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T ovábbi részletek lapunk
3., 4., 5., 10. és 16. oldalán!

RENDKÍVÜLI KÖZLEMÉNY
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Veszélyhelyzetet hirdetett a kormány az ország teljes területére – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget 
vezető miniszter szerdai sajtótájékoztatóján.
  Közölte azt is, hogy beutazási tilalmat rendeltek el Olaszországra, Kínára, Dél-Koreára és Iránra. A fertőzött terü-

letekről csak a magyar állampolgárok léphetnek be az országba, ők karanténba kerülnek.
  A szlovén és osztrák határon határellenőrzés lesz – tette hozzá.
  A száz főnél nagyobb zárt terű tömegrendezvényeket nem lehet majd megtartani – fűzte hozzá.
  Azt is mondta, jelentős és súlyos gazdasági következményei lesznek a kialakult járványnak.
  Beszélt arról is, hogy az iskolákat még nem indokolt bezárni, az egyetemek ugyanakkor átállnak a távoktatásra.
  A kormány célja, hogy mindent megtegyen a megelőzés érdekében.

FORRÁS: M1, hirado.hu

Veszélyhelyzetet hirdetett a kormány az ország egészére
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A Nemzeti Összetartozás 
Évéhez kapcsolódóan az 
Országgyűlés Hivatala 
mó do sítja az Országház 
homlokzatán lévő mészkő-
ből készült címergalériát 
– közölte az Országgyűlés 
Sajtóirodája pénteken az 
MTI-vel.
 Emlékeztettek: az Or-
szágház építésekor a hom-
lokzatokat 386 címerrel dí-
szítették. Az ország címere 
mellett az országrészek és 
társországok, valamint – 
gyakori ismétlődésekkel – a 
törvényhatóságok (várme-
gyék, egyes városok) mész-
kőből kifaragott jelvényei 
sorakoztak, azt a szimbo-
likus üzenetet hordozva, 
hogy a törvényhozás palo-
tája az egész ország háza.
 A június elejére elkészü-
lő, újrarendezett címerga-

lérián az épület főpárkánya 
alatt a vármegyék címere 
kétszer, valamennyi tele-
pülés címere pedig egyszer 
szerepel majd – olvasható a 
közleményben.

A 120 újonnan felkerülő 
címer között szeretett vá-
rosunk, Nagykőrös címere 
is fölkerül, melyeket a ter-
vek szerint júniustól lehet 
majd megtekinteni.

Nagykőrös címere:
Aranyszegélyű álló pajzs vö-
rös mezejében, zöld pázsiton, 
zöldellő természetes kőrisfa, 
a címerköpeny felső részén 
aranyszínű barokk díszítés, 
amelyről mind a két oldalon 
zöld levélfonadék csüng le. 

A pajzs tetején lebegő, ötágú 
aranykorona.

 Horváth Tibor
Forrás: MTI

Gyász
Hoffer Dénes (1940)
Mester János (1924)

Magyar Lászlóné sz. Danka Teréz (1957)
Özv. Bojtos Istvánné sz. Debreczeni Terézia (1948)

A KORONAVÍRUSRÓL KÉRDEZTÜK
DR. LAKATOS ATTILÁT, A NAGYKŐRÖSI HÁZIORVOSOK MENTORÁT!

Telefonos interjút készí-
tettünk a koronavírussal 
kap cso lat ban dr. Lakatos 
At ti lával, a nagykőrösi há-
ziorvosok mentorával, akit 
többek között az országos 
zárlat nagykőrösi vonatko-
zásáról és a legfontosabb 
tudnivalókról, a megelőzés 
lehetőségeiről is kérdez-
tünk. A teljes interjút az 
Önkormányzati Hírek face-
book oldalán láthatja.
ÖH: Országos zárlatot ren-
deltek el. Mit kell erről 
tudnunk, hogyan érinti ez 

a nagykőrösieket? Mire kell 
felkészülnie annak, aki, 
mondjuk, kórházba megy?
Dr. Lakatos Attila: Perc ről 
percre, napról napra változik 
a helyzet. Most az a szituáció 
van, hogy az idősotthonok-
ba, szociális otthonokba lá-
togatási tilalmat rendeltek el, 
tehát a hozzátartozók ne láto-
gassák az ott fekvő vagy dol-
gozó hozzátartozóikat, mert 
ezzel behurcolhatnak oda 
különböző fertőzést, akár a 
coronaria vírust is, ami azért 
még Nagykőrösön nincsen. 

A másik, kórházak látogatási 
tilalmát is elrendelték, szin-
tén ebből az okból, hogy az 
ott fekvő betegeket megóv-
juk attól, hogy esetleg elkap-
hassák ezt a fajta fertőzést, 
mert az csak utólag derül ki, 
ha már tünetek vannak.
ÖH: Milyen tanácsokat tud 
adni a megelőzés tekinte-
tében? Mik a legfontosabb 
tudnivalók?
Dr. Lakatos Attila: Igazából 
a kézmosás. Minél többször 
mossunk kezet, alaposan, 
tehát nem csak egyszerű-
en, hanem szappannal több 
másodperces átdörzsöléssel.
Ha van alkoholos fertőtlení-
tő, akkor azzal is többször is 
naponta és talán megoldható 
az, hogy kézzel megfogott ki-
lincs ne vigye át a fertőzést. 
Egyébként most infl uenzajár-
vány is van, ami ugyanazo-
kat a tüneteket mutathatja. 
A másik megelőzés pedig, 
hogy ha valaki megbetege-
dett, vagy tüsszög, köhög, 
akkor az lehetőleg ne menjen 
közösségbe, maradjon ott-

hon, amíg meg nem gyógyul, 
illetve az utcán, közösségi te-
reken zsebkendőbe tüsszög-
jön, ha más nem, a könyök-
hajlatba. Ezzel megelőzi, 
hogy a közös térbe bekerül-
jön a kórokozó. Maszkot csak 
annak kell hordani, aki maga 
is úgy érzi, hogy náthás és 
hogy ne terjessze családtag-
jaira, vagy a vele egy térben 
tartózkodókra. 

H ASZNOS
INFORMÁCIÓK, HA

FELMERÜL A GYANÚ:
  Maradjon otthon, ne men-

jen közösségbe!
  Kérjük, hogy ne személye-

sen menjen a háziorvosi 
rendelőbe, hanem telefo-
non hívja fel háziorvosát!

  A háziorvos telefonon fog-
ja kikérdezni Önt.

  Ha felmerül a koronaví-
rus-fertőzés gyanúja, ak-
kor a háziorvos értesíti a 
mentőket és a mentő kór-
házba szállítja Önt.

Horváth Tibor

Nagykőrös címere is fölkerül az Országház homlokzatára
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1848. MÁRCIUS 15.

Tisztelt Polgármester Úr!
Kedves Dr. Czira Szabolcs!

Szeretném megköszönni a lehetőséget,
hogy ott lehettem ezen a fantasztikus Arany János 

Balladamondó versenyen!
Minden annyira méltó volt Arany János szelleméhez:

a fogadtatás, az események sokszínűsége,
a szervezettség, a vendéglátás, az ünnepélyesség!

S hallgatni, látni ezt a sok tehetséges fi atalt,
igazán felemelő élmény volt.

Az Ön beszédei a verseny előtti gálaesten nagyszerű 
alaphangot adott a találkozónak

s másnap a zsűrihez intézett útravaló is szívet
melengető volt!

Köszönöm, hogy mindennek részese lehettem,
hiszen mint előadóművész, a Károlin oktató tanár 

sokat gazdagodtam az Ön városában…

Tisztelettel és szeretettel:
Dr. Havas Judit 

előadóművész, irodalomtörténész
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A bécsi forradalom hírére a pesti fi atalok a cselekvés 
útjára léptek. Reggel a Pilvax kávéházból indultak el 
történelmi útjukra. Először az egyetemeket járták vé-
gig. Lefoglalták a Landerer és Heckenast nyomdájá-
nak egyik gépét, és kinyomtatták a Nemzeti dalt és a 
tizenkét pontot. A Nemzeti Múzeum előtt nagygyűlést 
tartottak. A pesti városháza elé vonultak és a városi 
tanáccsal elfogadtatták a tizenkét pontot. Így a petí-
ció, mint Pest város követelése mehetett Pozsonyba. 
Megalakult a Közbátorsági Bizottmány. Elnöke Irányi 
Dániel lett. A tömeg Budára vonult, hogy a Helytar-
tótanács engedje szabadon a sajtóvétség miatt fogva 
tartott Táncsics Mihályt, és engedélyezze a Nemzetőr-
ség szervezését. A tömeghez ekkor már csatlakozott 
Nyáry Pál, Klauzál Gábor és a liberális nemesség más 
képviselői. Táncsicsot lelkes diadalmenet kísérte 
Pest re. Este a Nemzeti Színház díszelőadást tartott.

Forrás: http://www.altisk-lelle.sulinet.hu
„A Pilvax kávéházban azt határoztuk, hogy sorra 
járjuk az egyetemi ifjúságot. Először az orvosok-
hoz mentünk. Szakadt az eső, amint az utcára 
léptünk, s ez egész késő estig tartott, de a lelkese-
dés olyan, mint a görögtűz: a víz nem olthatja el. 
Az orvosoktól a mérnökökhöz, majd a jogászok-
hoz vonult a számban és lelkesedésben egyaránt 
percenként növekedő sereg. Jókai fölolvasta a 
felhívást és a 12 pontot, s énvelem elszavaltatták 
a „Nemzeti-dal” -t. Mindkettőt kitörő lelkesedés-

sel fogadták, s a refrénben előjövú „es-
küszünk”-öt mindannyiszor visszahar-
sogta az egész sereg, mely a téren állt. 
Landerer nyomdájához mentünk, amely a 
legközelebb volt hozzánk, s a 12 pontot és a Nem-
zeti dalt rögtön nyomni kezdték. Délfelé elkészül-
tek a nyomtatványok, s ezrenként osztották szét 
a nép között, mely azokat részeg örömmel kap-
kodta. Délután három órára gyűlést hirdettünk a 
múzeum terére, s a sokaság eloszlott. A szaka-
dó eső dacára mintegy 10 000 ember gyűlt össze 
a múzeum elé, onnan a városházához mentünk. 
A tanácsterem megnyílt, s megtelt néppel. Rövid 
tanácskozás után a polgármester aláírta a 12 pon-
tot. Óriási lelkesedés tört ki!... - Budára! Budára! 
Nyittassuk meg Táncsics börtönét! Ezek voltak a 
nép leginkább és legtöbbször hallható kiáltásai. 
A választmány legalább húszezer ember kísére-
tében fölment Budára a helytartó tanácshoz és 
előadta kívánatait. A nagyméltóságú helytartó ta-
nács sápadt vala és reszketni méltóztatott, s öt 
percnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett. 
A katonaságnak kiadatott a tétlenségi rendelet, a 
cenzúra eltöröltetett, Táncsics börtönajtaja meg-
nyílt. A rab írót diadallal hozta át a töméntelen 
sokaság Pestre. Ez volt március 15-e. Eredményei 
olyanok, melyek e napot örökre nevezetessé te-
szik a magyar történelemben.” 

(Részlet Petőfi  Sándor naplójából)

Tisztelt Adózók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. 
március 9. napjától, helyi adófi zetési kötele-
zettségük teljesítését segítve bevezetésre ke-
rült az Elektronikus Fizetési és Elszámolási 
Rendszer (EFER). Az újításnak köszönhetően 
valamennyi helyi adó, díj és annak járulékai 
elektronikus úton történő teljesítése lehe-
tővé vált, ügyfélkapus/cégkapus bejelentke-
zést követően.

A szükséges tranzakciót az E-Önkormányzat 
Portálra történő belépéssel

(https://e-onkormanyzat.gov.hu), 
az illetékes önkormányzatot kiválasztva tudják 
elindítani az adók, díjak, illetékek befi zetése fü-
lön, interneten keresztül, bankkártyás befi zetés 
segítségével. 

Egy tranzakcióval akár több adószámlán fenn-
álló tartozás kiegyenlítése is teljesíthető.

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal 

BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETI ADÓJÁT
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Neves, országosan elismert zsűritagok értékelték a diákokat

Csík János Kossuth–díjas zenész és művésztársainak 
zenés irodalmi műsora

Március 6–7-én rendezték 
meg városunkban a XIV. Kár-
pát-Medencei Magyar Közép-
iskolai Arany János Ballada-
mondó Versenyt. Március 6-án, 
pénteken délután tájékoztatót 
tartottak versenyzőknek és 
kí sérőiknek, valamint sor ke
rült azon sorsolásra is, me
lyen kiderült mely diák, mely 
elődöntő helyszínen ad hat ja 
elő a kötelező balladák egyi
két. A délután további ré-
szé ben fakultatív program 
keretében városnéző séta és
múzeumlátogatás vár ta az 
érdeklődőket.
 A XIV. Kárpát-Medencei Ma-
gyar Középiskolai Arany János 
Balladamondó Verseny alkal-
mából megrendezésre kerülő 
gálaesten, március 6án, pénte-
ken köszöntötte a városunkba 
látogató tanulókat, felkészítőket, 
szülőket, illetve minden kedves 
megjelentet dr. Czira Szabolcs, 
városunk polgármestere.
 A városvezető beszédében
elmondta: „Egykor eleink, 
Nagy kőrös szorgalmas és bölcs 
lakosai úgy döntöttek, hogy 
a szeretet és a tudás lesz az ő 
kincsük. A tudáshoz iskolát 
emeltek, az épület falai közé 
pedig a legjobb tanárokat hív-
ták. Nekik köszönhetően élt, 
tanított, alkotott 9 éven ke-
resztül Arany Nagykőrösön. 
Ma is hálás szívvel gondolunk 
rájuk. Útmutatásukat követve 
él ma is Nagykőrös!” Kiemelte 
továbbá: „Egyet ne feledjenek, 
akik holnap Arany-balladát 

adnak elő, nyertesek! Nyerte-
sek, akik számára fontos a tu-
dás, fontos a magyar kultúra 
megőrzése, éltetése. Nyertesek, 
akik többek lesznek azáltal, 
hogy idejüket arra szentelik, 
fejlődjenek! Arany János mű-
veinek páratlan szókincse, a 
magyar irodalom, a magyar 
nyelv szeretete észrevétlenül is 
formálja a lelkeket, s erőseb-
bé, magabiztosabbá, a valódi 
értékekre érzékenyebbé teszi 
Önöket!
 Büszke vagyok rá, hogy Nagy-
kőrös ma olyan város, amely a 
Kárpát-medence középiskolásainak 
szóló verseny lebonyolításához 
nem csak kedvet érez, de van ereje 
is hozzá, hogy egy Arany Jánoshoz 
méltó eseményt szervezzen” – tet-
te hozzá a polgármester.
 Dr. Czira Szabolcs hangsú-
lyozta: „Büszkék vagyunk vá-
rosunkra, sikereinkre, a nagy-
kőrösi lelkületre! A lélekre, 
melytől ma elválaszthatatlan 
Arany János kultusza. Nem 
csak szavakban, de tettekben is 
megnyilvánul ezen elkötelező-
désünk, hiszen az elmúlt évek 
során Magyarország Kormá-
nya támogatásával megújítot-
tuk az Arany János múzeumot 
kívül-belül. A város megújult 
terén, a Hősök terén pedig felál-
lítottuk Arany János és család-
jának egyetlen fotója alapján 
készült szoborkompozíciót.”

XIV. Kárpát-Medencei Magyar Középiskolai Arany János 
Balladamondó Verseny



5XV. évfolyam, 11. szám • 2020. március 13.

Tekintsék meg a teljes beszédet 
az Önkormányzati Hírek Nagykőrös facebook oldalán!

A gálaesten a Weiner Leó Ze-
neiskola közössége a Nélküled 
című dallal ajándékozta meg 
a közönséget, majd Csík János 
Kossuth–díjas zenész és mű-
vésztársainak zenés irodalmi 
műsorát hallgathatták, tekint-
hették meg a kulturális központ 
színháztermében. 
 Másnap, március 7én, az 
elődöntők nyolc helyszínen zaj-
lottak olyan neves zsűrielnökök 
előtt, mint L. Simon László, or-
szággyűlési képviselő, József 
Attiladíjas költő, a Magyar Or-
szággyűlés Kulturális Bizottsá-
gának alelnöke; Gulyás Dénes, 
Kossuth és Liszt Ferencdíjas 
operaénekes, Érdemes és Kivá-
ló művész, a Pécsi Nemzeti Szín-
ház operaigazgatója; Takács 
Bence Ervin, előadóművész, 
mű sor veze tő, MMA ösztöndí-
jas versmondó; Kautzky Ar-
mand, Jászai Maridíjas magyar 
színművész, szinkronszínész; 
dr. Ma kai Katalin, Magyar 
Köztársasági Ezüst Érdemke-
resztes főiskolai docens; Madár 
Veronika, Regionális Primadí-
jas színművész; dr. Lutter Imre, 
Bánffy Miklósdíjas előadómű-
vész, drámapedagógus, média-
szakember, a Magyar Versmon-
dók Egyesületének elnöke; Tege 
Antal, Gálfygyűrű díjas és Őze 
Lajosdíjas színművész, a Békés-
csabai Jókai Színház tagja.
 A döntőbe 24 versenyző ju-
tott be, akik igen feladták a 
leckét a zsűrinek magas szintű 
szavalataikkal. Végül nehéz 
döntést követően L. Simon 
Lász ló értékelte a döntőbe ju-
tott diákokat, majd az ünne-
pélyes eredményhirdetés kö-
vetkezett a kulturális központ 
színháztermében.

Eredmények:

l  Balladaértő tolmácsolásáért 
kü löndíjban részesült Násztor 
Eszter Budapestről, a díjat ré-
szére dr. Havas Judit Radnóti- 
és Pilinszkydíjas, valamint a 
Magyar Köztársasági Érdem-
rend Lovagkeresztjével kitün-
tetett előadóművész, a Károli 
Egyetem oktatója adta át. 

l  Szép Magyar Beszédért kü-
löndíjban részesült Pintér 
Stefánia Viktória Veszprém-

ből, a díjat részére Tege An-
tal Gálfygyűrű díjas szín-
művész, a Békéscsabai Jókai 
Színház tagja adta át.

l  A magas szintű felkészülésért 
különdíjban részesült Varga 
Levente Kömlődről, a díjat ré-
szére Papp János Gobbi Hil-
daéletműdíjas, Kazinczydí-
jas színművész adta át.

l  A közönség Különdíja elis-
merésben részesült Roznár 
Ágnes Budapestről, a díjat 
részére Takács Bence Ervin 
előadóművész–műsorvezető, 
MMA ösztöndíjas versmon-
dó adta át. 

l  A legeredményesebb határon 
túli versenyző különdíját Bu-
bánci Alex Kárpátaljáról ér-
demelte ki, a díjat részére Gu-
lyás Dénes Kossuthdíjas és 
Liszt Ferencdíjas operaéne-
kes, Érdemes és Kiváló mű-
vész, a Pécsi Nemzeti Színház 
operaigazgatója adta át.

l  A Magyar Versmondók Egye-
sületének különdíját Hunyadi 
Beatrix Debrecenből kapta, a 
díjat részére dr. Lutter Imre, 
a Magyar Versmondók Egye-
sületének elnöke adta át. 

l  Nagykőrös város polgármes-
terének különdíját Baranyi 
Liána Marcaliból kapta, a dí-
jat részére dr. Czira Szabolcs, 
Nagykőrös város polgármes-
tere adta át. 

A bronz fokozatot dr. Makai 
Katalin, Magyar Köztársasági 
Ezüst Érdemkeresztes főiskolai 
docens adta át Fehér Anna Er-
zsébet (Komló) részére.  Aján-
déka 50 ezer forint és értékes 
ajándékcsomag.
Az ezüst fokozatot Madár Ve-
ronika, Regionális Primadíjas 
színművész adta át Zsohár Ve-
ronika (Szombathely) részére. 
Ajándéka 80 ezer forint és érté-
kes ajándékcsomag. 
Az ARANY fokozatot L. Si-
mon László, a zsűri elnöke és 
dr. Czira Szabolcs, Nagykőrös 
város polgármestere adta át 
ROZNÁR ÁGNES (Budapest) 
részére. Ajándéka 100 ezer fo-
rint és értékes ajándékcsomag. 

A díjazottaknak gratulálunk!

XIV. Kárpát-Medencei Magyar Középiskolai Arany János 
Balladamondó Verseny

Képünkön az első három helyezett látható 
dr. Czira Szabolcs polgármesterrel
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Hirdetés

FIGYELEM! IDŐPONTVÁLTOZÁS!
A koronavírus idősekre kitett fokozott veszélyére tekintettel ez-
úton tisztelettel tájékoztatjuk a nagykőrösi lakosságot, hogy az 
április 4-én a Pálfájai Oktatóközpontban megtartandó, a Kis Ist-
ván Népdalkör és a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ 
által közösen szervezett Dalos Találkozó elhalasztásra kerül, egy 
későbbi időpontban, várhatóan szeptemberben lesz megtartva.
 A szervezők tisztelettel kérik a lakosság megértését!

Lapunkat Juhász Nándor igazgató tájékoztatta

Hirdetés

Hirdetés

Híreinket, képgalériáinkat 
kövesse nyomon 

továbbra is  
az Önkormányzati Hírek 

Nagykőrös facebook 
közösségi oldalunkon,  

valamint a 
www.nagykoros.hu 
városi honlapon!

Nagykőrösi székhelyű, 
széles termékskálával 
rendelkező gépgyártó 

felvételre keres 
lakatos szakmunkást, 

betanított vagy 
betanítható dolgozót.

Szakmai fejlődési 
lehetőség.

Jelentkezni lehet 
az 53/550-280-as 
telefonszámon.
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Kökény Gábor elismerte, 
még nincs meg a jogsza-
bályi háttér, ami alapján 
a 150 ezer forintos csa-
tornapénzt ígérgették a 

választások előtt: „… 
a jogszabályi 
háttérnek a fel-
kutatása a to-
vábbiakban is 

folytatódik…” 
– fogalmazott a Zágráb-
bal egy szövetségben 
induló Kökény Gábor. 
Ezek szerint még nincs 
meg!

Úgy ígértek, hazudtak 
be Zágrábék a nagykő
rösieknek 150 ezer forin
tot a választások előtt, 
hogy arra semmilyen 
jogszabályi hátterük nem 

volt, és még most sincs 
a fenti beismerés alap
ján. Kökény Gábor utalt 
is rá, hogy EDDIG NEM 
TUDTÁK BEBIZONYÍ
TANI, AMIT ÍGÉRTEK, 
így fogalmazott ugyanis: 

„… ha ez be-
bizonyításra 
kerül…”. ZÁGRÁ-
BÉKNAK TEHÁT MÉG 
SEMMILYEN BIZO-
NYÍTÉKUK NINCS!

Tavaly novemberben azt 
mondta Kökény Gábor, 
akivel Zágráb Nándor 
ugyanazon egye sü let
ben indult a választáson, 
hogy: „Nyilván polgár
mester úr felkérésére a 
jogszabályinak ponto
san utána fogunk néz

ni és EZEKET A 
KÉRDÉSEKET, 

EZEKET AZ ÁL-
L Í T Á S O K A T 
NYILVÁN ALÁ 
KELL, HOGY 
TÁ MASSZUK.” 
Azóta eltelt 3 hónap, 
március van!

TOVÁBBRA IS ZÁG-
RÁBÉKTÓL VÁRJUK 
AZOKAT A JOGI DO-
KUMENTUMOKAT, 
OKIRATOKAT, KOR-
M Á N Y D Ö N T É S T , 
AMI ALAPJÁN KI 
KELL EZT A 150 EZER 
FORINTOT FIZETNI! 
ŐK ÍGÉRTÉK MEG, 
NEKIK IS KELL BIZO-
NYÍTANIUK!

Nézzék meg videónkat 
az Önkormányzati Hírek 
facebook oldalán!

Horváth Tibor

LEBUKÁS:  ZÁGRÁBÉKNAK SEMMILYEN BIZONYÍTÉKUK NINCS

DÖNTÉS ELŐTT: 2020. ÉVI LAKOSSÁGI JÁRDAÉPÍTÉS

Lapzártánk után, már-
cius 11-én délután tár-
gyalja Nagykőrös Város 
Önkormányzat Pénz-
ügyi és Városüzemel-
tetési Bizottsága a 2020. 
évi lakossági járdaépí-

tés pályázatot. A képvi
selő-testület a 2020. évi 
költségvetésében 5 mil
lió forintot különített el 
lakossági járdaépítési 
mun kák támogatására. 
 Amennyiben a szak-

bizottság elfogadja a 
pályázat kiírását (és mi-
ért ne fogadná el), úgy 
a felhívás szerint a pá-
lyázatok benyújtási ha-
tárideje 2020. április 17., 
péntek 12.00 óra lesz. Az 
önkormányzati támo-
gatás igénybejelentésé-
hez, járda átépítéséhez, 
építéséhez idén is egy 
kérelmet kell kitölteni 
és benyújtani a Nagykő-
rösi Polgármesteri Hiva-
tal Műszaki Irodájához. 
 Mint az előterjesztés-
ben olvasható, a támoga-
tás elvei nem változnak: 
azaz 1 méter széles be
ton járda megépítéséhez 
szükséges építőanyag 

be kerülési költségéhez és 
támogatottként egyszeri 
kiszállítás díjához kal
kulált költség. A pályá
zat feltétele tehát, hogy 
a járdát akadálymentes 
kialakítással, minimum 
1 méter szélességben kell 
megépíteni legkésőbb 
2020. szeptember 15-ig. 
A támogatás formája 
utólagos, vissza nem té
rítendő pénzbeli támoga
tás.
 A pályázati felhívás 
és az adatlap elérhető 
lesz a www.nagy koros.
hu városi hon lapon, a 
pályázatok menü pont-
ban.

Horváth Tibor 

Képünk illusztráció! 
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Nagyon népszerű 
az Arany János Közérdekű 

Muzeális Gyűjtemény

A megújult múzeum nem 
csupán a helyi ér dek lő
dőket, hanem a távolabbról 
érkezőket is várja a rend
hagyó kínálatával. Ezek 
kö zött nem csupán a tel
jesen megújult, Arany János 
és családjának nagykőrösi 
éveit is bemutató állandó 
kiállítást, hanem a hónapban 
nyílt „Tűzben edzett, Föld
ben született” című föld
tudományi időszaki ki
ál lí tást is megtekinthetik 
az érdeklődők. Digitális 
eke, virtuális emlékkönyv, 
Arany János hologram, mesélő 
fotel és még sok más vár 
mindenkit Nagykőrösön, az 
ország szívében. A kiállítások 
mellett látványraktár, show
room, tudáslabirintus és 
Arany dolgozószobája ihlette 
szabadulószoba is megtalálható 
a múzeumban, így az egész 
család minden tagja találhat 
számára megfelelő programot. 
És ez még nem minden! 
Arany 2020 csomaggal a 

távolabbról érkező cso por
to kat, meg újult, kor osz tá
lyokra le bon tott mú zeum
peda gó giai fog lal kozásokkal 
a kicsiket, városnéző sé
tá val és filmvetítéssel a 
nagyokat várják a mú
zeum munkatársai. A gi
tár estek, a változatos elő
adá sok, a rendhagyó tár lat
veze té sek révén nemcsak 
Nagykőrösről, hanem tá
vo labb ról, Mo nor ról, Jász
be rény ből, Bu da pest ről, 
Deb re cen ből és Bicskéről 
is érkeztek a múzeumba 
látogatók az elmúlt egy 
hónap so rán. Arany nyom
do kain ismerjék meg Önök 
is Nagykőrös értékeit, a 
múzeum kincseit, és töl
tőd je nek fel a prog ramok 
nyújtotta él mé nyek kel az 
Alföld zöld oázisában!

Nagykőrösi Arany János 
Kulturális Központ, 

Könyv tár és Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény

Nagykőrösi óvodásoknak 
tartottak közlekedésbiztonsági 

előadást az egyenruhások

A Nagykőrösi Rendőrkapitány
ság mun ka társai a közlekedési 
ismeretek hetének programso
rozatába illeszkedően, 2020 feb
ruárjában interaktív baleset és 
bűnmegelőzési előadást tartot
tak a Nagykőrösi Városi Óvoda 
Kárász utcai intézménybe járó 
Cinke csoportos óvodásainak.
 MóriczVakulya Nikolett r. 
százados a gyalogos és kerék
páros közlekedés szabályairól, a 
balesetmegelőzésről, a passzív 
közlekedésbiztonsági eszközök 
fontosságáról és használatáról 
beszélt.
 Sebián Szilvia r. főtörzsőr
mester felhívta a gyerekek fi
gyelmét az idegenekkel szem
ben történő helyes viselkedésre 
és arra, hogy mit tegyenek, ha 
egyedül maradnak otthon, vagy 
ha a szüleiktől a tömegben vélet
lenül elkeverednek. 
 Az ovisok az előadáson aktí
vak voltak, kötetlen beszélgetés 
keretében tették fel a kérdései
ket, mondták el saját tapaszta
lataikat.
 A program során a gyerekek 
Kis Tamás r. zászlós segítségével 
megismerkedhettek a rendőri 
hivatás sokszínűségével, megte

kinthették a rendőri egyenruha 
jellegzetességeit, kipróbálhat
ták a rendőrök felszereléseit, 
magukra ölthették a golyóálló 
mellényt és elkészíthették saját 
ujjlenyomatukat is. Az óvodá
sok szívesen működtek közre a 
tevékenységekben.
 A legnagyobb élményt a 
gyer mekek számára a rend őr
autó és motor jelen tette. 
 A prevenciós előadás célja a 
gyermekek biztonságérzetének 
erősítése volt, és annak meg
értetése, hogy szükség esetén 
tudjanak és merjenek segítsé
get kérni a felnőttektől, rend
őröktől.
 Az előadás végén az egyen
ruhások matricákat ajándékoz
tak a kicsiknek, remélve, hogy 
a gyerekek bizalma az egyenru
hásokkal szemben nő, az idege
neket pedig a tanultak alapján 
elkerülik.
 Ezúton is köszönjük a Nagy
kőrösi Rendőrkapitányság dol
gozóinak, hogy emlékezetessé 
tették a gyermekek számára 
ezt az élményekben gazdag 
délelőttöt!

Nagykőrösi Városi Óvoda 
Kárász utcai intézménye

Hirdetés
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Idén is javítják a külterületi földutakat
„Javaslat a külterületi földutak 2020. évi ren-
dezésére” címmel nyújtott be előterjesztést a 
KÖVA-KOM Nonprofit Zrt., melyről a dön-
tést a március 26-i képviselő-testületi ülésen 
hozzák meg. 

Az előterjesztésből ki-
derül, hogy az elmúlt 
évekhez hasonlóan idén 
is kettő útminőség-javító 
gréderezésre kerül sor, 
tavasszal és ősszel. A ta-
vaszi gréderezés határ-
ideje 2020. június 30., az 
őszié pedig november 
30., természetesen az idő-
járástól függően. 

Az idei évben össze-
sen 454  000 m2 földút 
rendezésére kerül sor, 
227 000 m2 tavasszal, 
227 000 m2 ősszel kerül 
gréderezésre a külterü-

leten élő nagykőrösi csa-
ládok érdekében.

A tavalyi évhez hasonló-
an idén is több ezer mé-
ter földút gréderezését 
tervezi a KÖVA-KOM, 
például 4600 méteren az 
Árbóz-dűlő erdősávok és 
kritikus útjai, 2800 mé-
teren a Szarvas-kastély-
hoz vezető dűlőút és a 
Pöcöki út közötti dűlőút, 
3000 méteren a Bánomi 
iskola előtti dűlőút, 2500 
méteren a Tázerdő-dűlő 
kritikus szakaszai, 1250 
méteren az Esed-dűlői út 

kritikus része is megújul 
tavasszal és ősszel is. 

Fontos, hogy a külterü-
leten élő nagykőrösiek 
közlekedési feltételei is 
elfogadhatóak legyenek, 
hiszen egyre többen 
vesznek házat külterü-
leteken. A városvezetés 
elkötelezett, hogy az el-
múlt évekhez hasonló-
an folytassa ezeknek a 
dűlőutaknak a rendezé-
sét, többszöri grédere-
zését. A közlekedés az 
elmúlt években kiemelt 

figyelmet kapott váro-
sunkban, megújultak a 
Temetőhegyi városrész 
utcái, öt év alatt közel 
100 utca újult meg, vagy 
kapott aszfaltburkola-
tot, megújult a Pálfájai 
út, a Téglagyári út is és 
a Gál-kastélyig 200 mil-
liós kormányzati támo-
gatással kerékpárutat is 
létesítünk a Bokrosi vá-
rosrészben élő nagykő-
rösi családok biztonsága 
érdekében. 

Horváth Tibor

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.

Hirdetés

 

Tavaszi zöldségleves 

Fokhagymásszelet rizs 
Sült csirkecomb párolt 
káposzta 

Magyaros burgonyaleves 
Párizsi csirkemell zöldborsó 
főzelék 
Sajtos tejfölös tészta tepertő 

Húsgombóc leves 

Mákos guba 
Lecsós sertésszelet 
szarvacska tészta 

Olasz zöldségleves 

Rizseshús savanyúság 

Főtt hús meggyszósszal 

Csontleves lúdgége 

Rakott kelkáposzta 

Csülökpörkölt főtt burgonya 

12.HÉT – Március 16- 20. 

A WWW.NAGYKOROS.HU OLDALON,  
NAGYKŐRÖS VÁROS HIVATALOS HONLAPJÁN FRISS 

HÍREKKEL, INFORMÁCIÓKKAL TALÁLKOZHAT!
TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN!
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Az elmúlt hétvégén ren-
dezték meg városunkban 
a XIV. Kárpát-Meden-
cei Magyar Középiskolai 
Arany János Balladamon-
dó Versenyt, mely több 
mint 200 diákot vonzott 
városunkba. A tanulók 
közül többen nyilatkoztak 
lapunknak Nagykőrösről, 
a versenyről, az alábbiak-
ban ezekből válogattunk:

Kámánné Szőke Katalin 
magyartanár, Veszprém, 
Padányi Katolikus Gimná
zium: Köszönjük az egész 
város kedvességét, udva-
riasságát, vendégszerete-
tét, és azt a fantasztikus 
élményt, ahogy Nagykőrös 
ápolja Arany János emlé-
két, és hogy megtapasztal-
hattuk azt a büszke össze-
fogást, amivel méltó utódai  
tudós, humanista elődeik-
nek.

Fehér Anna Erzsébet (Pör-
z s e ) : 
Pécs ről
é r k e z 
t e m , 
m o s t 
10. osz
t á l y o s 
vagyok. 
M e g 

tetszett ez a lehetőség,
ugyanis nagyon szeretem 
Arany Jánost, tulajdonkép
pen rajta is nőttem fel, a
balladáin. Ez az első ilyen
jellegű megmérettetésem,
érdekel a színészet, de még 
nem döntöttem el, hogyan 
tovább. Kíváncsi voltam 
a többiekre is, hiszen egy
mástól nagyon sokat lehet 
tanulni. Arany balladái 
nagyon közel állnak hoz
zám, számomra érthetőek,
de ehhez szükséges egy 
befogadó lélek. A verseny
nagyon profin meg van
szervezve,most látom elő
ször Nagykőröst, a város
nagyon szép, virágos, sok 
a kis rovar, van egy idilli 
hangulata. 

Roznár Ágnes: Budapest
ről, a
N e  m e s 
N a g y 
Á g n e s 
M ű v é 
s z e t i 
S z a k 
g i m 

názium színész tanszakáról 
érkeztem, jelenleg 10. osz
tályba járok. Nagy célom, 
hogy színésznő legyek, s a
felkészítőtanáromisbizta
tott, hogy ez a verseny tö
kéletes alkalom arra, hogy 
egy ilyen felvételi stressz
helyzetet kipróbáljunk, mi
lyen kiállni egy színpadra 
pl. nagy közönség előtt,
hozzáértőemberekelé.To
vábbá nagyon szeretem az 
irodalmat. Arany Jánossal 
versmegzenésítések formá
jában találkoztam, gitáro
zom, és sok Koncz Zsuzsa 
által megzenésített dalát 
tanultam meg gitáron el
játszva. Nagykőrösön még
korábban nem jártam, gyö
nyörű város, főleg napsü
tésben.

Borbély Máté: Szarvasról 
é r k e z 
tem, je
l e n l e g 
9. osz
t á l y o s 
t a n u l ó 
vagyok. 
E l s ő 

sorban szeretném magam 
megmérettetni, élménye
ket, tapasztalatokat gyűj
teni. Először vagyok
Nagykőrösön, igazán ma
gávalragadottareformátus
templomtorony, melynek 
a legtetejére is felmentünk.
Úgy gondolom, 12. osztá
lyos koromban visszaté
rekakövetkezőversenyre,
tisztelem Arany Jánosban, 
hogy olyan nagy szókincs
csel bírt. 

Sás Mirjan:Budapestrőlér
keztem, 
első al
k a l o m 
m a l 
vagyok 
N a g y 
kőrösön.
G y ö 
n y ö r ű

a város, már Budapestről
érkezveisfeltűnt,hogyna
gyon sok a zöldfelület, ez
tényleg fantasztikus.Avá
rosnak idilli hangulata van, 
nagyon örültem neki, hogy 
így felújították az Arany
János múzeumot is, mert
én pl. nagyon szeretek ki
állításokra járni. Külön 
pozitív, hogy ilyen sokféle
tárlatvezetés és körbeveze
tés indult a városban, így 
mindenki eldönthette, me
lyikhez csatlakozik. Arany 
János életművét igazán
szeretem, nagyon sok drá
ma és irodalomversenyen 
veszekrészt,úgyhogyidén
ez egy volt nekem a sok kö
zül, mégis különlegesebb 
élmény, mert itt kifejezet
ten a balladákra koncentrá
lunk, és nem a verseire, és 
más alkotásaira, ezek pedig 
egészen jellegzetesek és kü
lönlegesek. 

Bárdos Beáta: Mikor hal
l o t t a m 
e r r ő l
a ver
senyről,
azonnal 
k e d v e t 
kaptam 
h o z z á . 
S z o l 

nokról érkeztem, nagyon 
tetszik a város szépsége, 
a programok pedig igen 
jól szervezettek. Kiváló
an érezzük magunkat. 
Nagykőrösön a reformá
tus templom ragadott meg 
leginkább.  Jó lenne, ha el
mondhatnám a szabadon 
választottballadát,deelső
sorban tapasztalatszerzés 
miatt jöttem ide.

Sándor Rita Regina: Eger
ből ér
keztem, 
s o s e m 
j á r t a m 
m é g 
N a g y 
kőrösön,
de sze

rintem csodálatos város. 
Kisebb településről van
szó, de ennek ellenére any
nyira szépen ki lett alakít
va, annyira modern, csa
ládias hangulattal, hogy 
nagyon bánom, hogy csak 
most hallottam róla, a város 
légköre is magával ragadt. 
Gyermekkorom óta álmom 
a színészkedés, kiskorom 
óta mondok verseket, bal
ladákat, nagyon szeretek 
szerepelni. Mindenképpen 
ki akartam magam próbál
ni ezen a versenyen, Arany 
János közel áll a szívemhez, 
külön öröm volt, hogy az 
ő egyik balladáját mond
hattam el. Azért jöttem el, 
hogy megmutassam és ki
próbáljam magam, hogyan 
tudok helytállni az ilyen 
helyzetekben. 

Beke Zsombor: Török
s z e n t 
m i k 
l ó s r ó l 
j ö t t e m , 
de Szol
n o k r a 
járok is
kolába . 

A jelenlegi magyartanárom 
ajánlotta ezt a versenyt, s 
mivel már többször voltam 
hasonló megmérettetésen, 
szavaló, akár balladamon
dó versenyeken, ezért úgy
gondoltam, ez egy testhez 
álló feladat lenne, egy ki
hívás számomra. Tudtam,
hogy ez egy rangos verseny, 
mégis meglepett, hogy mi
lyen neves és híres emberek 
alkotjákazsűrit.Korábban
nem jártam még itt, viszont 
a jelenlegi látogatásom so
rán volt alkalmam megcso
dálni a város minden egyes 
szépségét,nagyonelbűvölt
azittélőemberek,akikkör
bevezettek minket, kedves
sége, közvetlensége, maga 
a városnak a modernsége, a 
zöldfelületek,minden egy
szerűenannyiralenyűgöző
volt. 

Folytatjuk!

Szerintem…
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Az új, fedett, egyedi Nagykőrösi Piaccsarnokban 
friss, finom, magyar termékekkel várnak mindenkit 
az árusok – a vevők most már időjárástól függetlenül 
kényelmes körülmények között tudnak vásárolni. Itt 
tényleg egy helyen mindent beszerezhet, amire a hétvé-
gi főzéshez, egy ízletes ebéd elkészítéséhez nélkülözhe-
tetlen. Friss zöldségek, lédús gyümölcsök, minőségi hú-
sok, tészták, tojások sorakoznak a pultokon, ládákban. 
A friss tejtermékek, sajtok mellett a nagykőrösi mézek, 
savanyúságok is kiváló minőségben készülnek, ezek te-
szik teljessé a piaccsarnok kínálatát. Ki kell még emelni 
a gazdag virágkínálatot is, vásárolja meg szeretteinek 
itt a virágot! 

Válassza a multik termékei helyett a nagykőrösi áru-
sokat, a Nagykőrösi Piaccsarnok friss, hazai, ízletes 
kínálatát, vásároljon be itt!

Horváth Tibor

VÁLASSZA ÖN IS A NAGYKŐRÖSI PIACCSARNOKOT, 
VÁSÁROLJON HELYI TERMELŐKTŐL!
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Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI 
ÜGYELET

2020. március 9-től:
KŐRISFA GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Ceglédi út 7/B 
Tel.: 53/353-598

2020. március 16-tól:
PATIKAPLUS

GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Ceglédi út 28.

Tel.: 53/552-134

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy az ügyeletes patikát 

vasárnapi napokon 11 órától érhetik 
el, mivel az Oroszlán Gyógyszertár 

(Nagykőrös, Kecskeméti út 18.) 
vasárnap is nyitva tart 11 óráig.

ORVOSI 
ÜGYELET 
TELEFON-
SZÁMA:

53/350-377

Február hónapban is
aján dé ko zott a Tibiker

Az egyik családból Kovács 
Zsoltné Gabi, aki négy 
gyermek édesanyja, elhozta 

4 hónapos unokáját is! 
Meglepődtek és nagyon 
örül tek a TIBIKER-utal-

vány nak, mert naponta 
többször is járnak a TIBI-
KER-be vásárolni. Húst 
és tartós élelmiszert vettek 
az utalványon, legjobban 
a sertéshús kí ná la tot ré-
sze sí tik előnyben. A másik 
családból Fentorné Maka 
Edit jött el az átadásra, 
ők 4 kiskorú gyermeket 
nevelnek. Szintén nagyon 
meglepődtek, s lapunknak 
elmondták, hogy eddig soha 
életükben még nem nyertek 
semmilyen utalványt, melyet 
elsősorban a gyermekeik kí-
ván sá gai nak megfelelően 
köl te nek el, a többit pedig a 
konyhára.
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Miként érinti a kőrösi kórházat 
a látogatási tilalom?

Mint az az országos hí rek
ből tudható, 2020. március 
8-tól visszavonásig láto-
ga tási ti lal mat ren delt el 
az országos tisz ti főorvos 
Ma gyarország valamennyi 
fekvőbeteg-el látó és bent-
lakásos szo ci ális szol-
gáltatást nyújtó in téz mé-
nyé ben az új ko ro na vírus 
miatt, ennek kapcsán ke-
restük meg a Nagykőrösi 
Rehabilitációs Szakkórház 
és Rendelőintézet fő igaz-
ga tóját, Tankó Ágotát, aki 
Olvasóink tájékoztatása 
ér de kében készséggel se-
gí tette munkánkat.

ÖH: Miként érinti a 
látogatási tilalom el ren-
delése a Nagykőrösi Re-
ha bilitációs Szakkórház 
és Rendelőintézet fek vő-
be tegek ellátását végző 
osztályait? 

Tankó Ágota: A Nagykőrösi 
Rehabilitációs Szakkórház 
és Rendelőintézet fek vő
beteg osztályain látogatási 
tilalom van elrendelve, ami 
azt jelenti, hogy a be te gek 
látogatókat nem fogad
hatnak. Látogatáson kívüli 
személyes kap cso lat tartási 
jogokat állapít meg az 1997. 

évi egészségügyi törvény. 
A jogszabály a kivételeket 
konkrétan nevesíti. Ezek 
közül intézményünkben a 
súlyos állapotú betegnek 
van joga arra, hogy az általa 
megjelölt személy mellette 
tartózkodjon, ehhez azon
ban az osztályvezető fő
orvos írásos engedélye 
szük séges, valamint a jár
vány veszélyre tekintettel 
ezek ben az esetekben a 
fertőzés elleni fokozott 
védelem biztosítása szük
séges. Az írásos en ge
déllyel rendelkező lá
to ga tó köteles a kórház 
által elrendelt biztonsági 
intézkedéseket betartani 
és az osztályon dolgozó 
egészségügyi személyzettel 
együttműködni, az általuk 
adott utasításokat betartani.

Amennyiben a hozzátartozó 
a bent fekvő beteg részére 
csomagot szeretne juttatni, 
azt a portán leadhatja, és mi 
eljuttatjuk a beteg részére.

ÖH: Befolyásolja-e a já-
ró beteg–szakellátást a lá-
to gatási tilalom érvénybe 
lépése? 

Tankó Ágota: In téz mé
nyün knél az a sajátos 
hely zet, hogy a járóbeteg
szakellátások jelentős része 
a kórházi telephelyünkön 
működik. Tisztifőorvos 
Asszony határozata ki zá ró
lag a fekvőbeteg osztályokra 
vonatkozik, így a Fáskert 
utcában továbbra is a la
bo ra tó rium, szemészet, 
il let ve valamennyi szak
ren de lé sünk stb. ter
mé sze te sen továbbra is 
fogadja a hozzánk forduló 
pácienseket. 

ÖH: A város, az ország 
elismert egészségügyi 
in téz mé nyé nek fő igaz-
ga tójaként Ön mit tart a 

legfontosabb tanácsnak 
az új koronavírus meg-
jelenése, illetve az ellen 
való védekezés kapcsán?

Tankó Ágota: Mint ahogy 
azt az Idősügyi Ta nács
ülésén is el mond tam, 
a legfontosabb a meg e
lő zés, a megfelelő sze
mélyes higiénia be tar tá sa 
(pl. zsebkendőt te gyünk 
tüsszentéskor, kö hö gés kor 
az arcunk elé). Mos sunk 
sűrűbben kezet szap pan
nal. A kórház és ren de lő
intézet területén ta lál ható 
kézfertőtlenítők hasz nála
tára kiemelten fel hívnám a 
figyelmet.

Kecskemétről érkezett városunkba egy fiatal pár, akik az 
állandó és időszaki kiállítás megtekintése után próbára 
tették rátermettségüket  és logikájukat az Arany János 

dolgozószobája ihlette szabadulószobában.

Az egyre népszerűbb játékra jelentkezzen Ön is  
és próbálja ki Nagykőrös egyetlen ilyen szórakozási  

lehetőségét a megújult múzeumban!

Nagyon népszerű az Arany János 
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 

szabadulószobája
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A hónap műtárgya:

Könyvbutella

Bizonyára többen hal-
lották már a kifejezést, 
hogy pálinkás butella 
vagy pálinkás butykos. 
A pálinkát természetesen 
értjük, de mi az a butella? 
A szó eredetileg a francia 
bouteille (üvegpalack) 
kifejezésből származik, 
melynek magyar megfe-

lelője a mázas cserépből 
készült butella, butélia, 
butykos. Elődeink „la-
posüvegé”-nek számos 
változata ismert, rit-
kább a csukott könyvet 
mintázó forma. Ezeket a 
legtöbb esetben megren-
delésre készítette a faze-
kasmester. A most be-
mutatott díszes gerincű 
könyvbutellán is jól ol-
vasható az 1874-es év-
szám, a készítő és a meg-
rendelő neve, valamint 
a pálinkafogyasztásra 
buz dító néhány sor. Aki 
kíváncsi, hogy milyen 
butellatípusok léteznek 
még, látogasson el a 
megújult múzeum lát-
ványraktárába!

Gyarmati Andrea
muzeológus, történész

Keresünk 1 főt takarmánygyártásra, 
előkészítésre

és 1 fő B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező 
értékesítőt nagykőrösi telepünkre.

Érdeklődni: kaszapz61@gmail.com  
vagy a 30/943-8950 telefonon.

Hirdetés

Iskolánkban az első évfolyamtól heti 4, illetve 5 órában ének-
zene; az ötödik évfolyamtól heti 5, illetve 6 órában angol 
vagy német emelt szintű oktatás folyik.
Az ének-zene emelt szintű oktatás jó hallású, énekelni 
szerető gyermekek számára szerveződik, ezért az osztályba 
soroláshoz ének-zenei meghallgatást tartunk, melynek 
időpontja:

2020. március 30–31. 14–17 óra között

A meghallgatás tartalma: óvodában tanult dal éneklése; 
ritmus visszatapsolása; dallam visszaéneklése.
Az ének-zenei meghallgatás eredményéről (emelt szintű 
osztályba sorolásról) a szülőket még a beiratkozás előtt 
írásban tájékoztatjuk.

A beiratkozás időpontjáról később tájékoztatjuk 
a kedves szülőket!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

EMELT SZINTŰ OKTATÁS
A NAGYKŐRÖSI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A víziközmű téma az elmúlt éveken 
végighúzódó, vannak, akik szerint 
az ellenzék által választási csoda-
fegyverként kezelt ügy. A kérdés 
visszatérő, ki és mikor fizet? Az, 
hogy éppen mennyit, az változó. La-
punk dr. Czira Szabolcsot kérdezte.

– Sajnálatosnak tartom, hogy 
vannak, akik a legjobb ügyek-
be is a gyűlölködést viszik. 
Mi szeretjük Nagykőröst, a 
sze retetteljes közösség ere-
jében hiszünk. Számunkra 
ter mé szetes, hogy meg kell 

dolgozni az eredményekért. 
A szenny víz kezelés korsze-
rűsítésével évtizedes elma-
radást küzdött le a város, ez 
egy igazi összefogás volt a 
jövőért, környezetünk meg-
óvásáért. A legtermészete-
sebb, hogy mindenkinek tel-
jesíteni kell, amit vállalt. Mi 
mindig is fontosnak tartottuk, 
hogy az érdekeltekkel korrekt 
elszámolás történjen a beru-
házás lezárásakor. Mint azt a 
Jegyző Úr is kifejtette, ezen te-
rület jogilag igen jól szabályo-
zott. Nagy eredménynek tar-
tom, hogy egy alkalommal 
érdekeltségi egységenként 
mintegy 94 ezer forinttal 
csökkentettük a beruházás 
lakosságot érintő költségeit. 
Hátra van a végső elszámo-
lás. Bíztunk benne, hogy ezt 

a Víziközmű Társulat veze-
tése elvégzi, de nem így tör-
tént. A külön számlára utalt 
mintegy 217 millió forintos 
pénzmaradvány felett az Ön-
kormányzat nem rendelkez-
het jelenleg, de ha tehetnénk 
is, nem kaptuk meg a név-
sorokat, adatokat, amelyek 
alapján felosztható lenne az 
összeg. Minden fórumon azt 
kérem, akinek lehetősége 
van, segítse, hogy ez minél 
előbb megtörténhessen. Mi 
nagyon örülnénk, ha minél 
hamarabb pénzükhöz jutná-
nak az emberek. Határozot-
tan kérjük a névsorokat a 
Víziközmű Társulattól, hogy 
kifizethessük a kőrösieknek, 
ami jár!

Dr. Czira Szabolcs:

Határozottan kérjük a névsorokat, hogy 
kifizethessük a kőrösieknek, ami jár!
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Sólymok: Nagyszerű csapat-
munka, újabb győzelem!

Nagykőrösi Sólymok KE
– Vasas Akadémia 83-71

(19-18, 25-13, 21-19, 18-21)
Az NB1/B-s férfi  csapat nő-
napi ajándéka nem csak 
a hölgyeknek okozott 
örömet, ismét boldogan 
pacsizhattak a Sólymok 
játékosok a lelkes szurko-
lókkal! Kiváló csapatmun-
kával, több remek egyéni 
teljesítménnyel sikerült 
– újra – elkapni a Vasas 
csapatát vasárnap este a 
Kos suth iskolában rende-
zett találkozón. Szoros első 
negyedet követően, a má-
sodikban elléptek ellenfe-
lünktől a kőrösiek, és a foly-
tatásban az előnyt már nem 
engedték ki a kezükből, an-
nak ellenére, hogy a végén 

azért akadoztak a fogaske-
rekek. A nagy küzdelem-
ben Dobos László (17 pont, 
9 lepattanó, 5 blokk) uralta 
a légteret, de – a 4 blokkot 
is kiosztó – Mácsai Károly
is óriásit harcolt a palánkok 
alatt. Lakosa Ákos (9 pont, 
8 gólpassz, 6 kiharcolt fault) 
is hatalmas mezőnymunkát 
végzett és kitűnően moz-
gatta a csapatot. Fehér Pé-
ter (16/6 pont) is nagyon 
elemében volt, energikus 
játékával sokat tett a közös-
be, mint ahogy a 4 három-
pontost elsüllyesztő Chris 
Viqueira (16/12), és a 3 trip-
lát suhintó Molnár Miklós
(13/9) is. De mindenki 
hozzátett a győzelemhez, 
így ismét a csapatjáték volt 
a siker kulcsa.

KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS:
Budapesti Honvéd SE – Nagykőrösi Sólymok KE

2020. március 24. 20.30 óra, Ludovika Aréna, Budapest
A Nagykőrösi Sólymok KE híreit, eredményeit részle-
tes beszámolókkal, a www.nagykorosisolymok.hu és a 
www.facebook.com/nagykorosisolymok/ oldalon kö-
vethetik nyomon.

NSKE

Fotók: Nagykőrösi Sólymok KE – Vasas Akadémia (fotó: NSKE)

Rögbi: Eldördült a startpisztoly

A tavaszi szezon első kölyök és kadét rögbi bajnoki fordu-
lójának Esztergom adott otthont. A nagykőrösi Honfoglalók 
a megilletődött kezdés után, jövő héten, Székesfehérvárott 
bizonyíthatnak majd.

EREDMÉNYEK: U14 tornaeredmény: 3. hely
U16 tornaeredmény: 2. hely

Honfoglalók Rugby Club és Törpi Rögbi Utánpótlás Műhely SE 
www.facebook.com/TorpiRogbi
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Dr. Czira Szabolcs köszönetet mon-
dott a Nagykőrösi Arany János Kul-
turális Központ dolgozóinak a XIV. 
Kárpát-Medencei Magyar Közép-
isko lai Arany János Balladamondó 
Verseny eredményes, magas színvo-
nalú megrendezéséért.

Dr. Czira Szabolcs polgármester la-
punknak elmondta: Az intézmény 
dolgozóin túl számos nagykőrösi 
és Nagykőrösért elkötelezett, az 

Arany-kultuszt éltetni kívánó ember 
közös sikere volt az idei Balladamon-
dó Verseny. Mind a gálaest, mind a 
kísérő programok, mind a szombati 
nap elődöntői, döntője és az ünne-
pélyes díjátadó rendkívül magas 
színvonalúnak ítéltettek, nem csak 
általam, de szakmai vélemények 
szerint is. Köszönöm mindazoknak, 
akik tettek ezért a sikerért, tettek a 
közös sikerünkért. A Jóisten áldása 
kísérje mindannyiuk életét!

KÖSZÖNETA szakbizottság 
támogatta! 

Nagykőrös Város Önkormányzat 
Emberi Erőforrások Bizottsága tá-
mogatta a kulturális és a sport kere-
tek felosztására tett elnöki javaslatot 
március 11-ei ülésén. A kulturális ke-
ret felosztását egyhangúan támogat-
ták, a sport keret felosztására viszont 
az ellenzéki képviselők, név szerint 
Zágráb Nándor és Kökény Gábor 
nemmel szavazott, így ők nemmel 
szavaztak 9 nagykőrösi sportszerve-
zet támogatására. Zágráb ezt az ülést 
is saját szereplésére, a telefonjának 
való pózolásra használta fel, de arra 
nem vette a fáradságot sem, hogy elő-
zetesen betekintsen a pályázatokba. 

HT
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