hasznú Alapítvány hirdetett
pályázatot „Nemzeti Ovi-
Sport Program” címmel. A fel-
hívás alapján lehetõség nyílik
óvodák területén mini mûfü-
ves sportpályák létesítésére, a
pályához tartozó eszközök be-
szerzésére, képzések, rendez-
vények lebonyolítására. A pá-
lyázati felhívás alapján az ön-
rész összege max. 4.500.000
Ft, mely a teljes bekerülési ösz-
szeg 30 %-a.

Az Ovi-Sport Program kere-
tében eddig 334 pályát hoztak
létre Magyarországon és 10-et
külföldön, mellyel több, mint
48.000 gyermeket értek el. Az
Ovi-Sport Közhasznú Alapít-
vány elsõdleges és tartós köz-
érdekû célja, hogy mûködésé-

vel támogatást nyújtson az
óvodás korú gyermekek moz-
gásához, képességeinek fejlesz-
téséhez, utánpótlás neveléshez.
A program megvalósításának
elengedhetetlen feltétele a mi-
ni multifunkcionális pályák
(Ovi-Sport Pályák) kiépítése,
mely a szakszerû oktatáshoz al-
kalmas környezetet biztosít.
Az Ovi-Sport Pályák palánk-
kal körülkerítve, hálóval lefed-
ve készülnek. Mérete: 6x12
méter, amely a nagyobb sport-
pályák arányainak felel meg.
Komplex jellege alkalmassá te-
szi a következõ sportágak mû-
velésére, illetve alapjainak el-
sajátítására: röplabda, kézi-
labda, labdarúgás, kosárlab-
da, tenisz és tollas. Ezeken kí-
vül alkalmas eséstan oktatásra,
valamint ügyességi játékok,
mozgáskoordinációs feladatok
gyakorlására egyaránt.

Horváth Tibor

Egy már megvalósult sportpálya
– sikeres pályázattal ilyet kaphat most

a Batthyány utcai ovi is

Keresse a Bor-Kút borait az új nagykõrösi piac-
csarnokban, van itt minden, fehér cuvée, kékfrankos
rozé, Duna–Tisza közi kékfrankos. Egészségükre!

Látogasson el Ön is a nagykõrösi piaccsarnokba!

Horváth Tibor

ÚJRA NAGYKÕRÖSÖN:
A BOR-KÚT BORAI

AZ ÚJ PIACCSARNOKBAN!
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EZ IGEN: GYÖNYÖRÛ
KISKERT A BÁRÁNY ÚTI

LAKÓTELEPEN!

Perényi Károlyné Ica néni

Öröm látni, hogy egyre többen
tesznek azért, hogy lakókörnye-
zetük, az otthonaik elõtti terü-
let még szebb és ragyogóbb le-
gyen. Képünk a Bárány úti la-
kótelepen készült, a 8/B szám-
nál, itt tényleg látszik, hogy mi-
lyen szép az, amivel sokat fog-
lalkoznak.

Jelentkezzen Ön is a Virágos
Nagykõrös versenyre, április

30-ig megteheti, részletekért ke-
resse fel a www.nagykoros.hu
városi honlapot vagy hívja
munkaidõben a 06-53/550-
358-as telefonszámot, ahol
Lõrinczy Veronika ad bõvebb
tájékoztatást a versenyrõl.

TEGYÜNK EGYÜTT EGY SZEBB,
VIRÁGZÓBB NAGYKÕRÖSÉRT!

Horváth Tibor

Ócsai Sándor és kedves fele-
sége ebben az évben is be-
nyújtotta pályázatát a Virá-
gos Nagykõrös pályázatra.
Tavaly gyönyörû dísznövény
hagyma csomagot kaptak
ajándékba, melyet még õsszel
elültettek. A nagykõrösi há-
zaspár most büszkén mutat-
ta meg nekünk, hogy a gon-
dos ültetés és ápolás eredmé-
nyeképpen milyen szépek is
lettek kertjükben a tulipá-
nok, nárciszok. Ócsai Sán-
dor nagy kertész, évrõl évre
nevelgeti növénykéit, min-
den alkalommal „fejleszt”,

Hirdetés

Hirdetés

Õk már pályáztak
a Virágos Nagykõrös

kiírásra!
TEGYE MEG ÖN IS!

azaz új virágokat is beszerez.
Ócsai úr a leandernevelge-
tés, -szaporítás nagy mestere.
Tavaly már megcsodálhattuk
a szivárvány szinte minden
színében pompázó leandere-
it. Idén is készen áll már a le-
ander „hadsereg”. Jó kertész-
kedést kívánok nekik szer-
kesztõségünk és Olvasóink
nevében is, sok szeretettel!

Ha Ön is pályázna a Virá-
gos Nagykõrös versenyre,
akkor azt még április 30-ig
megteheti! Szeretettel várjuk
jelentkezését.

LV
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Naperõmû a magasból
Nagykõrösön

16 võfély
és 6 zenekar
egy helyen

Balog Zsolt csodálatos, drónnal készí-
tett fényképével megmutatjuk Önök-
nek, hogyan is fest a magasból az
ALTEO naperõmûve.

Ahogyan lapunk arról beszámolt, az
Alteo Nyrt. naperõmûvet épít Nagykõ-
rös határában. A nagykõrösi beruházás
alapadatairól korábban kérdeztem
Nagy Norbert projektmenedzsert, aki
lapunknak elmondta, hogy három kü-
lönbözõ területen 14 db, egyenként
495 kVA teljesítményû kiserõmû léte-
sül. 26 418 darab, egyenként 345 W
teljesítményû napelem került felszere-
lésre Nagykõrös határában, naperõ-
mûvenként 1887 darab.

Képek:
Balog Zsolt, 06-20/477-8621

Hirdetés

Húsvét elõtti hétvégén került megrendezésre Nagykõrösön,
a Kossuth Lajos Általános Iskolában a II. võfély és zenekari
találkozó, ahol Varga Irén fényképészmester is járt.

A nagysikerû programról küldött nekünk képeket.
Összesen 16 võfély és 6 zenekar biztosította a remek han-

gulatot.
Fotó: Varga Irén

A

WWW.NAGYKOROS.HU
OLDALON, NAGYKÕRÖS VÁROS

HIVATALOS HONLAPJÁN
FRISS HÍREKKEL,

KÉPGALÉRIÁKKAL,
FONTOS INFORMÁCIÓKKAL

TALÁLKOZHAT!

TEKINTSE MEG ÖN IS
AAAZAZAZ AZ IAZ INAZ INAZ INTAZ INTZ INTEZ INTERINTERNTERNNTERNTERNETERNEERNETERNETRNETERNETENNETENNETEN!ETEN!TEN!TEN!EN!EN!N!N!
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25 éves a Nagykõrösi Kolping
Katolikus Általános Iskola

Konfirmáció
A Nagykõrösi Református Templom-
ban 80 fiatal tett hitvallást és foga-
dalmat Isten színe elõtt és részesült
életre szóló áldásban 2019. április 14-
én, virágvasárnap, délelõtt 10 órától.

A gyülekezet nagy családi ünnepén
Nagytiszteletû Szabó Gábor lelkipász-
tor hirdetett igét, majd az ünnepélyes
hitvallástétel után Sipos Péter István
intézeti lelkipásztorral és Sinkovicz Ri-
chárd lelkipásztorral együtt egyenként
áldották meg a növendékeket.

Fotó: Varga Irén

8 Önkormányzati Hírek • NAGYKÕRÖS

A Nagykõrösi Kolping Katolikus Általános Iskola
fennállásának 25. évfordulója alkalmából rende-
zett ünnepség 2019. április 12-én került megtar-
tásra. Délelõtt 10 órától dr. Beer Miklós váci me-
gyéspüspök celebrált szentmisét a Szent László plébá-
niatemplomban. A szentmisét követõen a kolpin-
gos diákok megrendítõ passiójátékát tekinthet-
ték meg a megjelentek. Az ünnepség a Kolping isko-
lában folytatódott, ahol az ünnepi beszédeket és a ju-
bileum alkalmából meghirdetett rajzverseny ered-
ményhirdetését követõen újra az iskola jelenlegi és
egyik volt diákjáé lett a fõszerep az intézmény torna-
termében felállított színpadon.

Fotók: -szi-

Tekintsék meg képgalériánkat az Önkormányzati Hírek Nagykõrös facebook oldalán!
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Szabó Péter, a Budai Kapu Étte-
rem üzemeltetõje, vezetõje is
rendszeres piaclátogató. Szíve-
sen vásárol a nagykõrösi piacon,
ahol kedvence Erzsike zöldséges-
boltja. A múlt héten is itt járt a
vendéglátós szakember, aki tud-
ja, hogy remek minõségû étel
csakis remek minõségû alap-
anyagból készíthetõ. A vásárlá-

sakor paradicsom, gomba, és
frissen illatozó petrezselyemzöld
került a szatyorba. Ebbõl készül-
nek az ínyencségek a nagykõrösi
étteremben.

Ha tehetik, menjenek el Önök
is a nagykõrösi piacra, vásárolja-
nak kedvükre! A Budai Kapu is
szeretettel várja vendégeit!

Lõrinczy Veronika

PB gáz 11,5 kg

4599 Ft
PB gáz 23 kg

8999 Ft

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

Bankkártyás fizetés is igényelhető
Az árváltozás jogát fenntartjuk!

EU-ÉPÍTŐ
KFT

EU-ÉPÍTŐ KFT.
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 10.

E-mail: eu-epitokft@freemail.hu

Elektronikus
építési naplóval 

építőipari
generál kivitelezés

Hirdetés

Földi László országgyûlési kép-
viselõ (FIDESZ–KDNP) is meg-
tekintette, hogy kezdték el be-
lakni az új nagykõrösi piaccsar-
nokot az árusok. Április 16-án,
kedden dr. Körtvélyesi Attila al-
polgármester társaságában tet-
tek egy sétát a piacon, beszélget-
tek az eladókkal és a vásárlókkal
is. Földi László elmondta, hogy
nagyon szép választék van gyü-
mölcsbõl, zöldségbõl, szeret itt
vásárolni, mert szeretettel fo-

gadják és kiváló magyar portéka
kerül így otthon az asztalra.
Most finom nagykõrösi epret
vett, illetve mézet és házi túrót.
Földi László azonban nem csak
bevásárolni jött át, gyûjtötte a
támogatói aláírásokat is. Orbán
Viktor miniszterelnök meghir-
dette 7 pontos programját a
migráció megállításáért, és en-
nek támogatására kérik az em-
bereket, a nagykõrösieket is.

Horváth Tibor

A Budai Kapu Étterem is a
nagykõrösi piacon vásárol!

FÖLDI LÁSZLÓ
AZ ÚJ NAGYKÕRÖSI
PIACCSARNOKBAN
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Hirdetés

Mint arról az Önkormányzati Hí-
rek újság elõzõ lapszámában be-
számoltunk, megtartotta ciklus-
záró ülését a helyi Idõsügyi Tanács
(IT) áprilisban. Dr. Czira Szabolcs
elnök, polgármester röviden is-
mertette a kiemelkedõ városi fej-
lesztéseket, és egy prezentációval
bemutatta az elért eredményeket.

Az elnöki köszöntõ után Kar-
say Istvánné, az Idõsügyi Tanács
titkára számolt be az elmúlt 5 év
Idõsügyi Tanácsi munkáról. Az er-
rõl készült írásos beszámolót az
Idõsügyi Tanács tagjai elõzetesen
megkapták, most ebbõl idézünk
pár gondolatot: „A megtárgyalt
fõbb témakörök a következõk
voltak: az IT elnöke minden ülé-
sen tájékoztatást tartott az adott
idõszak várost érintõ feladatairól,
eredményeirõl, közérdekû esemé-
nyeirõl, az idõsek biztonságát se-
gítõ intézkedések, megelõzési ja-
vaslatok, az idõseket érintõ ön-
kormányzati támogatások, a Hu-
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BESZÁMOLÓ AZ IDÕSÜGYI TANÁCS ÜLÉSÉRÕL II. rész

IDÉN ÚJRA LESZ NYUGDÍJAS
SPORTNAP!

Azoknak a nyugdíjas kluboknak, szervezeteknek, egyesületeknek, melyek
az elmúlt 5 éves ciklusban részt vettek, ott voltak az Idõsügyi Tanács ülé-
sein, segítették ezáltal annak munkáját, szervezetenként egyszeri 50 000
Ft-os támogatást ajánlott fel dr. Czira Szabolcs polgármester. A támogatást
útiköltségre számolhatják el a szervezetek, melynek célja a már kialakult jó
kapcsolat tovább erõsítése a klubokon belül. Kívánjuk, hogy érezzék jól
magukat az idõsügyi szervezetek, egyesületek tagjai és feltöltõdve, kipi-
henve térjenek haza!

Horváth Tibor

FONTOS A KÖZÖSSÉG MEG- ÉS ÖSSZETARTÓ
EREJE! KÜLÖN TÁMOGATÁST AD A POLGÁRMESTER

A NYUGDÍJAS SZERVEZETEKNEK!

mánszolgáltató Központ idõsellá-
tásban nyújtott szolgáltatásai, tájé-
koztatás a Kõris Otthon helyzeté-
rõl, szolgáltatásairól, nyugdíjas
közösségek bemutatkozásai, jelen-
tõsebb programjaik, változások az
idõsgondozás területein, nyugdíjas
szövetkezetek alapításának lehetõ-
ségei, az idõseket is érintõ közös-
ségi szolgálat a középiskoláink-
ban, egészségmegõrzõ programok
a városban (szenior sportnap, szû-
rõvizsgálatok).

Karsay Istvánné külön fejezetet
szentelt a nagykõrösi önkormány-
zattal kialakított jó kapcsolatra,
kiemelve a 70 éven felüli egyedül
élõknek nyújtott méltányossági
támogatást a szilárd hulladék el-
szállításhoz, de rendszeressé vált
az Idõsek Világnapja megünneplé-
se, megvendégeléssel, sztárfellépõ-
vel, melynek tényleg minden év-
ben óriási sikere van. A Nagykõ-
rösi Rehabilitációs Szakkórház az
önkormányzattal együttmûködve

minden évben ingyenes szûrõvizs-
gálatokat rendez már évek óta,
úgy, mint a Szív Világnapja alkal-
mából, vagy mint tavaly a kiemel-
kedõ sikerû Richter Egészségváros
program, mely több ezer érdeklõ-
dõt, egészségéért tenni akarót
vonzott. 

Bende Jánosné, a Mozgáskorlá-
tozottak Közép-Magyarországi
Regionális Egyesületének helyi ve-
zetõje elmondta: „a rendezvények
látogatottsága nagyot nõtt, nagy
szükség van a közösségi életre, és
sokat javult az emberek véleménye
a programokról, szívesen bejárnak
a rendezvényekre, nagy szép terek
vannak a városban padokkal, és
ide be lehet ülni és beszélgetnek.
Sokat segített az önkormányzat.”

László Ditta, a Nagykõrösi
Arany János Kulturális Központ
vezetõjének beszámolója volt a
következõ napirendi pont. Az in-
tézményvezetõ büszkén ismertette
a Civilek Házában véghezvitt fej-
lesztéseket, melyek 2015 óta meg-
valósultak: megtörtént a rámpa
felhelyezése a mozgáskorlátozot-
taknak segítve, postaláda, riasztó-
rendszer került beszerelésre, új há-
zirendet alakítottak ki, mely sike-

resen mûködik, a rossz, balesetve-
szélyes fákat kivágták, kiépítettek
egy csepegtetõ járdát, megújult a
konyha elõtere, melynek felújítá-
sát folytatni kell, a falakat leszige-
telték, a tetõ bádogos munkák el-
végzése is megtörtént, a tetõszer-
kezet 30 millióból újulhatott meg,
és kicserélték a legrosszabb nyílás-
zárókat is. László Ditta bejelentet-
te, hogy a Városi Szenior Sport-
nap idén újra megrendezésre ke-
rül, május 24-én, pénteken, a Cif-
rakertben. Ezen felül természete-
sen idén is megrendezésre kerül
õsszel az Idõsek Vacsorája, mely az
Idõsek Világnapja alkalmából
szervezett program. 

Karsay Istvánné mellett Bajor
István és Kis Erzsébet nyugdíjas
vezetõk is elmondták, hogy na-
gyon örülnek a szenior sportnap-
nak, és köszönetüket fejezték ki
László Ditta irányába. Magyar
Dénesné, a Baráti Társaság vezetõ-
je is köszönetét fejezte ki, és úgy
fogalmazott, hogy kiemelkedõen
jó és hasznos program volt a Sze-
nior Sportnap 2017-ben, csak jó
emlékeik vannak róla, igazán örül-
nek, hogy újra megrendezi a kul-
turális központ.
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Erdõ Péter: A feltámadt
Jézus gyõztes, és mi a gyõztes

csapatához tartozunk

Döntött
a Települési Értéktár

Bizottság

Hõsies gyõzelmet
aratott a Kinizsi a

bajnokaspiráns ellen

„Csak a keresztyének vihetik
el Krisztus feltámadásának

örömhírét a világnak”

Krisztus feltámadt, és feltáma-
dásával igazolta az emberiség
õsi érzését, hogy a látható vilá-
gon kívül van egy tágabb, átfo-
góbb valóság – mondta Erdõ
Péter bíboros, esztergom–buda-
pesti érsek húsvét vigíliáján,
szombat este a budapesti Szent
István-bazilikában.

A zsúfolásig telt székesegy-
házban Erdõ Péter homíliájában
kiemelte, húsvét a remény és az
öröm ünnepe. A fõpásztor sze-
rint „lehet körülöttünk tanács-

talan a világ, lehet, hogy kör-
nyezeti erõforrásaink kimerülé-
se, az emberiség életlehetõségei-
nek szûkülése, az önzés és a ke-
gyetlenség, a kereszténység elle-
ni erõszak és gyûlöletkeltés ag-
godalommal tölt el minket, de a
szívünk mégis tele van remény-
nyel és örömmel”.

Mert akit szeretünk, akiben
bízunk, él és velünk marad
mindörökre, mert a feltámadt
Jézus gyõztes, és mi a gyõztes
csapatához tartozunk – fogal-
mazott.

Legyen hát húsvét minden
vasárnapunk, fedezzük fel,
hogy hétrõl hétre találkozunk a
feltámadt Krisztussal és meg-
újítjuk a szövetséget egymással,
hogy szenvedésben és örömben
összetartva bátorító, vonzó,
erõt sugárzó jel lehessünk az
egész világ elõtt – kérte a fõ-
pásztor.

Forrás/fotó: MTI

Csak mi, keresztyének vihet-
jük el Krisztus feltámadásának
örömhírét a világnak – mond-
ta Bogárdi Szabó István püs-
pök, a Magyarországi Refor-
mátus Egyház zsinatának lel-
készi elnöke húsvétvasárnap
ünnepi istentiszteleten, Buda-
pesten.

Húsvétkor kettéválik a világ:
az örömhír hirdetõire és azok-
ra, akik hallgatnak róla vagy el-
hallgatják azt – fogalmazott a

református püspök igehirdeté-
sében.

Bogárdi Szabó István azt
mondta: Isten azért bízza ránk
a feltámadás jó hírét, mert mi
látjuk Jézus keresztjében a bû-
nök bocsánatát.

Hozzátette, a feltámadás
nem a régi megsemmisítését,
hanem annak átformálását je-
lenti, hiszen Isten a könnyeket
és a halált eltörli, minden mást
azonban megújít.

Bogárdi Szabó István kitért
arra: a hit ellenségei sokszor
számon kérik a keresztyéneken
életüket, a példamutatást, az
erényeket, a mindent meghala-
dó szeretetet, s gyakran a val-
lástalanok szeretnék megmon-
dani a hívõknek, milyen a jó
keresztyén, az Isten és az egy-
ház, errõl azonban maguknak
a keresztyéneknek kell tanúsá-
got tenniük.

MTI/Magyar Hírlap

„… Halász Zsigmond vívó-
mester életmûvét, munkássá-
gát, mint nemzeti értéket a
Nagykõrösi Települési Érték-
tárba felveszi, és egyidejûleg a
Pest Megyei Értéktárba felter-
jeszti” – döntött április 18-án
a Nagykõrösi Települési Ér-
téktár Bizottság. A háromtagú
– Dr. Czira Szabolcs, Karsay
Istvánné, Szabóné Irházi

Zsuzsanna alkotta – testület
egyhangú szavazattal támo-
gatta Máday Norbertnek, a
Magyar Szablyavívó Iskola
alapítójának kezdeményezé-
sére született javaslatot, és re-
ményüket fejezték ki, hogy
Halász Zsigmond vívómester
életmûve, munkássága a me-
gyei értéktárba is felvételt
nyer.

Ismét az igazi, harcos arcát
mutatta a Kinizsi SE gárdája.
Hazai pályán lehengerelte és
1:0-ára legyõzte a Dabas-
Gyón csapatát Némedi Nor-
bert legénysége, április 19-én.
Így aztán nem kellett csalód-
niuk azoknak a szurkolóknak,
akik kilátogattak a mérkõzés-
re. Az elõjelek nem voltak túl-

zottan biztatóak, hiszen öt
kezdõ játékos is hiányzott
(Robson, Molnár Z., Bán Zs.,
Szappanos A., Szebellédi Á.).
Ezek ellenére a Kinizsi SE
óriási meglepetést okozva,
Rosta Levente góljával 1-0-ra
nyert a bajnokaspiráns Da-
bas-Gyón ellen.
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gedélyével történhet.
Lapzártánk idõpontja: hétfõ
12 óra. 

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET

2019. április 22-tõl
EZÜST PATIKA

GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Széchenyi tér 8.

Tel.: 06-53/552-114
2019. április 29-tõl

ARANY GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Szabadság tér 11.

Tel.: 06-53/350-366
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az ügyeletes patikát vasárnapi

napokon 11 órától érhetik el,
mivel az Oroszlán Gyógyszertár
(Nagykõrös, Kecskeméti út 18.)
vasárnap is nyitva tart 11 óráig.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

Nagykõrös, Nyársapát, Kocsér

2019. április 27-28-án
DR. ZSOLDOS ZOLTÁN

Nagykõrös, Kecskeméti út 44.
Tel.: 06-53/350-703

2019. május 1-jén 
és május 4-5-én

DR. MODOR PÉTER
Kocsér, Szent István tér 5.

Tel.: 06-53/359-725; 
06-20/375-77-50

Újabb Petõfis sikerek!
A Nagykõrösi Petõfi Sándor Általános Iskola tanulói nagyon szép sikereket értek el a
11. alkalommal megrendezett Tollforgató országos tanulmányi versenyen. 

A nyolcadikosok között
Csete Jázmin lett az 1. helye-
zett! Felkészítõje: Nyerges
István.

Orvosi ügyelet telefonszáma: 53/350-377

Szent György-napi  
Forgatag és Virágvásár 

ÉRTÉKE: 100 FORINT 

A kupon készpénzre nem váltható és más  
kedvezményekkel nem összevonható. Egy kupont csak 

egyszeri 1.000 forint feletti vásárlásnál lehet beváltani a 
virágot áruló keresked knél és termel knél a Deák téren. 

 
 

A kupon beváltható a következ  id pontban:  
2019. április 27. (szombat) 8.00 – 12.00 Deák tér

További információ: Tel.: 06-53/550-040            Web: www.korosikultura.hu 

✂

✂
Matematikából, a hatodikosok versenyében Fajka Sára Rá-
helnek a 2., Nagy Ádámnak a 3., Nagy Zsombornak pedig
az 5. helyet sikerült megszereznie. Felkészítõjük Szûcs
Viktorné.

Eredményükhöz szívbõl gratulálunk!
Petõfi Iskola

2019. ÁPRILIS 29. HÉTFÕ, 17 ÓRA
MÚZEUM KONFERENCIATERME

„Hétköznapi élet Mátyás király országában-udvarában”
címû elõadás

Új elõadássorozat a történelem lapjairól-lapjaiból
általános iskolásoknak.

A BELÉPÉS INGYENES!

HISTÓRIÁK-ÓRÁK Oláh Róberttel
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Hallod-e te Kõrösi Lány

Készíts egy rajzot, aminek a témája
a Tûzoltósághoz kapcsolódik,
vagy légy Te magad Tûzoltó!

Határidõ: 2019. 05. 03.

Küldd el nekünk a következõ címre:
Önkormányzati Tûzoltóság Nagykõrös

2750 Nagykõrös, Rákóczi utca 5.
Email: nagykoros.ot@katved.gov.hu
Részletek a www.nagykoros.hu honlapon!

2019. április 11-én 18 órá-
tól felejthetetlen élményben
volt része a zeneszeretõ
nagykõrösi közönségnek az
Arany János Kulturális
Központ színháztermében.
László Ditta, a kulturális
központ igazgatója is kö-
szöntötte a megjelenteket
József Attila születésnapján.

Matuz István Kossuth-díjas
fuvolamûvész, Matuz Ger-
gely fuvolamûvész, Vas Ka-
talin gordonkamûvész és
Járvás Katalin elõadómû-
vész közös estje méltó meg-
emlékezése volt a Magyar
Költészet Napjának.

Beretvás Judit

M Û S O R

További információ a www.korosikultura.hu honlapon, 
a Kõrös Art Mozi menüpont alatt, 

vagy a facebook.com/korosartmozi webcím alatt!
Online jegyfoglalás: artmozi.korosikultura.hu

Hirdetés

2019. április 26.

14 óra Piedone nyomában
(színes, magyarul
beszélõ, magyar
portréfilm)

16 óra Dumbó (színes, szink-
ronizált, amerikai csa-
ládi animációs film)

18 óra Sarkvidék (színes,
szinkronizált, izlandi
dráma, kalandfilm)

20 óra Bosszúállók: Végjáték
(színes, szinkronizált,
amerikai sci-fi,
akciófilm)

2019. április 28.

14 óra Dumbó 
16 óra Ferenc pápa

– Egy hiteles ember
(színes, szinkronizált,
svájci–amerikai
dokumentumfilm)

18 óra Sarkvidék
20 óra Bosszúállók: Végjáték

2019. április 29.

14 óra Piedone nyomában
16 óra Ferenc pápa

– Egy hiteles ember
18 óra Sarkvidék
20 óra Bosszúállók: Végjáték

2019. április 30.

16 óra Ferenc pápa
– Egy hiteles ember

18 óra Sarkvidék
20 óra Shazam!

(színes, szinkronizált,
amerikai sci-fi,
akciófilm)

2019. május 2.

16 óra Csodapark
(színes, szinkronizált,
amerikai–spanyol
animációs film)

18 óra Interjú Istennel
(színes, szinkronizált,
amerikai dráma,
misztikus film) 

20 óra Shazam!

TÛZOLTÓ LESZEK!!!
RAJZPÁLYÁZAT!

17-13.qxd  2019.04.23.  :37  Page 13



14 Önkormányzati Hírek • NAGYKÕRÖS

Kalocsa Balázs születésnek 200.
évfordulójára emlékeztek a
Nagykõrösi Városi Óvoda Ka-
locsa Balázs Tagóvodájában.
Talamon Attiláné óvodavezetõ
köszöntõje után a Kis István
Népdalkör ajándékozta meg
mûsorával a jelenlévõket, majd
Kalocsa Balázs életútjának fel-
idézését követõen az óvodások
színvonalas mûsorait hallgathat-
tuk, láthattuk. A gyermekek
annyira természetesen perdül-
tek, fordultak, szalutáltak, s

mondták szövegeiket, hogy az
teljesen magával ragadott min-
denkit. Utólag persze felötlik a
gondolat, bizonyára rengeteg
gyakorlás és munka eredményét
mutatták be.

Az ünnepség részeként dr. Czi-
ra Szabolcs polgármester két
óvodás gyermekkel közösen he-
lyezett el koszorút a Karsay Ist-
vánné által 15 évvel ezelõtt fa-
ragott, és az óvodának adomá-
nyozott Kalocsa Balázs dom-
bormûnél.

Megújult a Református
Temetõ kapuja

Szabó Gábor nagytiszteletû úr, a Nagykõrösi Református Egyház-
község lelkészelnöke örömmel számolt be a Református Temetõ
felújításáról közösségi oldalán:

„Gyönyörûséges új temetõi környezetben, feltámadási istentisz-
telettel zártuk a húsvéti ünnepkört.” 

Jézus mondja: „Még egy kis idõ, és a világ többé nem lát engem,
de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok!” (János 14,19)

Kalocsa (Kalotsa) Balázs éle-
térõl és munkásságáról a
www.nagykoros.hu oldalon ol-
vashatnak!

Tekintsék meg képgalériánkat
az Önkormányzati Hírek Nagy-
kõrös facebook oldalán!

Fotók: -szi-

200 éve született
Kalocsa Balázs
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Összesen 
fél millió forint támogatást
kaphatnak a nagycsaládosok!

NOVÁK: A Fidesz a választások
után is a magyar emberek

érdekeit képviseli az EU-ban

ZÖLD VÁROS 
– FAÁPOLÁS NAGYKÕRÖSÖN!

JUDO: OROS-HONVÉD KUPA

Húsvét elõtti szombaton, Oros-
házán vendégeskedtek a Kõrös
Judo SE diák és serdülõ korosz-
tályú versenyzõi. Az idõsebb év-
járatú diákok közül többen is
szerencsét próbáltak a serdülõk
között is, így volt, aki kétszer is
dobogóra állhatott. A diákok
között aranyérmet szerzett az
igazán szépen versenyzõ Török
Csaba és Ragó Noémi, míg Ko-
vács Ádám és Zsarnai Zsolt
nyakába bronzérmet akasztot-
tak. Serdülõ korosztályban Bagó
Boglárka és M.Kiss József az el-
sõ, Ragó Noémi a második, Bu-
dai Gábor, Török Csaba és
Zsarnai Zsolt a harmadik he-

lyen zárták a napot. Utóbbi ket-
tõ versenyzõ számára kissé sze-
rencsétlenül alakultak ezek az
eredmények, mert Török Csaba
csak súlykülönbséggel szorult a
harmadik helyre, míg Zsarnai
Zsolt egy kellemetlen lábujjtörés
után már nem tudott kiállni hát-
ralévõ mérkõzésére. Kovács Pé-
ter az ötödik helyen zárt. Ez a
két korosztály az április végén
rendezendõ Budapest Kupa
nemzetközi utánpótlás verseny-
re hangolódott, ahol az elmúlt
évekhez hasonlóan, mintegy 30
külföldi országból várják a leg-
jobbakat…

KÕRÖS JUDO SE

Lapzártánk után rendkívüli
képviselõ-testületi ülésen dönt-
hetnek arról, hogy támogat-
ják-e dr. Czira Szabolcs pol-
gármester elõterjesztését a
Nagycsaládosok Nagykõrösi
Egyesületének, a kulturális ke-
ret tartalékából nyújtandó tá-
mogatására. Dr. Czira Sza-
bolcs polgármester elõterjesz-
tésével – összhangban a FI-
DESZ–KDNP családbarát ma-
gyar Kormány politikájával –,
az idén 25. jubileumát ünnep-
lõ egyesület a márciusban ka-

pott 100 000 Ft-os támogatá-
sán felül további 400 000 Ft
támogatást kaphat, melybõl
egy három programelembõl
álló ünnepségsorozatot valósí-
tanak meg: könyvkiadással,
családi nappal és a családi bál-
lal. Nemes a cél, mely támoga-
tásra érdemes, ezért megvan a
városvezetés irányából a jó
szándék, hogy összességében
fél millió forinttal támogassák
a Nagycsaládosok Nagykõrösi
Egyesületét.

Horváth Tibor

Új módszerrel kezelik a fákat
Nagykõrösön, így 2-3 évig nem
kell permetezni, ráadásul a mé-
hekre sem ártalmas, mégis maxi-
mális lesz a növényvédelem. Elõ-
ször a Hõsök tere két fájánál ke-
rül sor az injektálásra, melyet a
Növényvédõ és Kártevõirtó Kft.
szakembere végzett el május 17-
én. Míg egyesek fényképezõgé-
pükkel azt keresik, hogy éppen
aznap mibe tudnak belekötni,
addig mások dolgoznak és min-
dent megtesznek azért, hogy mél-
tón viselhessük továbbra is a
Zöld Város címet.

Technológia: A növényvédõ
szert a törzsbe juttatjuk be egy er-
re készített speciális injektorral.

A hatóanyag a nedvkeringés se-
gítségével jut el a növényi részek-
be és ott fejti ki a hatását. 

Az eljárás elõnyei:
– Egyszeri kezeléssel egész év-

ben hatékony.
– A fa teljes magasságában

biztosított a hatás.
– Nem kerül növényvédõ szer

a levegõbe, ezáltal a környezet
nem szennyezõdik.

– A kezelés eredményességére
nincs hatással, ha a szomszédos
fa kezeletlen.

– Az injektálás bármilyen idõ-
járási tényezõ alatt elvégezhetõ,
az esõ, a szél és egyéb idõjárási
tényezõk nem hatnak a kezelés
sikerességére.                       HT

A Fidesz, ahogy eddig is, a má-
jus 26-ai európai parlamenti
választások után is azért dolgo-
zik majd, hogy a magyar embe-
rek érdekeit érvényesítse az Eu-
rópai Unióban (EU) – mondta
Novák Katalin államtitkár, a
Fidesz alelnöke az M1 csator-
nán, múlt hét szerdán.

Novák Katalin úgy fogalma-
zott, „az élet nem május 26-ig

tart, hanem ott kezdõdik”, új
fejezetek nyílnak majd új lehe-
tõségekkel, „új vagy régi-új”
szövetségkötési lehetõségekkel.

A Fidesz olyan szövetségese-
ket keres, akiknek fontos Euró-
pa megvédése, a biztonság kér-
dése, és amelyek kiállnak a ke-
resztény kultúra és értékek vé-
delme mellett– tette hozzá.

MTI

Kép forrása: Nagycsaládosok Nagykõrösi Egyesülete facebook ol-
dala – a 2017-es gyermeknap

17-1 .qxd  2019.04.24.  10: 3  Page 1



szakaszon a parkolás mellõzése szüksé-
ges.

Dr. Nyíkos Sára
Címzetes fõjegyzõ 

nevében és megbízásából:
Szilágyi Csaba

Mûszaki Irodavezetõ

Felhívás:
A Rákóczi út, Magyar utca teljes szaka-
szán a parkolás mellõzése szükséges. Az
Arany János Kulturális Központ elõtti
szakaszon, a Tomori utca sarkától egé-
szen a Kecskeméti útig (DM üzlet), vala-
mint a Szabadság tér 4. park elõtt és az
oldalában lévõ és az út túloldalán lévõ

KÖZÚTKEZELÕI
TÁJÉKOZTATÁS
A Tisztelt Lakosság figyelmének 
felhívása mellett rendezvényhez 

kapcsolódó parkolók és útlezárások
lesznek a belvárosban.

Ideje: 2019. április 26-án 08.00 órától
– 2019. április 27-én 24.00 óráig. 

A közútlezárás:

Oka: valamennyi érdeklõdõ meghívása
mellett „Szent György Napi Forgatag és
Virágvásár” zavartalan lebonyolítása 

Helye: 4601-es számú út Széchenyi tér-
tõl a Szabadság téri körforgalomig tartó
szakasza. A Deák tér területe, valamint
a Szabadság tér 4. szám elõtti park, a 
Széchenyi tér 17. szám, Magyar utca ke-
resztezõdésétõl az Arany János Kulturá-
lis Központ elõtti szakaszok burkolt
közúti területe egészen a körforgalomig.

Módja: Az utak elterelését terelõtáblák
jelölik. Az érintett ingatlantulajdono-
soknak a rendõrség, a közterület fel-
ügyelõ és a településõr nyújt segítséget.

Közlekedési információk:
– az útlezárás miatt a Volánbusz Zrt.

jármûvei a Szabadság tér – Kecskeméti
út (441. sz. út) – Rákóczi út – Kossuth
Lajos u. – Vasútállomás terelõútvonalon
közlekednek

– a Tázerdei utca a Jókai utcától a
Damjanich utcáig egyirányú

– a Jókai utcáról nyíló névtelen utca
behajtani tilos (kivéve lakók, illetve en-
gedéllyel rendelkezõk) tábla kihelyezése
mellett kerül lezárásra 

Javasolt elkerülõ útvonal:
– Lajosmizsére és az M5-ös autópá-

lyára a Petõfi Sándor és az Örkényi ut-
ca felõl érkezve lehet eljutni

– A belváros megközelíthetõ a Biczó
Géza utca, Rákóczi út, Magyar utca fe-
lõl, ill. ezeken keresztül haladva elkerül-
hetõ
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