
TÛZOLTÓBÁL 2020. NAGYKÔRÖS

A hagyományoknak megfelelően, de még szebb és látványosabb megjelenéssel került 
megszervezésre a 2020-as év Tűzoltóbálja február 8-án, melynek helyszíne a Kossuth isko-

la volt. Az asztalokon lufik és szívecskék várták a több mint 500 vendéget.

További részletek, fotók lapunk 4. és 5. oldalán!

Nagykőrös Város Önkormányzata és a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ 

2020. március első hétvégéjén rendezi meg a XIV. Kárpát-medencei 

Magyar Középiskolai Arany János Balladamondó Versenyt. 

Juhász Nándorral, a kulturális központ igazgatójával beszélgettünk az 

előkészületekről.

Az interjút megtalálja lapunk 11. oldalán!

JÖN! JÖN! JÖN!JÖN! JÖN! JÖN!
XIV. Kárpát-medencei XIV. Kárpát-medencei 

Magyar Középiskolai Arany János Magyar Középiskolai Arany János 
Balladamondó Verseny Balladamondó Verseny 

 A beruházó NIF Zrt. LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁST tart a „441. számú főút 

Kecskemét elkerülő-Nagykőrös szakasz fejlesztésének előkészítése, környezeti hatástanulmány, 

tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli terv készítése” elnevezésű előkészítéssel kapcsolatban. 

Részletes meghívó a 16. oldalon!
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„Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az

embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék

mennyei Atyátokat!”

(Máté evangéliuma 5,16)

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 

akik ismerték és szerették drága jó 

Férjemet, Édesapánkat

Szentgróti Antal
középiskolai tanárt, hogy 

életének 63. évében, 

2020. február 2-án

hosszú betegség után visszaadta lelkét 

Teremtőjének.

Búcsúztatására 2020. február 14-én, 

pénteken, 15 órakor,

egyházi szertartás keretében kerül sor 

a nagykőrösi katolikus temetőben.

Emléke szívünkben él!

Gyászolják: felesége, Zsuzsa; gyermekei, 

Antal, Gábor, Zsuzsa; rokonai; kollégái; 

tanítványai és ismerősei

Gyász
Kis László Győző (1942)

Utasi Imre Mihály (1959) 

Szondy György (1955)

Arany János sírverse a Református Temetőben

 Jelentős hazai sajtótermékek, kiemelt gazda-
sági szakoldalak is beszámoltak Nagy István 
agrárminiszternek és Szentkirályi Alexand-
ra kormányszóvivőnek a nagykőrösi piac-

csarnokban tett látogatásáról. Köszönjük, 
hogy vitték városunk és a szakemberek ál-
tal kiemelten díjazott egyedi piaccsarnok 
jó hírét szerte az országban. 

SIKER: Nagykőrös és 
a piaccsarnok jó híre 
az országos sajtóban

AA Fiiddesszz 
jeeelöltjje nyyeerttt 
KKKeessztthelyyeennn

Keszthelyen a Fidesz jelöltje, Sáringer- 

Kenyeres Marcell nyert. Azért kellett 

megismételt önkormányzati képviselői 

választást tartani, mert szavazategyen-

lőség alakult ki tavaly ősszel.

A Fidesz-KDNP jelöltjeként Sá rin-

ger-Kenyeres Marcell, a Kisvárosun-

kért Érdekvédelmi Egyesület (KÉVE) 

részéről pedig Molnár Tibor indult a 

vasárnapi időközi képviselő-választá-

son. A Fidesz jelöltje 332 szavazatot 

kapott, míg Molnár cs upán 260-at.

1957 – 2020

„Úgy szerettem volna még élni köztetek,

De a sors másképpen rendelkezett.

Küzdöttem, de már nem lehetett,

Szeretteim Isten véletek!”

FIGYELEM!
IDŐPONTVÁLTOZÁS!

Nagy Balázs 

alpolgármester,

Nagykőrös 8. számú 

választókerülete

települési képviselőjének 

fogadóórája 

egyéb közérdekű feladatai miatt  

ÚJ időpontban kerül megtartásra:

2020. február 20-án (csütörtök)

1430 órától – 1530 óráig.

Helye: Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

(Nagykőrös, Szabadság tér 5. fsz.11. szoba) 
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Városunk polgármestere, dr. 

Czira Szabolcs volt a Cegléd 

Városi Televízió Háttér című 

műsorának vendége február 

5-én, szerdán, ahol nagyon 

sok fontos, aktuális téma 

került szóba a több mint ne-

gyedórás adásban.

Dr. Czira Szabolcs pol-

gármester a stranddal kap-

csolatban elmondta: „Ennek 

a kis strandnak a vissza-

szerzését, működtetését el 

kellene indítani. Itt ebben 

a TV stúdióban – magam 

is láttam – az országgyű-

lési képviselő, Földi László 

megígérte, hogy már akár 

tavasszal ez a strand vissza-

kerülhet a nagykőrösiekhez. 

Én nagyon-nagyon örülnék, 

valószínű, ő már tett ebben 

lépéseket és azért tudott 

időpontot is mondani, bár-

mikor is történik ez meg, de 

minél hamarabb, annál jobb.

A kerékpárutat a Gál-kasté-

lyig Nagykőrös 200 milliós pá-

lyázati sikernek köszönhetően 

megépíti, de a polgármester 

proponálja, hogy majd Ceglé-

dig is megépülhessen, elmond-

ta: Továbbra is szorgalmazzuk 

a Nagykőrös és Cegléd közötti 

kerékpárutat az ott lakó embe-

rek, a biciklivel járók érdeké-

ben, tudjuk az állapotát a 441-

es útnak. Mindenféleképpen 

szükség lenne erre.

A 441-es út kapcsán dr. 

Czira Szabolcs polgármester 

kifejtette: Az utak állapota itt 

Dél-Pest megyében igen rossz 

állapotban van. Most mi ma-

gunk is belefolyunk, mert ki-

kérik a véleményünket a 441-

es útra. A 441-es tervezése 

gőzerővel tart Kecskemét és 

Nagykőrös között egyelőre, 

most ezt akarják megépíteni. 

Mivel a központi régióban 

kisebb lesz a forrás, itt 2x1 

sáv marad, a másik régió-

ban pedig, Katonateleptől ki 

a megyehatárig, ott 2x2 sá-

vosra terveznek. Mi ennek is 

örülnénk, mert olyan rossz 

az állapota az útnak.

Van a 4601-es utunk, ame-

lyik fölvezet az autópályára, az 

M5-ösre, mi úgy hívjuk, hogy 

a lyukas-híd utáni Pesti út. 

Bárki, aki oda érkezik, ahogy 

dicséri a városközpontot, a 

városunkat, az örökségünket, 

hogy megóvjuk a régi öreg 

épületeinket, hát úgy szidja 

ezt az utat, hogy katasztrófa. 

Tehát azon is rajta vagyunk, 

és úgy tudjuk, már a tervek 

ott elkészültek és nagyon re-

mélem, hogy rövid időn belül 

azt is meg fogják majd építe-

ni. – fogalmazott dr. Czira 

Szabolcs polgármester a CTV 

adásában.

A polgármester mögött 

álló csapat szintén szereti a 

városát és szeret ezért a kö-

zösségért dolgozni 

Dr. Czira Szabolcs el-

mondta: „Nálunk 8 egyéni 

körzet van és 3 listás hely. 

A 8 egyéni körzetet, azt 

valamennyit megnyertük, 

tehát azok a képviselők 

kaptak bizalmat, akiket a 

FIDESZ-KDNP indított. 

Két új képviselőt indítottunk, 

két fiatalembert és érzem én 

is, hogy majd fiatalítani kell. 

Nagy öröm, hogy megnyer-

ték a körzetüket, nagy ener-

giával dolgoznak és várom a 

többiektől is, hogy ugyanúgy 

végezzék a dolgukat, mint 

eddig végezték, mert látszik, 

hogy ezt a lakosság díjazza és 

támogatja. Nagyon lényeges, 

hogy a polgármester mö-

gött álljon egy olyan csapat, 

amely szintén szereti a váro-

sát és szeret ezért a közössé-

gért dolgozni, amit észre is 

vesznek az emberek.” – fo-

galmazott a polgármester.

A SZERETET NAGYKŐ-

RÖSÖN GYŐZÖTT A GYŰ-

LÖLET FELETT

Dr. Czira Szabolcs elmond-

ta: „Már most a 13. választást 

nyertem meg, négyszer, mint 

önkormányzati képviselő, 

négyszer országgyűlési kép-

viselő és ötször, mint polgár-

mester, ötödik alkalommal 

nyertem a polgármesterséget 

és ez számomra fölbecsülhe-

tetlen öröm (...) A választás 

is több tényezőből jön össze, 

az egyik dolog, hogy a szere-

tet győzött a gyűlölködés, a 

gyűlölet felett. Mert azt lehet 

látni – én az állatvilágot ismer-

tem, szakmámból eredően 

– hogy valaki szereti-e a saját 

kis ölebét, vagy csak haszon-

szerzésből tartja, szereti-e az 

embereket, ez kisugárzik. En-

nek nagyon nagy jelentősége 

van, hogy szereti-e a városát, 

szereti-e a hazáját, szereti-e 

az embereket. Én úgy gon-

dolom, ez az egyik tényező, 

hogy a szeretet Nagykőrösön 

győzött a gyűlölet felett.» – 

fogalmazott a polgármester.

NÉZZÉK MEG A VIDEÓT! 

A teljes adást is 

megtekinthetik a CTV 

youtube csatornáján!

H orváth Tibor

Dr. Czira Szabolcs polgármester határozottan 
kiállt a 441-es, a 4601-es Pesti út felújítása és a 

nagykôrösi strand újranyitása mellett is!
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Folytatás az 1. oldalról…

A zenét és a jó hangulatot az est 
folyamán a Kőrösi Trió Együttes 
szolgáltatta Dobos Zsolt vezeté-

sével, a tánctér pedig állandón 
tele volt. Idén már finom süte-
ményeket is lehetett vásárolni 
a büfében, ahol nem volt hiány 
frissítőből sem.

A megjelenteket dr. Kört-
vélyesi Attila alpolgármester, 
az Önkormányzati Tűzoltóság 
Nagykőrös elnöke köszöntötte, 
majd Ézsiás László tűzoltópa-

rancsnokkal együtt megköszön-
ték a szervezésben kiemelten 
résztvevők, Bezzeg János tűzoltó 
és Bezzegné Tóth Anita mun-
káját. A vacsorára igazán nem 

TÛZOLTÓBÁL 2020.   

Támogatók:
Country Tours utazási iroda; Alföld 
Tabak Kft – Takács Ferenc; Dr. Czira 
Szabolcs Polgármester; Dr. Körtvé-
lyesi Attila Elnök; Szécsényné Ma-
rika Könyvelő Iroda; EU-Építő Kft.; 
AszuCar – Autósiskola; Nagyi Süti; 

TS Gastro Kft.; Alexa Szolárium; Pa-
tay utcai Papírbolt; Kísértés Divatá-
ruház; Fehér-Deák Erzsi; Szati Pizza; 
Kovács órás; Elixír bolt; Szabó Pipa 
Kft; Trend Cipőbolt; Marticsek Op-
tika; Danka Gyula – Bols Jazz Cafe; 
Bibók Heni Játszóház; Gömöri Fe-

rencék; Várkonyi SPED kft; Csavar-
Gas; Vasudvar; Biczó Patika; Gulyás 
Bolt; Kaszap Kft; Varga Kenyérbolt; 
Végné Helga; Fehér Kata Biobolt; 
Pap Lexi látszerész; Kevecom Kft; 
Bárány úti kisbolt; Arfa Kft; Bon-
duelle; Crown; Tibiker Kft; Demeter 

Csaba autósbolt; Demeter Anikó Ku-
tya bolt; Marylin Monroe szolárium; 
Fajka Ivett fodrász; Budai Kapu Étte-
rem; Finucci Pizzéria; Oázis ételbár; 
Mobil Bár – Pécsi Zsolt; Pál Szíjjas; 
Pumukli; Mobil Petrol benzinkút; 
Gát utcai kisbolt (Irénke); Alexa di-
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lehet panasz, a kifogástalan 
ételt a HolloGasztronak kö-
szönhetjük! Éjfélig a táncé volt 
a főszerep, utána a tombolahúzás 
következett, ahol idén kiemelten 

értékes és hasznos ajándékok vár-
ták a szerencséseket. Köszönjük 
mindenkinek, akik tombolatár-
gyat ajánlottak fel! A bál egyik 
legszebb pillanata azért mégis 

a leánykérés volt, ami nem oko-
zott nehézséget a többszáz ven-
dég előtt sem. Ráadásul igent 
mondtak, így jöhetett a csók és 
folytatódhatott a bál.

Tekintsék meg képeinket 
az Önkormányzati 

Hírek facebook 
oldalán.

Horváth Tibor

 NAGYKÔRÖS

vatáru; Nike bolt; Ziccer; Reviczky 
úti mezőgazdasági bolt; Pap Agro 
Kft; Estike élelmiszer; Vas, műsza-
ki – Patay u.; Stihl bolt; Pirosház 
– szőnyeges; Örkényi úti bútorbolt; 
Tesco; Gyros Pont; Family Market; 
Fehér Ambrus – gumis; Kecskeméti 

úti papírbolt; Héjjas Irodatec Kft; 
Taylor Computer; Hardware Zone; 
ÁSZ -HÁZ Autósbolt; Chen Kínai 
üzlet Gát utcánál; Rákóczi úti Vas-
bolt; Ádám László utcai cukrászda; 
Kékjuhar Cukrászda; Lőrinc Attila 
cukrász; Villamossági bolt; Járvás 

savanyúság; Circi Munkaruházat; 
Delta Vas és Szerelvény; Pap László 
Virágbolt; Trakis Kft; Béja István; 
GyrosHáz; Búz Botond; Nagy Balázs 
alpolgármester; Egyedi Laci bácsi; 
Horváth Gabi belső laktanya; Szabó 
László; Zorge Hungary Kft; Tesco 

Cukrászda; Horgászok Kis Boltja 
Örkényi út 82.; Virágbolt - Kossuth 
L. úti; Tormási Bisztró; Pasta dal Pic-
colo Pizzéria; Hatpedál Autósiskola; 
Tortakellékek Szaküzlet; Fehér Róka 
kifőzde; Illés Sándor települési kép-
viselő.
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Hirdetés 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.

Már január közepén megkezd-
ték a versenyzést a Kőrös Judo 
SE idősebb versenyzői, akik 
közül a junior korosztály volt 
elsősorban érdekelt a junior 
és felnőtt korosztály összevont 
versenyein. A három válogató 
versenyen – köztük a felnőtt I. 
Osztályú felnőtt OB-n – vegye-
sen szerepeltek a kőrösi indu-
lók. Hajdú Eszter a két válogató 
versenyen egyaránt bronzérmet 
szerzett, míg Horváth Luca és 
Kochan József szintén egy-egy 
bronzéremmel kezdték meg az 
évet. A felnőtt országos bajnok-
ságon Hajdú Eszter és Kochan 
József a hetedik helyen végeztek 
az igen erős mezőnyben. Zsúfolt 
hónap következik az egyesület 
számára, hiszen minden hétvégén 
program volt, illetve lesz majd. A 
tavalyi évhez hasonlóan febru-
ár 15-én, Nagykőrösön rende-
zik meg a serdülő B korosztály 
(fiúk 2007-2008) számára az 
országos diákolimpia döntőjét. 
Ezen a versenyen hat nagykő-

rösi versenyzőért szurkolhat-
nak a Kossuth Lajos Általános 
Iskolába kilátogató szurkolók. 
A verseny 11:00 órakor kezdő-
dik. Ezt követően, február 22-én 
Veszprémbe utaznak az ifjúsági 
korosztály versenyzői, akik a 2020 
évi országos bajnokságon vesznek 
részt. Majd február 29-én követ-
kezik az egyik legnagyobb kő-
rösi sportesemény, a VI. Kőrös 
Kupa nemzetközi utánpótlás-
verseny, melyen a diák és a ser-
dülő korosztály igyekszik majd 
minél jobban szerepelni a hazai 
közönség előtt. A résztvevők szá-
ma előre láthatólag nem éri el a 
tavalyi létszámot, egy másik hazai 
verseny miatt viszont külföldről 
nagy az érdeklődés. A versenyek 
rendezéséhez minden segítséget 
és támogatást szívesen fogad az 
egyesület. A támogatók sorában 
első volt Nagykőrös Város Ön-
kormányzata, mely 100 ezer fo-
rinttal támogatja a nagyszabású 
sportrendezvényt. 

KŐRÖS JUDO SE

JUDO: ORSZÁGOS 
DIÁKOLIMPIA KÔRÖSÖN

FEBRUÁRBAN
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Új, barátságos hangulatú kis aján-
dékbolt nyitott meg Nagykőrö-
sön, a Széchenyi tér 2. szám alatt. 
A Triskelion Ajándékbolt szere-
tettel várja a kedves vásárlókat. 
Az üzletben kerestük fel Sóber 
Zoltán tulajdonos-üzletvezetőt, 
akivel interjút is készítettünk, ezt 
olvashatják az alábbiakban.
ÖH: Mikor nyitotta meg üzle-
tét és milyen termékkörrel vár-
ja a vásárlókat? Kérem, mutas-
sa be az üzletet és a portékát.
Sóber Zoltán: 2020. 01. 20-án 
nyitottam meg. Korábban Kecs-
keméten volt üzletem, de bár az 
üzlethelyiségben sok volt a le-
hetőség, nem volt jó helyen, és 
a szívem is haza húzott. Kedd-
től- szombatig vagyok nyitva: 
8:00-12:00, 14:00-18:00 között. 
Vasárnap és hétfőn zárva. Így, 
aki hétköznap dolgozik, szom-
baton be tud vásárolni. A szoká-
sos ajándéktárgyakon felül lehet 
rendelni születésnapra, névnap-
ra, egyéb összejövetelekre party 
kellékeket. Vannak művészi 
gravírozott ajándékok is: dísz-
dobozok, italtartó dobozok, 
szezonális, egyedi ajándékok, 
amiket Kazi János készít, ami-
ket rendelésre kisplasztikák-
kal lát el. Kaphatóak egzotikus 
ajándékok, füstölők is. A kínálat 
az igények szerint fog bővülni, 
változni.
ÖH: Milyen extra szolgálta-
tásokat nyújt az üzlet, mely 
csábító lehet még a lakosság 
irányába?
Sóber Zoltán: Elsőként kiemel-
ném, a Köszönöm ABC prog-
ram jóvoltából, a hetente, illetve 
havonta megrendezett játékot. 
Aki 3000 Ft felett vásárol, és 
regisztrál, egy sorsoláson vesz 

rész, ahol ajándékokat lehet 
nyerni, a fő díj egy wellness 
hétvége. A heti játékban bárki 
részt vehet, aki vásárol, itt heten-
te kisorsolok egy 5000 Ft értékű 
Hotel Utalványt. Nagyobb tételű 
vásárlás esetén helyben kiszállí-
tást is vállalok. 10.000 Ft feletti 
party kellékek (születésnap, név-
nap, esküvő, céges buli, legény, 
illetve leány búcsú) vásárlása 
esetén 10% kedvezményt adok 
a teljes vételárból. Jelmezeket 
is lehet rendelni minden kor-
osztálynak, minden stílusban. Itt 
szett kedvezmény, 1 jelmez+5 
kiegészítő vásárlásakor adok 
10% kedvezményt, illetve csa-
ládi kedvezmény, 2 felnőtt jel-
mez + min. 1 gyermek jelmez 
vásárlása esetén szintén 10% 
kedvezményt adok. Mind party 
kellékeknél, mind a jelmezeknél 
kb. 1 hét kiszállítási idő.
ÖH: Milyen jövőbeni tervei 
vannak, milyen bővítést, fejlesz-
tést szeretne megvalósítani?
Sóber Zoltán: Főleg a minőségi, 
kézműves termékek felé szeret-
nék fejleszteni, szívesen árulnám 
a helyben készült kézműves ter-
mékeket. Jelenleg is folyamatban 
van egy fejlesztés, már Velényi 
András fazekas termékei is kap-
hatók a boltomban. Szerencsére 
egyre jobban terjedőben van az 
illatgyertyák, illóolajok és füs-
tölők használata, amik igen jóté-
konyan hatnak a szervezetre eb-
ben a rohanó világban. E téren 
is bővíteni akarom a kínálatot, 
hogy mindenki megtalálja a 
neki tetsző illatot, és kikap-
csolódjon, lazítson egy rövid 
időre.

Az interjút készítette: 
Horváth Tibor

MEGNYITOTTUNK
Triskelion Ajándékbolt
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Farsangi vigadalom 
a PAMI Játszóházban

Városunk egyetlen játszó-
házában a Pami Játszóház-
ban első alkalommal került 
megrendezésre a nagysikerű 
farsangi vigadalom. Volt ott 
ügyességi vetélkedő, kézműves 
sarok, arcfestés, fánk majszo-
lás és minden igényt kielégítő 

játék. A jelmezben megjelent 
gyermekek ajándékban része-
sültek. A játszóház 8 hónapja 
üzemel városunkban az Ifjú-
ság úton. 

Bíztatunk minden kedves 
Olvasót, hogy látogasson el a 

PAMI Játszóházba.

Adatik tudtára mindönöknek kiknek illik!
Az év első vására

Frigyes-napi vásár – 2020. február 23.
Nagykőrös, Vásártér

A vásári rendezvények időpontját keresse 
a www.nagykoros.hu honlapon!

K é r j ü k ,  h o g y  a d ó j a 
1 % - á n a k  f e l a j á n l á s áva l 

tá m o g a s s a  a 
Minőségi Betegellátás alapítvány működését.

Adószámunk: 18661909-1-13

Minőségi Betegellátás alapítvány 
(2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 8.) 

A beérkező felajánlásokat a Nagykőrösi Rehabilitációs 

Szakkórház és Rendelőintézet szakdolgozói képzésére, 

továbbképzésére kívánjuk fordítani!

Ezúton szeretnénk megköszönni az eddigi támogatásukat a 

Kuratórium nevében! 
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Miért van szükség új atom-

erőműre Pakson? Mennyire 

lesznek biztonságosak az új 

blokkok? Miként járulnak hoz-

zá a klímavédelemhez? Többek 

közt ezekre a kérdésekre is vá-

laszt kaphat a Paks II. társaság 

tájékoztató járművén, amely 

tavaszi körútján településünk-

re is ellátogat. 

A mozgó kiállításon az ér-

deklődők interaktív táblákon 

ismerkedhetnek meg az atom-

energiával, a Pakson üzemelő 

négy, illetve a tervezett két új 

blokk legfontosabb jellemzői-

vel. Tájékozódhatnak a Paks II. 

beruházás jelentőségéről, gaz-

dasági és környezeti hatásairól, 

szerepéről. Emellett kisfilmek 

segítségével megismerhetik 

többek között a 3+ generációs 

VVER-1200-as blokktípust, és 

virtuális sétát is tehetnek egy, 

a Paksra tervezetthez hasonló 

atomerőműben.  A látogatás vé-

gén az érdeklődők felmérhetik 

a témában szerzett tudásukat, 

a tesztet helyesen kitöltők pe-

dig ajándékot is kaphatnak.

A Paks II. interaktív 
mozgó kiállítása 2020. feb-
ruár 24-26 között 8-12.30 és 
13-17 óra között a nagykő-
rösi Cifrakert előtti parkoló 
– Nagykőrös, Ceglédi út 21. 
területén tekinthető meg 
egyénileg és csoportosan.

Gondolta volna?

• A MAVIR Magyar Villa-

mosenergia-ipari Átviteli 

Rendszerirányító Zrt. által 

végzett elemzések alapján a 

napjainkban meglévő 8617 

MW bruttó villamos teljesí-

tőképességből csupán 4000 

MW maradhat üzemben 

2033-ig. Az összesen 2000 

MW-os teljesítményű négy 

jelenleg működő paksi blokk 
2032 és 2037 között, üzem-
ideje végén leállításra kerül, 
ennek a helyébe lép majd 
be az összesen 2400 MW-os 
teljesítményű két új paksi 
egység. Nem az a kérdés te-
hát, hogy szükség van-e Paks 
II.-re, hanem az, hogy milyen 
további erőművek épülje-
nek, amelyek között lehetnek 
majd megújuló alapúak is.

• Az új paksi blokkok a je-
lenleg elérhető legbiztonsá-
gosabb, ún. 3+ generációs 
technológiát képviselik. A 
legmodernebb elvárásoknak 
megfelelően passzív és aktív 
biztonsági rendszerekkel is 
fel lesznek szerelve, a reak-
tort körülvevő, kettős falú 
konténment pedig akár egy 
repülőgép becsapódása ese-
tén is megvédi az épület be-
rendezéseit.

• Az ENSZ 21. klímacsúcsán 
mintegy kétszáz ország kö-
telezte el magát az éghajlat-
változás megelőzése és az 
emberi civilizáció védelme 
érdekében. A történelmi 
jelentőségű 2016-os párizsi 
megállapodás aláírói, köztük 
Magyarország, ígéretet tett 
többek közt a fosszilis ener-

giahordozók kivezetésére és a 
szén-dioxid-kibocsátás csök-
kentésére. Az atomerőművek 
segítik az éghajlatváltozás 
megelőzését, hiszen műkö-
désük során nem bocsátanak 
ki szén-dioxidot vagy más 
üvegházhatású gázt. 

• Az atomenergia tovább-
ra is meghatározó a világ 
energiatermelésében: szá-
mos ország épít vagy tervez 
atomerőművet Európa- és 
világszerte. A Nemzetközi 
Energiaügynökség jelentésé-
ben 2040-ig a beépített nuk-
leáris kapacitások további 
jelentős bővülését prognosz-
tizálja, várakozásaik szerint 
az atomenergia részaránya a 
világ egyre növekvő energia-
termeléséből 11-ről akár 18 
százalékra nőhet.

• A mozgó kiállítás évről évre 
népszerűbb, 2009-es indu-
lása óta már több százez-
ren tekintették meg a tájé-
koztató járművet, emellett 
nemzetközi elismerésben 
is részesült a kiállítás: az 
Atomexpo Awards nemzet-
közi pályázat társadalmi 
kommunikáció kategóriájá-
nak döntőjében a társaság 
oklevélben részesült.

Tavaly megújultak a Bárány 
lakótelep útjai, valamint több 
frekventált járdaszakasz is. 
Most folytatódik a munka, az ígé-
retnek megfelelően elkezdődött 
a parkoló javítása mart aszfalttal, 
mely sokkal kényelmesebb par-
kolást fog lehetővé tenni az ott 
lakóknak. Sebestyénné Angyal 
Zsuzsanna (FIDESZ-KDNP), 

a körzet települési képviselője a 
helyszínen tekintette meg a kivi-
telezést. 

„Megígértük, folytatjuk, 
örömmel tapasztaltam, hogy 
elkezdődött a parkoló felújítá-
sa a Bárány utcai lakótelepen, 
a további fejlesztési elképzelé-
seim megvalósítását, - melyek 
még élhetőbbé, otthonosabbá 

teszik a lakótelepet, - az önök 
támogatásával, felhatalmazá-
sával, mint választott képvise-
lő igyekszem szorgalmazni.” 
– mondta el lapunknak Sebes-
tyénné Angyal Zsuzsanna, aki 
azt is hozzátette, szeretne kö-
zösségépítő szándékkal Nagy-
takarítási Akciót szervezni a 
lakótelepen. 

A KÖVA-KOM Nonprofit 
Zrt. tisztelettel kéri a lakosság 
megértést és türelmét a mun-
ka befejezésééig, valamint azt, 
hogy az éppen aktuálisan le-
zárt területre ne parkoljanak, 
így segítve a kivitelezés minél 
hamarabbi befejezését. 

Köszönjük!
Horváth Tibor

FOLYTATJUK! Mart aszfalttal javítják 
a Bárány utcai lakótelep parkolóját!

Begördül hozzánk Paks II. mozgó kiállítása
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Lapzártánk után, február 13-
án tartja éves első rendes Kép-
viselő-testületi ülését Nagy-

kőrös Város Önkormányzata. 
A költségvetés elfogadásának 
függvényében döntés születhet 

a 2020-as sport és kulturális 
pályázatokról, melyekre feb-
ruár 14-től lehet pályázniuk a 
civil szervezeteknek, egyesü-
leteknek, intézményeknek, két 
héten keresztül, február 27-ig. 
A részletes pályázati felhívá-
sok a szükséges mellékletekkel, 
csatolandó dokumentumok lis-
tájával február 13-án, a döntést 
követően kerülnek fel a városi 
honlapra, a főoldalon a hírek 
között és a felhívások között is 
elérhetőek lesznek. A cél, hogy 
idén is minél több kulturális- és 
sportprogram megvalósításához 

tudjon Nagykőrös Város Önkor-
mányzata hozzájárulni. 

F ONTOS! Az adóirodáról 
elektronikusan, ügyfélkapun 
keresztül kell az igazolást be-
szerezni arról, hogy nem áll 
fent adótartozás a Nagykőrösi 
Polgármesteri Hivatal irányá-
ban! Ezt elektronikusan kell 
megkérni és elektronikusan is 
kapják meg a pályázók. Kérjük, 
a benyújtási határidő és az át-
futási idő miatt szíveskedjenek 
ezt lehetőség szerint minél ha-
marabb megkérni.

Horváth Tibor

ITT AZ IDŐ! FEBRUÁR 14-TŐL LEHET 
PÁLYÁZNI SPORT ÉS KULTURÁLIS KERETRE!

VÁGÁNYZÁRI INFORMÁCIÓ
2020. február 15-től 2020. február 16-ig Ceglédbercel-Cserő 

– Cegléd állomások között végzett pályakarbantartási mun-

kák miatt a 140 [Budapest –] Cegléd – Szeged vasútvonalon 

egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. 

A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható 

az állomási pénztáraknál, ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhe-

tő a MÁVDIREKT +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámán és a 

www.mavcsoport.hu honlapon. 

Döntőben a Vanília & Gelarto cukrászda 
tortája, a Fenséges Fügés Manna

A nagykőrösi Vanília & 

Gelarto cukrászda közös-

ségi oldalán osztotta meg a 

nagyszerű hírt Marsa Éva 

Heléna, miszerint legújabb 

csodája, a Fenséges Fügés 

Manna Magyarország tor-

tája 2020. I. fordulójában 

döntős torta lett.

„Köszönöm szépen 

min  den  ki  nek, aki hitt 

ben  nem, támogatott és 

bíz  ta tott. ” – írta 

Mar sa Éva Heléna, a dön-

tős torta megalkotója. 

Az elért eredményhez 

gratulálunk, és sok sikert 

kívánunk a következő 

fordulóhoz.

A WWW.NAGYKOROS.HU OLDALON, 

NAGYKŐRÖS VÁROS HIVATALOS HONLAPJÁN FRISS 

HÍREKKEL, INFORMÁCIÓKKAL TALÁLKOZHAT!

TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN
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Nagykőrös Város Önkormányzata és a 

Nagykőrösi Arany János Kulturális Köz-

pont 2020. március első hétvégéjén ren-

dezi meg a XIV. Kárpát-medencei Magyar 

Középiskolai Arany János Balladamondó 

Versenyt. Juhász Nándorral, a kulturális 

központ igazgatójával beszélgettünk az 

előkészületekről.

– 2020. február 3-án járt le a versenyre a 

jelentkezési határ idő. Mennyi diák regiszt-

rált a rendezvényre?

– Nagy örömünkre, több mint kétszáz 

diák lesz a vendégünk. A tanulók az ország 

különböző pontjairól és a határon túlról is 

érkeznek.

– Mit tudhatunk a balladamondó ver-

seny programjáról?

– Március 6-án, pénteken 

19.00 órától gálaestet szervezünk, 

melyen fellép Csík János Kos-

suth-díjas zenész és művésztár-

sai. Nagy örömünkre, erre a ren-

dezvényre teljes teltház van, így 

a szervezők, dr. Czira Szabolcs 

polgármester kezdeményezésére, 

úgy döntöttek, hogy ugyanazon 

a napon, 2020. március 6-án 

dupla előadást hirdetnek meg. 

17.00 órakor is látható lesz a 

produkció, annak érdekében, 

hogy senki se maradjon le er-

ről a színvonalas programról.
– Kik lesznek a versenyen a XIV. 

Kárpát-medencei Magyar Középisko-

lai Arany János Balladamondó Verseny 

zsűritagjai? 

– Mivel ilyen nagy létszámmal jelentkez-

tek a diákok, ezért nyolc helyszínen zajlanak 

majd az elődöntők. Ebben az évben is na-

gyon nívós lesz a zsűri. A teljesség igénye 

nélkül egy-két főt szeretnék megemlíteni. 

Például zsűrielnök lesz L. Simon László Jó-

zsef Attila-díjas költő, országgyűlési képvise-

lő; Kautzky Armand Jászai Mari-díjas szín-

művész, szinkronszínész; dr. Lutter Imre, a 

Magyar Vers mondók Egyesületének elnö-

ke, drámapedagógus; Gulyás Dénes Kos-

suth-díjas és Liszt Ferenc-díjas operaénekes, 

Érdemes és Kiváló művész; Madár Veronika 

Regionális Prima díjas színművész; Takács 

Bence Ervin előadóművész-műsorvezető, 

tanár. Tényleg csak néhány elnököt soroltam 

fel, ezen kívül természetesen még nagyon 

sok országosan ismert előadóművész és szín-

művész lesz Nagykőrösön ezen a hétvégén, 

akik értékelik majd a diákok produkcióit.

– Mikor kezdődnek az elődöntők?

– Az elődöntők a verseny másnapján, 

március 7-én, szombaton kezdődnek 9.00 

órától, melyre nagyon sok szeretettel várjuk 

a nagykőrösi érdeklődőket is. 

– Mikor lesz a döntő?

– A döntő 2020. március 7-én a Nagy-

kőrösi Arany János Kulturális Központ 

színháztermében lesz és 14.30-kor kezdő-

dik. Fontos, hogy a balladamondó verseny 

programjaira, a helyszínekre mindenhová 

INGYENES lesz a belépés. N yitottak az ese-

mények és nagyon sok szeretettel várjuk az 

érdeklődőket.

JÖN! JÖN! JÖN!JÖN! JÖN! JÖN!
XIV. Kárpát-medencei Magyar Középiskolai XIV. Kárpát-medencei Magyar Középiskolai 

Arany János Balladamondó Verseny Arany János Balladamondó Verseny 
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GYÓGYSZERTÁRI 
ÜGYELET

2020. február 10-től 

EZÜST PATIKA GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Széchenyi tér 8. 

Tel.: 53/552-114

2020. február 17-től 

ARANY GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Szabadság tér 11. 

Tel.: 53/350-366

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.

ORVOSI ÜGYELET TELEFON SZÁMA:
53/350-377

 Január hónapban is adományo-

zott a TIBKER. Az egyik család 

édesanyja Tamás Ibolya, akik na-

gyon sok ajánlást kaptak, igazán 

megérdemlik az utalványt. Ibo-

lya elmondása szerint januárban, 

a fűtésszezonban nagy segítség 

lett nekik a 10.000 Ft-os utalvány, 

5 gyermek édesanyja, a legki-

sebb 13 éves, aki épp lebetege-

dett és nem tudott eljönni az 

átadásra, ők alapvető élelmiszer-

re költik az utalványt. A másik 

család hölgy tagja, Farkas Er-

zsébet, ők 3 csemetét nevelnek,   

húst, tésztát, fagyos termékeket 

vesznek a kapott utalványon. 

A 3, 4, és 12 éves gyermekeik ter-

mészetesen kapnak finomságo-

kat a vásárláskor. Mindkét csa-

lád kedveli a TIBIKER üzletet, 

gyakran járnak ide vásárolni. 

Januárban is adományozott
a TIBIKER
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Nagykőrös Város Önkor-
mány za ta tárgyi eszközö ket 
adományozott a „Tehet ség-
barát Önkormány zat 2019” 
díj pályázati össze géből 
a Toldi Miklós Élel mi-
szeripari Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kol lé-
gium ban működő tehet ség-
gondozó szakkörök részére. 
A pedagógusok a közelmúlt-
ban nagy öröm mel vették 
birtokukba a személyiségfej-
lesztésre, pálya orientációs is-
meretek bővítésére, szakmai 
versenyfelkészítésekre és szabadidős fejlesztő tevékenységek biztosítására alkalmas új eszközöket. 
Az intézményben oktatott valamennyi szakmai terület kiemelkedő tehetségű diákjai lesznek 
majd élvezői a pályázat eredményének.

 Köszönet a támogatásért.

A hét elején elérte Nagykőröst 

is a Ciara  viharciklon, a ked-

vezőtlen időjárás, a nagy szél 

rengeteg munkát adott az Ön-

kormányzati Tűzoltóság Nagy-

kőrös állományának. A Tázer-

dő dűlőben és a Ménesi útnál 

is kidőlt fával kellett megküz-

deniük. Kedden Nagykőrös és 

Nyársapát között, a vasúti átjá-

róban baleset is történt, - mely-

ben 2 ember megsérült - itt is 

a nagykőrösi tűzoltók segítet-

tek. Ez csak néhány eset a sok 

közül, ahová vonulniuk kellett. 

Köszönjük, hogy számíthatunk 

rájuk!

Horváth Tibor

Fotók: ÖT Nagykőrös

KEMÉNY HÉT:
 Nagy munkában a kőrösi tűzoltók!

Új tehetséggondozó 
eszközök a Toldiban

ÁLLÁST KÍNÁL
Az Emberi Erőforrások Minisztere

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 

alapján pályázatot hirdet

 Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola

Intézményvezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására.

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 

2020. 08. 16 - 2025. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 

2750 Nagykőrös, Kecskeméti út 

39-41.

A pályázat benyújtásának határideje: 

2020. március 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan 

további információt 

Mérészné Flaskai Éva nyújt, 

a 06-53/795-217-es telefonszámon.
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A Katolikus Pedagógiai Intézet, 
a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus alkalmából prog-
ramsorozatot hirdetett meg. 
Ehhez kapcsolódott óvodánk, a 
Názáret Római Katolikus Óvoda 
ebben a nevelési évben. A ter-
vezett programok egyik eleme, 
a januárban közzétett: „Jézus az 

én barátom” című rajzpályázat, 
melyet az ökumenizmus jegyé-
ben nemcsak a helyi katolikus 
iskola diákjai körében, hanem a 
református óvodások számára is 
meghirdettünk.

Közel 50 pályamunka érke-
zett a felhívásra.

Az ünnepélyes eredményhir-

detésen a Názáret Óvoda ének-
karosai, Simon Kinga kántor ve-
zetésével adtak műsort a pályázó 
gyermekek és felkészítő pedagó-
gusaik részére.

Minden alkotást beküldő 
gyermek emléklapot kapott 
ajándékba. A zsűri döntése 
alapján intézményenként ke-

rültek ki a díjazottak, akik apró 

ajándékcsomagot kaptak az el-

ismerő oklevél mellé.

Az eredményhirdetés zárá-

saként finom kakaóval és ka-

láccsal kínáltuk a vendégeket.

A Názáret óvoda közössége

„Jézus az én barátom” rajzpályázat

Szűkös kerettel érkezett a Kini-
zsi felnőtt csapata, a jó erőkből 
álló, egykori kőrösi játékost is 
felvonultató (Dély Gábor) Ceg-
lédbercel ellen, azonban szív-
vel-lélekkel küzdve, Petrezse-
lyem István fiai 4-1 arányban 
nyertek a 3x30 perces találko-
zón. Az első 30 perc 1-1-es állást 
hozott, kőrösi részről - egy re-
mek kontra végén - a tizenéves 
Vas Elek talált be. A második 
30 percben rutinos csatárunk, 
Sándor Gyuszi villogott, hiszen 
duplájával 3-1-re módosult az 

állás. A kőrösi fiúk az utolsó 
30 percben kicsit elfáradtak, 
jött a bercel’, de jól állta a sarat 
a rutinos védelem. A legvégén 
Hamusics Norbi remek kereszt-
labdája után Cseh Roli rúgott 
óriási bomba gólt, kialakítva 
a 4-1-es végeredményt. Külön 
öröm, hogy a 16 éves Urbán 
Martin 90 percet játszva debü-
tált a kőrösi felnőttek között.

Így tovább fiúk!  
Hajrá KINIZSI!

Forrás: Nagykőrösi Kinizsi SE 
hivatalos facebook oldala

4-1-es sikert aratott a 
Kinizsi felnőtt csapata,
a Ceglédbercel elleni 

edzőmeccsen!
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Az alapszakasz bajnoki cím 
egyik nagy esélyeséhez látoga-
tott a Nagykőrösi Sólymok KE 
NB1/B-s férfi együttese szombat 
este.
Lakosa Ákos vezérletével min-
dent megtettek a fiúk, de ez 
„csak” tisztes helytállást ered-
ményezett. A Sólymok küzdő-
szellemét dicséri, hogy utolsó 
negyedben még 7 pontnyira is 
voltak vendéglátóiktól, és csak 
a meccs végén nyílt ki nagyobb-
ra az olló. Némi szépségtapasz, 

hogy Lakosa Ákos bizonyult a 
mezőny legeredményesebbjé-
nek és legjobbjának is egyben, 
mert a 29/15 pontja mellett, a 
9 kiharcolt fault, 6 lepattanó, 
4 gólpassz, és 1 szerzett labda, 
összesen 35 VAL pontot jelen-
tett számára.
MAFC – Nagykőrösi Sólymok 
KE 91-67 (22-19, 24-16, 22-21, 
23-11)
/NB1/B, Piros csoport, Alapsza-
kasz – 20. forduló/

*****

U20: MAFC – Nagykőrösi 

Sólymok KE 72-47 (22-9, 18-

16, 12-12, 20-10)

*****

A Sólymok női felnőtt csapata 

egy többszörösen elhalasztott, – 

de már tét nélküli – meccset pó-

tolt szombaton, a Pest megyei 

bajnokságban. Az alapszakasz 

utolsó mérkőzése Szigetszent-

miklóson, sima kőrösi győze-

lemmel zárult. A 10 triplával 

behúzott találkozón Kovács 

Rebeka és Kakulya Réka bizo-

nyult leghatékonyabbnak, de 

mindenki jól játszott a csapat 

idénybeli 11. győzelmét hozó 

mérkőzésén. 

BKG Prima Akadémia U18LSZ 

– Nagykőrösi Sólymok KE 23-

74 (8-15, 4-18, 3-22, 8-19)

*****

U18: Nagykőrösi Sólymok KE 

„A”- Szolnoki KA/B 58-65 (15-

16, 15-21, 16-11, 12-17)

*****

U18: Nagykőrösi Sólymok KE 

„B” – Bikák KK (Budapest) 

108-28 (26-8, 29-5, 25-11, 28-4) 

*****

U16: Nagykőrösi Sólymok KE - 

Szentesi KK 116-14 (31-2, 24-2, 

28-8, 33-2)

*****

A Sólymok U12-es csapata va-

sárnap két meccset játszott Kecs-

keméten, az Országos Gyermek 

Kupa sorozat februári játéknapján. 

Elsőként egy igen izgalmas kis 

derbit hoztak össze, amit hosszab-

bításban nyertek meg. A második 

már kevésbé alakult jól, már ami 

az eredményt illeti, de a csapatszel-

lem, az akarat és a küzdeni tudás 

ezúttal sem szenvedett csorbát.

Nagykőrösi Sólymok KE – 

Kecskeméti KA Villámok 61-57 

(4-14, 21-13, 6-15, 22-11, 8-4)

Bátaszéki Oroszlánok – Nagy-

kőrösi Sólymok KE 85-47 (28-

9, 19-18, 22-6, 16-14)

*****

A Nagykőrösi Sólymok KE 

híreit, eredményeit, részle-

tes beszámolókkal, a www.

nagykorosisolymok.hu és a 

www.facebook.com/nagykoro-

sisolymok/ oldalon követhetik 

nyomon.

NSKE

Sólymok: Pályán kicsik, nagyok, fi úk, lányok

Fotó: U12: Nagykőrösi Sólymok KE /fotó: Gál Andrea/

ÁLLÁSPÁLYÁZAT!
Pályázati felhívás: Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

INFORMATIKUS
munkakör betöltésére

Részletek a városi honlapon, itt:

http://www.nagykoros.hu/cikkek/20151011/Allasajanlatok

 ÁLLÁST KÍNÁL

Nagykőrösi Városi Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatokat hirdet

Nagykőrösi Városi Óvoda Batthyány úti 

telephelye óvodapedagógus

*****

Nagykőrösi Városi Óvoda 

Kalocsa Balázs Tagóvoda

Tagóvoda- vezető (magasabb vezető)

munkakörök betöltésére.

A pályázatok benyújtásának határideje: 

2020. március 10.

A pályázati kiírásokkal kapcsolatosan további 

információt Talamon Attiláné nyújt, 

a 30/556-6636-os telefonszámon.
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– 2020 –

2020. március 14. 18.30
Kossuth Lajos Általános Iskola

 

Vörösboros marhapörkölt, lecsós burgonyás tarhonyával, savanyúsággal

MEGHÍVÓ

Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját a

Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 

hangversenytermében 

2020. február 20-án (csütörtök) 17 órai kezdettel 

megrendezésre kerülő

Farsangi koncertünkre,
melyen fellépnek iskolánk pedagógusai.

Sok szeretettel várjuk Nagykőrös város zeneszerető 

közönségét! 

A belépés díjtalan, de köszönettel vesszük, 

ha pártolójegy vásárlásával támogatja iskolánk 

Zeneszerető Gyerekek Alapítványát! 

M EGHÍVÓ LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓRA

Tisztelt Lakosság!

A beruházó NIF Zrt. LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁST tart 
a „441. számú főút Kecskemét elkerülő-Nagykőrös szakasz 
fejlesztésének előkészítése, környezeti hatástanulmány, ta-
nulmányterv, engedélyezési és kiviteli terv készítése” elneve-
zésű előkészítéssel kapcsolatban, amelyre tisztelettel meghívja 
az érdeklődőket.

Helyszín: Arany János Kulturális Központ 1. emelet
Cím: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7.
Időpont: 2020. február 20. 15 óra 00 perc

Tárgyi előkészítés az alábbi tervezési feladatokat tartalmazza:
• 441. sz. főút Nagykőrös, Téglagyári út és Kecskemét-

Katonatelep közti szakasz 11,5 t tengelyterhelésre történő 
burkolatmegerősítése

• Kecskemét-Katonatelep és a Kecskemét elkerülő (445. sz. 
főút) közötti szakasz 2x2 sávos keresztmetszeti kialakítása 
belterületi jelleggel

• csomópontok felülvizsgálata, korszerűsítése/átépítése
• buszmegállók felülvizsgálata
• gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételrendszerének 

javítása

A tájékoztatáson lehetőség nyílik a beruházáshoz kapcsolódó 
kérdések, észrevételek megvitatására.
A Lakossági Tájékoztató nem sajtónyilvános.

További információ: www.facebook.com/nifzrt


