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MÁRCIUS 15.

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc Hőseire emlékezett néma főhajtással dr. Czira Szabolcs polgármester,
dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester és
Nagy Balázs alpolgármester. A városvezetők a Kossuth-szobornál elhelyezték a megemlékezés koszorúját.

Ingyenes információs lap

KÖZLEMÉNY AZ ISKOLAI,
BÖLCSŐDEI ÉS ÓVODAI
ÉTKEZTETÉSRŐL

Dr. Czira Szabolcs, városunk polgármestere a koronavírus-helyzetre és az Operatív Törzs által megfogalmazottakra tekintettel március 15-én, vasárnap
egyeztetést folytatott a nagykőrösi állami fenntartású
általános iskolák igazgatóival, a Városi Óvoda, a Városi Bölcsőde vezetőjével, és az ezen intézményekben
ételszolgáltatást biztosító TS Gastro Kft. képviselőivel a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.
Az egyeztetés alapján az a döntés születetett, hogy
az iskolások esetében, kérték a szülőket, hogy az
osztályfőnökök felé éljenek jelzéssel az ebédigényre vonatkozóan. Párhuzamosan az osztályfőnökök
is megkezdik a szülőkkel a kapcsolatfelvételt. Az
igényt bejelentő diákok ebédjének átadására a
Nagykőrösi Petőﬁ Sándor Általános Iskola (Nagykőrös, Vadas u. 2.) konyhájánál kerül sor valamenynyi Nagykőrösön működő, állami fenntartású iskolában tanuló diák részére, hétköznapokon 11 és 13
óra között.
Dr. Czira Szabolcs polgármester elmondta, hogy ebben a rendkívüli helyzetben kérik mindenki türelmét. „Segítsük, támogassuk egymást, szeretteinket!” – fogalmazott.

A legtöbbet mi maguk tehetünk
a járvány ellen

A veszélyhelyzet
megszűnéséig
érvényesek maradnak
a lejáró okmányok
A magyar állampolgárok
Magyarország területén
hatályos, lejáró hivatalos
okmányai a kormány által
kihirdetett veszélyhelyzet
megszűnését követő 15
napig érvényesek.
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása

érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló
41/2020. (III. 11.) Korm.
rendelet hatályba lépését, azaz 2020. március
12-ét követően lejáró okmányok érvényesek maradnak. A rendelkezés a
magyar
állampolgárok
Magyarország területén
hatályos valamennyi hivatalos okmányára vonatkozik.
kormanyablak.hu

Gyász
Kiss Sándorné sz. Gerecze Erzsébet (1934)
Horváth Zsolt (1978)
Illés István (1938)
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Ez a vírus más típusú felfogást kíván az emberek részéről is. A legtöbbet mi magunk
tehetünk a járvány ellen. Fontos az egyéni felelősség. Ez
egy világjárvány, sem országhatárt, sem településhatárt
nem ismer. A koronavírus
más típusú felfogást kíván a
magánemberek részéről is.
Ezért minden magyar embertől azt kérjük, hogy a saját
életében is a felelősséget és
elszántságot mutasson arra,
hogy megakadályozza a vírus
terjedését - hívta fel a ﬁgyelmet

Kovács Zoltán, a kommunikációs akciócsoport vezetője az
operatív törzs vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján. Az
idősek a koronavírus-járvány
legveszélyeztetettebb társadalmi csoportja, különösen akkor,
ha más típusú betegségekkel is
küzdenek. Az államtitkár arra
kérte a lakosságot, hogy idős
hozzátartozóik és barátaik esetében különös elővigyázatossággal tartsák be az egyébként
javasolt védekezési és megelőzési előírásokat.
koronavirus.gov.hu
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Áder János: A szabadság és a
hűség adja március 15. erejét

A szabadság és a hűség
adja március 15. erejét – jelentette ki Áder János ünnepi beszédében, amelyet
a közszolgálati televízió
sugárzott vasárnap.
Az államfő a korona
vírus-járványra utalva arra
kért mindenkit, hogy ottho
nában emlékezzen. „Most
épp szerényebb körülmények
között, kicsit több aggodalommal, mint máskor, de bizakodva” – tette hozzá. Áder János
azt mondta, ha a magyarok
172 éve bízni tudtak egy
másban, akkor ma is szá
míthatunk, támaszkodha
tunk egymásra.
„Ezért is fájó, hogy ma nem
tudunk együtt ünnepelni úgy,
ahogy megszoktuk, ahogy a
szívünknek kedves, ahogy szeretnénk” – mondta. A köz
társasági elnök ugyanakkor
arra is felhívta a figyelmet,
hogy a közös ünneplés nem
először marad el. „A történelem hozott már jó néhány csöndes ünnepet” – fogalmazott.
Kiemelte, március 15.
első évfordulója sem le
hetett örömteli, felhőtlen
esemény: 1849-ben az or
szágban
szabadságharc
zajlott az egy évvel korábbi
vívmányok megőrzéséért.
„Később is volt még jó néhány
év, gyarló évtized, amikor nem
lehetett ünnepelni” – fűzte
hozzá.
A köztársasági elnök
szerint azonban ma még
sincs olyan nemzedék Ma
gyarországon, amely ne
ismerné Petőfit, Kossuthot,
Batthyányt, Táncsicsot, a 12
pontot, vagy a Talpra ma-

gyart. Hangsúlyozta, 1848–
49 története tele van kiváló
emberi teljesítményekkel,
amelyek még ennyi idő
távlatából is élővé teszik
számunkra a múltat.
„Emberekkel, akik nem
csak meghalni tudtak Magyarországért, de élni, dolgozni, küzdeni is érte” –
mondta.
Az ő alkotó munkájuk,
áldozatuk,
hősiességük
miatt eleven mind a mai
napig 1848–49 emlékezete,
ezért könnyű szeretni ezt a
napot, mert március 15. tör
téneteiből, emberi arcaiból
magunkra
ismerhetünk,
vágyaik a mi vágyaink, esz
ményeik a mi eszményeink
– fejtette ki Áder János.
A köztársasági elnök
aláhúzta, 1848–49 sokkal
több volt egy lázas for
radalomnál, egy hősies
szabadságharcnál: a vál
tozás az ország lelkében, a
nemzet egészében zajlott.
1848 márciusa a szabadság
örömét, az önrendelkezés
szépségét, a polgári fejlő
dést, egy közösség össze
tartozásának felemelő érzé
sét hozta el – fejtette ki.
„Ünnepeljük meg ma
is azt a napot, amelynek
megítélésében nincs vita
közöttünk!” – mondta,
arra buzdítva, hogy ünnepeljük meg, hogy egy
nép nemzetté vált. „Emlékezzünk mindazokra, akik
miatt minden tavaszunk a
szabadság, a hűség, a remény ünnepe lehet” – zárta
beszédét Áder János.
Hirado.hu
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Lakossági tájékoztató
a Polgármesteri
Hivatal
ÜGYFÉLFOGADÁSI
RENDJÉRŐL
Mind az Önök, mind a hivatalban dolgozó munka
vállalók egészségének megóvása érdekében 2020.
március 18. napjától visszavonásig a Nagykőrösi
Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadásra kizárólag
akkor kerül sor, ha a személyes megjelenést a jogsza
bály kötelezővé teszi (pl. anyakönyvi ügyek, hagyaté
ki ügyek, halaszthatatlan személyes nyilatkozattétel
gyámhatósági ügyekben). Kérem, hogy a személyes
megjelenését szíveskedjen azt megelőzően az alábbi
telefon- vagy e-mail elérhetőségeken jelezni az érin
tett ügyintézőnek, időpont egyeztetése céljából:
SZERVEZETI EGYSÉG
Titkárság
Pénzügyi Iroda
Adócsoport
Műszaki Iroda
Önkormányzati Iroda
Szociális ügyek
Anyakönyv
Főépítész

TELEFON
+36 53/550-301
+36 53/550-340
+36 53/550-340
+36 53/550-331
+36 53/550-310
+36 53/550-323
+36 53/550-328
+36 53/550-306

E-MAIL CÍM
nagykoros@nagykoros.hu
kisspeter@nagykoros.eu
kisspeter@nagykoros.eu
fejlesztes@nagykoros.hu
jegyzoiiroda@nagykoros.hu
szocialisiroda@nagykoros.hu
bartazsoltne@nagykoros.eu
foepitesz@nagykoros.hu

Kérem, hogy beadványaikat elsősorban elektroni
kus ügyintézés keretei között, vagy postai úton (2750
Nagykőrös, Szabadság tér 5.) terjesszék elő.
Személyes megjelenés esetén kizárólag az ügyinté
zéssel érintett ügyfelek érkezzenek a hivatalos helyi
ségbe.
Amennyiben várakozni szükséges, kérem, hogy azt a
Hivatal előtti szabad levegőn tegyék.
A Hivatalban a házasságkötés helyszíne: Nagykőrös,
Szabadság tér 4. fszt. 015.
A házasulók két tanúval jelenjenek meg az anya
könyvi eseményen.
A polgármesteri, alpolgármesteri és a jegyzői foga
dóórák megtartása visszavonásig szünetel.
Kérem a Tisztelt Lakosságot a tájékoztatóban
foglaltak fegyelmezett betartására!
VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
Nagykőrös, 2020. március 17.
Dr. Nagy Lajos jegyző
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2020. évi lakossági járdaépítés

Képünk illusztráció
Nagykőrös Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020.
évi költségvetésében 5 000 000
forintot különített el lakossági
járdaépítési munkák támogatására. Támogatás kizárólag
a rendelkezésre álló fedezetig
biztosított.
A támogatás célja:
Nagykőrös Város közigazgatási területén az ingatlanok előtti
járdaszakaszok átépítése, új
járdaszakaszok építése.
Támogatás mértéke:
Legfeljebb, 1 m széles járda
megépítéséhez, egyszeri kiszállítási díj és építőanyag
szükséglet alapján megállapított egységes átalány költség.
A pályázat benyújtásának ha-

tárideje: 2020. április 17., péntek 12 óra.
A járdát legkésőbb 2020. szeptember 15-ig el kell készíteni.
A járdát akadálymentes kialakítással, minimum 1 m szélességben kell megépíteni, beton
járda esetén legalább 8 cm beton, 10 cm homokos kavicságy
szerkezeti kialakítással. Minden más burkolati anyag (pl.:
térkő) esetén a szerkezeti kialakítás megadása a támogatási
igény kérelemben rögzítendő.
A pályázattal kapcsolatban
további információ kérhető
telefonon: 53/550-334
RÉSZLETEK, ADATLAP A
WWW.NAGYKOROS.HU
VÁROSI OLDALON
TALÁLHATÓ!

Közlemény!
Tisztelt Vendégeink!
Magyarország Kormányának intézkedései értelmében a koronavírus által okozott megbetegedések megelőzése, a kockázati tényezők és helyzetek számának csökkentése érdekében
a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, Könyvtár és
Muzeális Gyűjtemény minden tagintézménye
2020. március 17. (kedd) napjától határozatlan ideig
ZÁRVA tart.
Ennek értelmében ZÁRVA lesz a Nagykőrösi Arany János
Kulturális Központ, a Szabó Károly Városi Könyvtár felnőtt és
gyermek részlege, az Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény és a Civilek Háza is.
Bármely kérdés esetén a következő elérhetőségek valamelyikén tudunk felvilágosítást adni: igazgato@korosikultura.hu
e-mail címen, vagy a 06-20/433-87-45 és a 06-20/398-70-14 telefonszámokon.
Kérjük, hogy honlapunkon a www.korosikultura.hu weboldalon és a közösségi oldalainkon folyamatosan tájékozódjon a
legfrissebb információkról.
Megértésüket köszönjük!
Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ,
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
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Juhász Nándor
igazgató
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EXKLUZÍV INTERJÚT ADOTT CSÍK JÁNOS
KOSSUTH-DÍJAS ZENÉSZ
AZ ÖNKORMÁNYZATI HÍREKNEK
Csík János Kossuth-díjas zenész, a Csík
Zenekar alapító tagja, prímása, énekese adott exkluzív interjút az Önkormányzati Hírek újságnak nagykőrösi
fellépésekor, a balladamondó verseny
gálaestjének keretében 2020. március
6-án, pénteken. Csík Jánost többek között arról is kérdeztük, hogy milyen
érzés neki egy ilyen határokon átívelő
kulturális rendezvényen fellépni, és az
is szóba került az interjú során, hogy
mit érzett, amikor 2013-ban átvehette a
Kossuth-díjat.
Önkormányzati Hírek: Milyen érzés
Önnek egy ilyen, határokon átívelő
kulturális rendezvényen fellépni?
Csík János: Én mindig örömmel és egyfajta meghatottsággal fogadom ezeket a
megkereséseket. Hála Istennek voltam
már itt zsűritagként az Arany János balladamondó versenyen, és nagyon megható az, hogy az embereknek milyen
fajta igényük és hitük van még mindig a
szépért, a jóért tenni, azzal is tenni, hogy
ott lenni, hallgatni és együtt élvezni ennek a pillanatait. Úgy hiszem, nagyon
fontos, hogy az ember ilyenen is részt
vegyen. Nagyon sokszor vagyok olyan
pillanatokban külföldön vagy itthon,
ahol sok ezren figyelik az embert, de azt
hiszem, hogy ezek a bensőséges, szinte
már családias és tényleg igényes együttlétek fontosak és kell, hogy legyenek.
Önkormányzati Hírek: Fontosabb-e ez
most, Trianon 100. évfordulójához kö
zeledve?
Csík János: Bármilyen időszakot is él
meg az ember, legyen az történelmi,
vagy gazdasági, ilyen nehéz pillanatokat is átélt nemzet esetén békében is,
csaták közepette is tudnia kell, hogy
a kultúráját becsülje és legyen mihez
viszonyuljon a múltból, és tudja mire
építeni a jövőjét. Én úgy hiszem, erre a
generációt meg kell tanítani, az új generációkat is úgy, hogy olyan reményt,
hitet és szeretetet érezzen a nemzete és
a kultúrája felé, hogy azt majd ő is továbbadja. Ez mindig fontos és szükséges része lesz a kultúránknak.
Önkormányzati Hírek: Ön Kecske
méten született, közel hozzánk. Járt-e
régen Nagykőrösön és milyennek látja
városunk fejlődését?
Csík János: Örömmel mondhatom,
nagyon sokszor utaztam át a városon,
sokszor voltam itt barátaimnál, nagyon
jó cukrászda van itt, amit szívesen látogatok. Az biztos, hogy nagyon szépen

átalakult a belváros, átalakult a főtér és
nagyon sok olyanfajta építés és beruházás valósult meg, ami égetően szükséges volt. Azt hiszem, azoknak az embereknek, akik itt élnek, az életkedvüket,
az élni akarásukat, a jobb egzisztenciális
élményüket azért biztosítja az, ha olyan
környezetben élnek, ami jó és szép.
Önkormányzati Hírek: 2013-ban Ön
Kossuth-díjat vehetett át. Mit érzett,
mikor átvette ezt a kimagasló elisme
rést?
Csík János: Ilyen tanácstalan, megdöbbent boldogság volt, mert tanácstalan
voltam, hogy tényleg megérdemelte az
ember, tényleg letette az asztalra, amit
kell, és ez egy igen nagy elismerés, azt
hiszem, kevesen mondhatják el, hogy
ilyen megbecsülésben részesülhetnek.
Ez persze kötelezi arra az embert, hogy
megfelelően tegye a dolgát, és ez a fajta bizalom, amit ezzel kap az ember, ez
biztatja is és erőt is ad arra, hogy szükség van rá, és lehető legjobb tudása szerint dolgozzon ezután is.
Az interjút készítette: Horváth Tibor

A BIG Építészeti
Fesztivál döntőjébe
került a Nagykőrösi
Piaccsarnok épülete!

Újabb nagykőrösi sikerről tájékoz
tatott a nagykőrösi piaccsarnokot
tervező Kiss Járomi Építészeti és
Belsőépítészeti Iroda Kft. és prof.
dr. Kiss Gyula DLA egyetemi tanár
YBL- és ICOMOS-díjas építész
mérnök, építész szakvezető, dé
kánhelyettes. Megtudtuk, hogy a
BIG Építészeti Fesztivál Szlovéni
ában, Ljubljanában május 22-én
megrendezésre kerülő építészeti
döntőjébe választották a nemzet
közi szakemberek a Nagykőrösi
Piaccsarnok épületét, mely így le
hetőséget kapott, hogy elnyerje a
„BigSEE Architecture Award 2020”
díjat. Ez hatalmas megtiszteltetés
és siker már önmagában nézve is.
Mint arról korábban írtunk, egy
magas szakmai díjat már elnyert
városunk a piaccsarnok épületével,
Járomi Irén és Kiss Gyula építész
páros munkája, a nagykőrösi váro
si piac csarnoképülete bizonyult a
legjobbnak az Év háza versenyen,
középület kategóriában. Dévényi
Sándor, az Év háza pályázat bíráló
bizottságának elnöke akkor úgy fogalmazott, hogy az építészpáros „a
családi házas környezethez viszonyítva
nagy épületet változatos formálású, keresztgerincű tömegekkel teszi oldottá.
Ezek a játékos oldalszárnyak a bejáratoknak adnak méltó hangsúlyt. A homlokzat áttört árnyékoló lemez borítása légies megjelenést biztosít az épületnek.”
HT

FIGYELEM!
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester, valamint Sohajda Márk
és Illés Sándor települési képviselők
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2020. március hónapra tervezett lakossági fogadóórái
ELMARADNAK.
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EZEKET AZ INTÉZKEDÉSEKET VEZETTE BE A
NAGYKŐRÖSI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT!

KÖZLEMÉNY

ÓVINTÉZKEDÉSEK A KÖVA-KOM NONPROFIT
ZRT. ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN

A KÖVA-KOM Zrt. ezúton tájékoztatja fogyasztóit,
hogy a koronavírus-járvány megelőzése és
minimalizálása érdekében

2020. március 16-ától (hétfőtől)
határozatlan időre szünetel az ügyfélfogadás!

Telefonos interjút készítettünk Bugya Lászlóval, a
nagykőrösi Humánszolgáltató Központ intézményvezetőjével a koronavírus-helyzet
kapcsán. Azt kérdeztük,
hogy milyen intézkedéseket
léptetett életbe az ellátásuk
alatt álló nagykőrösi idősek
védelmében?
Önkormányzati
Hírek:
Milyen intézkedést lépte
tett életbe a Humánszolgál
tató Központ a koronavírus
helyzettel kapcsolatban?
Bugya László: Legelőször
is, ahogy az országos tiszti
főorvos határozatában és utasításában volt, a bentlakásos
szociális intézményünkben
visszavonásig elrendeltük a
látogatási tilalmat. Ezt szigorúan be is tartjuk, csak a
kapun keresztül lehet kapcsolatot tartani a hozzátartozóknak az ellátottakkal,
nincsen külső bejárás az
idősotthonba, a nappali ellátásunkat a mai nappal ideiglenesen
megszüntettük.
El voltak ugyan választva a
bentlakásos és a nappali ellátás, viszont nem volt külön
bejárat, és úgy gondoltam,
még biztonságosabb, ha ezt
az ellátási formánkat egyelőre fölfüggesztjük. Minden
intézményegységünkbe
kézfertőtlenítőt, sebészi al
koholos fertőtlenítőket he
lyeztünk ki, hogy ezzel is
óvjuk az embereket. A há
zi gondozottakat látogató
kollégákat, ahogy eddig is
egyébként, elláttuk lábra
húzható lábzsákkal, száj
maszkokkal és kézfertőt
lenítőkkel. Ezeknek a beszerzése folyamatban van a
családsegítő szolgálathoz is.
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A kilincseket, kapcsolókat
naponta kétszer fertőtlenítjük. Egyelőre ezeket az intézkedéseket tettük, nyilván
folyamatosan nézzük, hogy
kik azok az ellátottaink, akik
esetleg rosszabbul néznek ki,
betegnek tűnnek, őket megkérjük, hogy amíg nincsenek
jól, addig ne látogassanak
bennünket, vagy megpróbálunk olyan megoldásokat
találni, hogy mi tudjunk akár
védőfelszerelésben is kimenni hozzájuk. Még egy fontosat
kiemelnék, lehet olyan eset,
hogy egy bent lakó nagyon
rosszul van, és hozzátartozó
nagyon szeretné őt meglátogatni, akkor van egész testet
fedő eldobható ruházatunk,
ami szintén a fertőzések megelőzésére szolgál.
Önkormányzati Hírek: Mi
lyen most bent a hangulat?
Mit éreznek az idősek ebből
a veszélyhelyzetből?
Bugya László: Nyilván
hallják a híradásokból, a hozzátartozóktól, hogy milyen
nagy problémák vannak a
világban. Nagy szerencsére
Magyarországon a helyzet
még nem olyan súlyos, és
pont ezért kell, hogy megte
gyük az óvintézkedéseket,
hogy a járványt lehessen
olyan szinten tartani, amit
az egészségügyi ellátórend
szer kezelni tud. Mi mindent
megteszünk, a tájékoztatókat
is kifüggesztettük, hogy mi
az, amivel fékezni tudjuk a
járvány terjedését, és ez nemcsak a koronavírusra igaz,
hanem az influenzára ugyanígy.
Az interjút készítette:
Horváth Tibor

Az elkövetkező időszakban a telefonos (53/550-250
264; 268-as vagy +36-30/841-3482 telefonszámokon)
vagy az online (kovart@kovart.hu)
ügyfélszolgálati lehetőségeket használják.
A KÖVA-KOM Zrt. folyamatosan nyomon követi
a koronavírus okozta helyzetet, és a hivatalos
ajánlásoknak megfelelően hozza meg az esetleges
további intézkedéseket.
Köszönjük ügyfeleink együttműködését, az esetleges
kellemetlenséggel kapcsolatosan szíves megértésüket
és türelmüket kérjük!
Nagykőrös, 2020. március 12.
KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.

SZÜNETEL A SZEMÉLYES
ÜGYFÉLFOGADÁS

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány
megelőzése és minimalizálása érdekében
2020. március 13-ától (péntektől)
minden ügyfélszolgálati irodánkban
és ügyfélkapcsolati pontunkon
határozatlan időre szünetel az ügyfélfogadás!
Kérjük, ügyintézésére az elektronikus vagy telefonos
elérhetőségeinket válasszák!
ELÉRHETŐSÉGEINK:
Postacím: 2700 Cegléd, Kút utca 5.
Tel.: 53/500-152, 53/500-153
ugyfelszolgalat@dtkh.hu
www.dtkh.hu
Megértésüket köszönjük!

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

KÖZLEMÉNY A 70 évnél idősebb,

otthon maradó
nagykőrösiek ellátására vonatkozóan

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az o�hon
maradó 70 évnél idősebb nagykőrösiek ellátásának
érdekében szakmai egyeztetést tarto�unk.
A döntés szerint az igény bejelentésére a
06-20/274-5110-es telefonszám biztosíto�.
Kérünk minden 70 évnél idősebb lakost, akinek
nem biztosíto� az ellátása az o�hon tartózkodás
idejére, hogy keresse bizalommal a fen� telefonszámot.
Vigyázzunk egymásra! Jó egészséget minden nagykőrösinek!
Dr. Czira Szabolcs polgármester

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

Egyeztetést folytato� dr. Czira Szabolcs polgármester és dr. Körtvélyesi A�la
alpolgármester Ambrus Zoltánnal, a Nagykőrösi Rendőrkapitányság vezetőjével, Ézsiás Lászlóval, a Nagykőrösi Önkormányza� Tűzoltóság parancsnokával,
valamint Bodri-Balog Istvánnal, a Nagykőrösi Polgárőr Egyesület vezetőjével.
A koronavírus által előállt helyzet kapcsán az egyes szervek a fele�es utasítások
szerint járnak el. Azt kérik, a lakosság kövesse a hivatalos csatornákat, azokból
tájékozódjon, tartsa be mindenki a hivatalos tájékoztatókban foglaltakat! Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

Levelesládánkból
Több mint verseny
Mottó: Legyen egység, türelem
Hit a jövőben (Arany János: Alkalmi vers)
Felejthetetlen és csodálatos élményben volt része mindazoknak, akik akár versenyzőként, akár vendégként részt vettek a
XIV. Kárpát-medencei Magyar Középiskolai Arany János Balladamondó Versenyen. S bizony ők, akik versmondásukkal
tisztelegtek a költő előtt – több mint kétszázan, akik elkísérték
őket, több mint százötvenen voltak.
A balladák tolmácsolói értik és magas szinten interpretálták a költő gondolatait. Nagyon tehetséges magyar ﬁatalokat
hallgattunk határainkon innen és túl, akik kiváló követei a
szép magyar beszédnek. Vagyis az 1982-ben elindított esemény hagyományt teremtett és dicsőséggel hirdeti Arany
nagyságát.
A szakmai zsűri nagy egyetértéssel ismerte el a legkiválóbb
tehetségeket és adta át a megérdemelt jutalmukat.
Az összefogás szép példája is volt ez Nagykőrösön. Hiszen
a város önkormányzata dr. Czira Szabolcs polgármesterrel az
élen megteremtette az esemény anyagi feltételeit. Személyes
buzdításával és csodálatos bevezető koncerttel örvendeztette
meg a város a ﬁatalokat és az érdeklődő lakosságot is, mintegy nyolcszáz körüli hallgatóval.
A város intézményei: a főiskola, a gimnázium, a Toldi, a
zeneiskola mind-mind kivették a részüket – mégpedig a legmagasabb színvonalon – az esemény lebonyolításában az
Arany János Kulturális Központ igazgatójának összehangoló,
kreatív munkájának köszönhetően. A „láthatatlan” technikai
személyzet biztosította a kifogástalan, korszerű és hangulatos
körülményeket.
A szabadidőben több mint 200 fő vett részt a belvárosi sétán, a toronylátogatáson és a múzeum kiállításának megtekintésén, avatott szakértőkkel.
Köszönet mindenkinek a magas szintű és igényes munkáért.
Talán elfogultnak tűnhetnek gondolataim – de boldogan
vállalom –, mert mint egyik „szülője” és megálmodója ennek
a versenynek büszke és elégedett vagyok a 38 éve élő hagyománnyal.
Gratulálok Nagykőrösnek! Arany szavaival élve egységben, türelemmel hitt a jövőben! Tegye ezt a továbbiakban is!
Dr. Makai Katalin

Élményfestés

„Örömteli hangulatban töltötték el idejüket szombaton az
alkotni vágyó művészeink élményfestő programunkon.
Remek művek születtek!” – olvasható a Nagykőrösi Arany
János Kulturális Központ facebook oldalán.
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Tájékoztatás
Az állatvédelmi törvény egyes rendelkezéseinek változása miatt 2020. március 1-étől
a jegyző visszakerült a 2020. január 1-ét
megelőző állatvédelmi hatósági jogkörébe.
Állattartással összefüggő bejelentéseiket a
06-53/550-335-ös telefonszámon és az eberhardtkrisztina@nagykoros.eu email címen
tehetik meg.
Tisztelettel: dr. Nagy Lajos jegyző

Felhívás az idősekhez
és családtagjaikhoz!

A koronavírus-járvány az idősekre jelenti a legnagyobb veszélyt. Ezért arra kérjük őket, hogy fogadjanak meg néhány
fontos tanácsot, amivel jelentősen csökkenthető a fertőzés
veszélye.
 Kerüljék azokat a helyeket, ahol sokan vannak, különösen a zárt tereket, a csoportos rendezvényeket, és lehetőség szerint a tömegközlekedést!
 Kerüljék az érintkezést lázas betegekkel, vagy olyan
hozzátartozóval, aki köhög, tüsszög, lázas!
 Gyakran és alaposan mossanak kezet, szappannal és vízzel!
 Kerüljék a puszit, az ölelést és a kézfogást!
 Szellőztessenek gyakran!
 Egyenek sok gyümölcsöt, zöldséget és vitamindús ételeket!
 Ha tüneteik vannak (például láz, száraz köhögés, izomfájdalom), akkor ne személyesen menjenek a házirorvoshoz, hanem telefonon hívják a háziorvosukat!
Fontos, hogy a családtagok is most jobban figyeljenek az idős
hozzátartozóikra!
Ha pl. valamely családtag (unoka, gyerek) a közelmúltban
külföldi fertőzött területen járt, vagy előfordulhat, hogy valaki olyannal érintkezett, aki fertőzött, most lehetőség szerint
kerülje az érintkezést idősebb szüleivel, nagyszüleivel!
Vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk az idősekre!
koronavirus.gov.hu

EGYEZTETÉS

Orbán Viktor virológus professzorokkal egyeztetett a járvány megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről.
Forrás: Magyarország Kormánya
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Tisztelt Polgármester Úr!
Ez úton kívánom tájékoztatni arról, hogy 2020.03.16. napjától az idősek benttartózkodással járó nappali ellátása szolgáltatást szüneteltetjük.
A szüneteltetés indoka:
Az idősek nappali ellátása az idősek otthona épületében
igénybe vehető szolgáltatás. Az országos tiszti főorvos rendelete alapján látogatási tilalom van érvényben minden bentlakásos szociális intézményben, így az otthonban is.
Sajnos a nappali ellátás szolgáltatásunk nem rendelkezik
külön bejárattal. Az idősek otthona társalgórészén keresztül
közelíthető meg. Az elkülönített megközelítést úgy oldottuk
meg, hogy a társalgót a bentlakók nem használták, az étkezőbe helyeztük át a nappali tartózkodás színterét. Ez a megoldás sajnos csak időlegesen kielégítő. A látogatási tilalom miatt
nem szeretnénk sem a hozzátartozók, sem a lakók érzékenységét terhelni azzal, hogy míg a hozzátartozók nem léphetnek
be az épületbe, addig a nappali ellátást igénybe vevők igen.
Emiatt szükségesnek tartom a szolgáltatást ideiglenesen más
épületben megszervezni, mert az idősek igénylik az ellátást.
Az átszervezés idejére zárva tartjuk a nappali ellátást.
Kérem tájékoztatásom elfogadását.
Nagykőrös, 2020. 03. 12.
Tisztelettel:
Bugya László
intézményvezető

FONTOS!
Az intézkedések betartása, a figyelmesség, az óvatosság elengedhetetlen!
A koronavírus kapcsán hiteles és naprakész információkat talál
a hatósági intézkedésekről, a megelőzéshez szükséges lépésekről és a teendőkről a https://koronaviris.gov.hu/ oldalon, az információs vonalakon:

06 80 277 455

06 80 277 456

Kérjük, hogy mindig hiteles és megbízható forrásból származó
hírt posztoljon, illetve a közösségi oldalakon figyeljen a megosztások valóságtartalmára.
A rémhírterjesztésnek jogkövetkezményei vannak, melyre ezúton
szeretnénk felhívni a figyelmet – Büntető Törvénykönyv 337. §!
A pánikkeltés nem megoldás a veszélyhelyzet kezelésében. Kérjük, minden esetben tartsák be, és gyermekeikkel is tartassák be az
összes meghozott és jövőben meghozandó, a társas érintkezéseket
korlátozó intézkedést, valamint az előírásokat és ajánlásokat!
Nyomatékosan, többször hívják fel az otthon maradt, idős hozzátartozóik figyelmét arra, hogy senkit ne engedjenek be az otthonukba! Naponta többször hívják fel egyedül élő, szépkorú
rokonaikat, ezzel is növelve a biztonságérzetüket.
A csalók a veszélyhelyzetre sincsenek tekintettel. Legyenek körültekintőek a telefonhívásokkal kapcsolatban is, és az egészséges
bizalmatlanság elvét követve, győződjenek meg minden esetben
a kapott hívás valóságtartalmáról. A vírussal kapcsolatban vagy
arra hivatkozással terméket eladni kívánó, vagy családtagot ért
fertőzés miatt felmerülő anyagi hozzájárulásra irányuló telefon
hívásokat minden esetben szakítsák meg és ellenőrizzék!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
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Gratulálunk!

Nt. Szabó Gábor református
lelkészelnök a Magyar Arany
Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült,
melyhez ezúton is szeretettel
gratulálunk. Szabó Gábor a
kitüntetés átvételét követően
ezt írta saját facebook oldalán:
„ISTEN, HAZA, CSALÁD
Mindenkinek köszönet és
hála aki, Isten kegyelméből
életem és szolgálatom részese volt! A dicsőség pedig legyen az Örökkévaló Istené!
Soli Deo gloria!
A
köztársasági
elnök
130/2020. (III. 15.) KE határozata kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4)
bekezdés f) pontja, illetve a
Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
szóló 2011. évi CCII. törvény
18. § (1) bekezdése alapján – a
miniszterelnök előterjesztésére – több mint két évtizedes
lelkipásztori szolgálata során
elhivatottan végzett szervező- és közösségépítő, valamint levéltár-alapító munkája
elismeréseként

Szabó Gábor, a Nagykőrösi
Református Egyházközség
lelkészelnöke, a Nagykőrösi
Református Iskolák Igazgatótanácsának elnöke, a Baranyai Református Egyházmegye Levéltárának alapítója
részére,
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2020. március 3.
Áder János
köztársasági elnök
Orbán Viktor
miniszterelnök”

Tisztelt Polgármester Úr!
Ezúton kívánom tájékoztatni arról, hogy 2020. március 16.
napjától, előzetes egyeztetésünk alapján, az idős szülőkre
való tekintettel és a járványügyi helyzet miatt szüneteltetjük
az Értelmi Fogyatékosok Nappali Ellátása szolgáltatásunkat.
A szüneteltetés a korábban tájékoztatásul megküldött Idősek
Nappali Ellátása szolgáltatásra is kiterjed, nem csak a megadott időintervallumban, és visszavonásig érvényes.
Ugyancsak a járványügyi helyzetre hivatkozva, az alábbiak szerint változik szolgáltatásaink ügyfélfogadási rendje:
ügyeleti rend lép érvénybe.
Új ügyfélfogadás:
• Támogató Szolgálat: kedd és csütörtök 8.00–14.00
Tel.: 06-20/274-4933
• Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: naponta 9.00–11.00
Tel.: 06-53/552-275
• Család- és Gyermekjóléti Központ: naponta 9.00–11.00
Tel.: 06-20/274-5110
• Központi Iroda: naponta 9.00–11.00
Tel.: 06-53/350-457
• Gondozási Központ: A látogatási tilalom miatt csak telefonon!
Tel.: 06-53/350-082
Az élelmiszerosztást a Bajcsy-Zsilinszky úti ügyfélfogadó
helyiségben határozatlan időre felfüggesztjük az Élelmiszerbank Egyesülettel való egyeztetés alapján.
Kérem tájékoztatásom elfogadását.
Nagykőrös, 2020. 03. 16.
Tisztelettel:
Bugya László
intézményvezető
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Szerintem… II. rész
Március 6-án és 7-én rendezték meg városunkban a
XIV. Kárpát-medencei Magyar Középiskolai Arany
János Balladamondó Versenyt, mely több mint 200
diákot vonzott városunkba.
A tanulók közül többen nyilatkoztak lapunknak Nagy
kőrösről, a versenyről, az
alábbiakban ezekből válogattunk:
Sipos Áron: Budapestről ér
keztem,
ez az el
ső, hogy
egy ilyen
rangos
v e r s e 
nyen részt
v es z e k .
Ugyan a
versenyzés nagyon szubjek
tív dolog, hiszen mindenki
számára más a győztes, más
tetszik, de elsősorban a ta
pasztalatszerzés miatt jöttem
el. A város nagyon nyugis,
kellemes sétákat lehet ten
ni, miközben kiszellőztetjük
a fejünket. A zsűri tagjai is
rangot adnak a versenynek,
nagyon közvetlenek, fontos a
véleményük.
Ézsiás Rebeka Mónika: Ti
szakécs
kéről ér
keztem,
nagyon
szeretem
Arany
János bal
ladáit,
az egyik
kedvencem A walesi bárdok.
Azért jelentkeztem erre a
megmérettetésre, mert sze
retném elmondani a kedvenc
balladámat, valamint nem
jártam még Nagykőrösön.
Elmentem a csoportos város
nézésre is, nagyon szép ez a
település, tetszenek a parkok,
zöldfelületek.
Malzseniczki Katica: Tass
ról érkeztem a versenyre,
korábban még nem voltam
Nagykőrösön, nagyon szép
a város, igazán tetszik és ki
emelném, hogy tiszta. Azért
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jelent
keztem,
m e r t
szeretek
verset
monda
ni, több
v e r s 
mondó
versenyen is részt vettem
már korábban. A célom a ta
pasztalatszerzés, kihívás el
sősorban. Arany János pedig
az egyik kedvenc költőm.
Szabó Viktor: Az egri Gárdo
nyi Géza
Ciszterci
Gimná
ziumba
járok,
egyéb
k é n t
Mezőkö
vesden
élek és onnan is érkeztem.
Átutazóban
jártam
már
Nagykőrösön, nagyon kelle
mes a város környezete, tel
jesen meg vagyok elégedve
a programokkal is, melyek
nagyon színesek, különösen
tetszik a verseny szervezett
sége, annak rangjához mél
tó, úgy gondolom. Abszolút
profi módon meg tudták
oldani, hogy időben meg le
gyen minden. Mindenki a
saját tempójában adhatta elő
a balladát, nem kellett sietni.
Azért is jelentkeztem erre a
megmérettetésre, hogy saját
magam kipróbálhassam egy
ilyen magas rangú verse
nyen, kíváncsi voltam, mire
vagyok képes, mit tudok ki
hozni önmagamból. Célom
elsősorban a tapasztalatszer
zés, hogy felmérjem, hogy
működnek a dolgok egy ilyen
színvonalas rendezvényen,
másodsorban, természetesen
döntős szeretnék lenni, de ha
ez nem sikerül, akkor sem le
szek csalódott, mert jó élmé
nyekkel fogok hazatérni.
Széni András: Hódmező
vásárhelyről, a Bethlen Gá
bor Református Gimnázium
11. osztályából jöttem. Egy
szerűen imádok balladákat

m o n 
d a n i ,
vonza
nak, szá
momra
hatalmas
élmény,
hiszen a
vers az,
amit mondani kell. Közel áll
hozzám Arany János, az egyik
balladája meghatározó él
mény volt számomra életem
során, segített engem erre
a pályára sodorni. Sinkovits
Imre előadásában A wale
si bárdokat nagyon sokszor
meghallgattam, meg is tanul
tam, ennek ellenére most a
döntőben a Híd-avatást fog
ják tőlem hallani. Korábban
is már sokszor vettem részt
városi és megyei versmondó
versenyeken, most jelenleg
készülök az egyetemre, de
akárhányszor adódik egy
ilyen alkalom, én mindig
megyek, mert nagyon szere
tem magam megmérettetni.
Színész szeretnék lenni, cé
lom a budapesti Színház- és
Filmművészeti Egyetem pró
zai színész szakára bejutni.
Nagykőrösön még korábban
nem jártam, nagyon hangu
latos város, kimentem kicsit
sétálni, engem nagyon magá
val ragadott ez a szép zöld,
nyugalmat árasztó település.
Nagy Fruzsina Dzsenifer:
Nagykál
lóról ér
keztem,
N y í r 
egyháza
mellől, a
Korányi
Frigyes
Görög
Katolikus Gimnáziumból, je
lenleg ötödéves gimnazista
vagyok. Erről a versenyről
most hallottam először, bár
korábban már több szava
lóversenyen is szerepeltem
eredményesen. Arany János
balladái különösen közel
állnak a szívemhez, olyan
videópályázatokban is részt
vettem már, mint az „Alkot
ni Arany” (mely egy videó

pályázat Arany János versei
hez kapcsolódó videók készítése
céljából – a szerk.); vagy mint
az Aranyfeszt (videópályázat
Arany János műveiből és életéről
készült művek beküldésére – a
szerk.). Bár színházi ember
nek tartom magam, de nem
ezen a vonalon szeretnék to
vábbtanulni, összességében
vonzott ez a rendezvény.
Nagykőrösön még nem jár
tam, így a városra is kíváncsi
voltam. Nagyon szép kis tele
pülés, a programok pedig na
gyon színvonalasak, jó érzés,
hogy ennyi jó ember, hasonló
értékeket képviselve össze
gyűlik.
Vélin Gábor: A miskolci
Herm an
O t t ó
Gimná
ziumból
érkez
tem. Már
e g é s z
pici ko
rom óta
tart nálam ez a versmondó
láz, elsősorban magyar iro
dalom tanáraim sulykolták
ezt belém, de már annyira
megszerettem, hogy magam
tól is szeretnék részt venni
minden ilyen hasonló meg
mérettetésen, főleg kihívás
céljából. Nagyon sok, magas
színvonalú diák kortárs sza
valatát hallottam, jó érzés,
hogy összemérhetem tudá
som más diákokkal, a saját
korosztályommal, ezen felül
segít kifejezni önmagam, és
kiadni az érzéseimet. Jó pár
szavalóversenyt megjártam
már, de még ennyire rangos
versenyen nem vettem részt.
Arany balladái elég nehezek,
viszont a forradalom buká
sa utáni korszak miatt elég
közelséget érzek Petőfi és
Arany között, Petőfi pedig a
kedvenc költőim közé tarto
zik. Korábban még nem jár
tam Nagykőrösön, de nem
bántam meg, hogy eljöttem,
mivel nagyon szép a vá
ros, főleg a sok régi épületet
emelném ki a városközpont
ban. Meseszépek.
Beretvás Judit
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ZÁRVA TARTANAK A HULLADÉKUDVAROK
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 2020. március 17-étől (kedd) a hulladékudvarok határozatlan ideig
zárva tartanak.
Ezúton hívjuk fel a figyelmet, a zárt hulladékudvarok előtt közterületen elhelyezett hulladék illegális hulladékelhelyezésnek minősül.
Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérjük, megértésüket köszönjük!
DTKH Nonprofit Kft.

Gyermekorvosok szervezetei:
ne vigyék rendelőbe a fertőzésgyanús
gyermekeket!
Gyermekorvosok
szervezetei arra kérik a szülőket,
hogy koronavírus-fertőzöttség gyanújával ne vigyék
gyermeküket a rendelőbe
vagy a gyermekorvosi ügyeletre, hanem hívják telefonon házi gyermekorvosukat
vagy a zöldszámok valamelyikét.
A Házi Gyermekorvosok
Egyesülete (HGYE) és a Biztos Kezek Alapellátó Gyermekorvosok
Tudományos
Társasága (BKGYT) az MTIhez kedden eljuttatott közös
közleményében kiemelték,
ha a szülő bizonytalan abban, hogy gyermeke megfertőződött-e
koronavírussal,
ne vigye házi gyermekorvosa rendelésére vagy a gyermekorvosi ügyeletre, hanem
hívja fel telefonon házi gyermekorvosát vagy a követke-

ző zöldszámok valamelyikét:
06-80/277-455,
06-80/277456. A megelőzés érdekében
arra kérték a szülőket, gyakran mossák meg szappannal
gyermekük kezét és a sajátjukat is, szappan hiányában
használjanak alkohol alapú
fertőtlenítőszert,
tartsanak
legalább 1 méter távolságot
a köhögő, tüsszögő vagy lázas emberektől, tanítsák meg
gyermeküket vállhoz vagy
könyökhez fordított fejjel
köhögni, tüsszenteni, csak
akkor viseljenek maszkot, ha
influenzaszerű vagy megfázásos tüneteik vannak, vagy
ha zsúfolt téren halaszthatatlan intéznivalójuk van, továbbá a használt maszkokat
és papírzsebkendőket zárt
tárolóba dobják ki.
koronavirus.gov.hu

Egy szinte új, alig 1 éves SETRA 415-ös HD-s, 50 fős busszal
erősítette Mészáros Balázs nagykőrösi vállalkozó a RIV
Trans flottáját. Mészáros Balázs lapunknak elmondta, ez a
buszok királya, tele van extrákkal, például van benne sávelhagyó, ráfutásgátló, kipörgésgátló, WC, dönthető ülések.
Ez a busz februárban érkezett meg Nagykőrösre. Nagyok
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Tájékoztató a Nagykőrösi Városi
Bölcsődére és a Nagykőrösi
Városi Óvodára vonatkozóan
Tájékoztatom a Tisztelt
Lakosságot, hogy a szakmai stáb döntése értelmében:
A Városi Bölcsőde az
igény megszűnése miatt
2020. március 19-től vis�szavonásig bezár.
A Városi Óvoda vonatkozásában: a csökkent igény
miatt, a Sziget utcai óvodában 2020. március 19
–től visszavonásig munkanapokon 5.30 és 17 óra
között ügyelet működik.
Az ügyelet kizárólag különösen indokolt esetben
vehető igénybe. A gyer-

mekfelügyeletre vonatkozó igényt az előző munkanapon reggel 7 és 8 óra
között kell jelezni a 06-53351-924-es telefonszámon.
Kérjük, a gyermekek fogadására és kiadására vonatkozó szabályokat tartsák
be.
VIGYÁZZUNK
EGYMÁSRA! JÓ EGÉSZSÉGET MINDEN NAGYKŐRÖSINEK!
Nagykőrös, 2020. március
18.
Dr. Czira Szabolcs
polgármester

voltak az igények, egy iroda is megkereste őket, hogy kellene
még egy busz külföldi utaztatáshoz, és ennek okán is szükséges volt a bővítés. Ez az új busz Németországba, Svájcba járna, illetve a hazai kirándulásokat is ezzel az új busszal szeretnék megvalósítani – mondta el lapunknak Mészáros Balázs.
Horváth Tibor
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Levelesládánkból
„Tisztelt
Igazgató
Úr!
Örömmel olvastam levelét, amelyben köszönetét
fejezi ki a balladamondó
versenyen végzett munkámért. Többször volt már
alkalmam részt venni a
versenyen, de ez a mostani
a legkedvesebb emlékeim
közé került. Minden zsűritag véleményét hallottam a
verseny szünetében, és csak
a legjobbakat mondták a
szervezésről és a lebonyolításról. Már természetesnek
tűnhet az eddigiek alapján
tapasztalt magas színvonal
biztosítása, de az a feszültségmentes, oldott, kedves
légkör, amelyben minden
helyszínen dolgozhattunk,
külön elismerést érdemel.

A Zsigmond király zsűri elnökének (Takács Bence) közvetlensége, Udvarhelyi Boglárka zsűritag kedvessége,
mindkettőjük szerénysége
élménnyé tette a közös munkát. A múzeum dolgozói
mindenben segítségünkre
voltak, mindenki mindent
megtett annak érdekében,
hogy a versenyzők sikeresen szerepeljenek. Kívánom
Igazgató Úrnak, hogy még
sok ilyen nagyszerű rendezvénnyel járuljon hozzá városunk kulturális életének
színesebbé tételéhez. Úgy
gondolom, hogy minden
résztvevő
egyetértésével
gratulálhatok a megérdemelt sikerhez. Üdvözlettel:
Marton Gézáné”

Változnak a Volánbusz felszállási
és csomagkezelési szabályai
Az országos, elővárosi és regionális
forgalomban közlekedő járatokon
a bérletesek a hátsó ajtókat vehetik
igénybe, az első ajtón csak azok szállhatnak fel, akiknek menetjegyet kell
váltaniuk. A járművezető nyitja és
zárja a csomagteret, de a csomag beés kivételét az utasok maguk végzik.
koronavirus.gov.hu
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A lapunkban megjelent
írások, képek, illetve
bármilyen tartalom
utánközlése csakis kizárólag
a Szerkesztőbizottság vagy
a jogtulajdonos engedélyével
történhet.
Lapzártánk időpontja:
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Hirdetés

EU-ÉPÍTŐ
KFT

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés

53/350-377

EU-ÉPÍTŐ KFT.

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 10.
E-mail: eu-epitokft@freemail.hu
Hirdetés

Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2020. március 16-tól:
PATIKAPLUS
GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Ceglédi út 28.
Tel.: 53/552-134
2020. március 23-tól:
EZÜST PATIKA
GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Széchenyi tér 8.
Tel.: 53/552-114
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.
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PB gáz 11,5 kg

4799 Ft

PB gáz 23 kg

8999 Ft

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

Bankkártyás fizetés is igényelhető
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
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MEGNYITOTTUNK NAGYKŐRÖSÖN
Habzsolhát hús- és hentesáru üzlet
üzlet működött ott, így a vásárlóknak nem kellett sokat nélkülözniük,
újra be tudják szerezni a friss, finom
portékát. Az Önkormányzati Hírek
az üzlet tulajdonosával Árpás-Bebők
Máriával készített interjút, melyet
alábbiakban olvashatnak.
ÖH: Miért döntöttek úgy, hogy hús
bolt nyitásába fognak? Milyenek az
első tapasztalatok?

Gazdag kínálattal nyitotta meg üzletét a Ceglédi út 14/C fszt 1. szám
alatt a Habzsolhát hús- és hentesáru
üzlet. Korábban is hasonló profilú

Árpás-Bebők Mária: Férjem hentes,
és az ő húszéves alma valósult meg.
Mindig szeretett volna egy húsboltot, és úgy gondoltuk, most van egy
lehetőség, amivel éltünk. Reméljük,
nem bánjunk meg. Az első tapasztalatok, hogy a nagykőrösi emberek
nagyon kedvesek, segítők és minden
úgy alakul, hogy jól érezzem magam
Nagykőrösön.
ÖH: Kérem, mutassa be az üzletet,
mi mindent tudnak beszerezni itt a
kőrösiek?

Árpás-Bebők Mária: Ez a bolt régen
csirkés volt, és ezen nem is akartunk
változtatni, így tanyasi csirke az
mindenképp maradt. A csirke mellé betettünk a sertéshúst, kolbász,
hurka, májkrém, disznósajt, füstölt
kolbász, füstölt disznóság, házi zsír,
tészták házi jellegű savanyúság, házi
méz, 100% gyümölcslevek válasz
tékot.
ÖH: Közeledik a húsvét, milyen
áruválasztékkal készülnek az ün
nepre? Például milyen sonkák lesz
nek a tervek szerint elérhetőek itt?
Árpás-Bebők Mária: Füstölt, darabolt sonkák, bőrös és bőr nélküli.
Kötözött sonkák és szívsonka. Ezenkívül csirke, kacsa, sertéshús nagy
választékával várunk mindenkit, sok
szeretettel és természetesen minden
héten akcióval.
Az interjút készítette:
Horváth Tibor

Hirdetés

13.HÉT – Március 23- 27.
Tarhonyaleves
Pástétom, tökfőzelék
Székelykáposzta
Brokkolikrémleves
Milánói makaróni
Búboshús burgonyapüré
Tojásleves
Bakonyi sertésszelet tészta
Káposztás tészta
Raguleves
Sült oldalas petrezselymes
burgonya savanyúság
Chilisbab
Hamisgulyásleves
Szezámmagos csirkemell rizs
Hurka kolbász duszi
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Magyarország legeredményesebb
középiskolája lett az Arany János Gimnázium
az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen
belügyi rendészeti ismeretek tantárgyban
Az emelt szintű szakmai
érettségi követelményére
épülő tananyagot első fordulóban írásbeli kérdésekkel, feladatsorral ellenőrizték.
A 2020. március 4-én
a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemen megrendezett
második, szóbeli fordulóra
a legjobb dolgozatot írókat
hívták meg. Iskolánkból öt
végzős, rendészeti szakgimnazistát.
Összesen 19 diák 
adott
számot tudásáról, jogi isme
reteiről, a Büntető Törvény
könyv általános részéről,
valamint a Rendőrségről
szóló jogszabályok tiszte
letadási gyakorlatáról.
Az országos döntőben az
I–X. helyezett a szakirányú
felsőoktatási intézmény fel

vételi eljárásában 100 több
letpontot, a XI–XX. helye
zett 50 pontot szerzett.
Akikre nagyon büszkék
vagyunk:
SZABÓ RÉKA EVELIN
VI. HELY
TURI VIKTOR
VIII. HELY
HANGA PETRA
IX. HELY
ÉZSIÁS VIVIEN
XII. HELY
BÁCS PETRA
XVII. HELY
Felkészítők: dr. Cziráné
dr. Kőházi-Kis Tímea,
Szabó László,
Szelei László
Szeretettel gratulálunk!
SDG!
Forrás: Arany János
Református Gimnázium
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TÁJÉKOZTATÁS FOGORVOSI
ELLÁTÁSSAL KAPCSOLATBAN

MÁRCIUS 15-e
a Názáret Óvódában

Tájékoztatni szeretném, hogy az Emberi Erőforrások
Minisztere által kiadott koronavírus pándémia miatt soron kívül előírt intézkedés azonnali megtétele
érdekében 2020. március 16-tól tervezett egészségügyi
ellátás csak akkor kerül elvégzésre, ha arra sürgős szükség van (életveszély, vagy tartós egészségkárosodás
elkerülése érdekében). Az alapellátásokban, minden
rendelési időben tartózkodik fogorvos és fogászati
asszisztens a fogorvosi rendelőben.
Bacskai János ügyvezető
FORTUNADENT Kft.

TISZTELT LAKOSSÁG!
A koronavírus-helyzetre tekintettel, ezúton tisztelettel kérjük, hogy a gyermekek, fiatalok ne használják a közterületi játszótéri játékokat, illetve kültéri
fitneszeszközöket. Ezek az eszközök a héten leszalagozásra kerültek az egyértelmű jelzés érdekében.
Az Önök biztonsága és egészsége az első, így visszavonásig kérjük, ne menjenek gyermekükkel játszótérre, ne használják a kültéri eszközöket. Köszönjük
megértésüket!
Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
Hirdetés

Csendesen teltek az idei március 15-ei ünnepek. A forradalom és szabadságharcot
1848–49-ben hős magyarok
vívták meg, akik életüket áldozták hazánkért. A Názáret
Római Katolikus Óvoda pedig zárt körben adott kis műsort, majd ők is kivonultak
a Kossuth-szoborhoz, hogy
így emlékezzenek a hősökre.
Most, amikor a koronavírus-

sal kell felvennünk a harcot, különösen fontos, hogy
a kis közösségekben ki-ki a
ma
ga módján ünnepeljen,
emlékezzen. Így zajlott le az
idei március 15-e, reméljük a
következő alkalommal már
egymás kezét fogva, együtt
ünnepelhetünk
biztonságban, egészségben.
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.
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Fotók: Názáret Római Katolikus Óvoda facebook oldala
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BALESET A KERESZTEZŐDÉSBEN
Vasárnap, március 15-én dél környékén baleset történt Nagykőrösön, a Kárpát utca és a Balaton utca kereszteződésében, két kis tehergépjármű ütközött. Az Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös munkatársai segítettek. Lapunk megtudta, hogy egy fő könnyű sérüléseket
szenvedett, neki jobbulást kívánunk!
HT

Közlemény

a nagykőrösi, Irén-napi
országos
állat- és kirakodóvásár
elmaradásáról

Kőműves Csaba
utánpótlásedzőként tért vissza
a Kinizsi kötelékébe!

Az elmúlt napokban több jogszabályi rendelkezés került kihirdetésre a koronavírus elleni védekezés
kapcsán.
Ennek megfelelően a 2020. már
cius 29-ére meghirdetett Irén-napi országos állat- és kirakodóvásár
elmarad.
Megértésüket köszönjük!
Piacfelügyelet
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Kőműves Csabát a nagykőrösi foci kedvelőinek
nem kell bemutatni.
Serdülős korától kezdve
a Kinizsi játékosa volt,
és kisebb kihagyásoktól
eltekintve több mint 20
évig szolgálta a kőrösi

labdarúgást. Legtöbben
mint kőkemény és fejjátékának köszönhetően
gólerős védőként ismerték, ám játékos pályafutása végén Csaba edzői
vénája is már többször
megmutatkozott. Most,
majd 2 éves szünet után
tért vissza a kőrösi labdarúgás vérkeringésébe, mint az U19-es csapat edzője. Célja, hogy
minél több helyi fiatal,
tizenéves játékost integráljon a kőrösi felnőtt
csapatba.
Jó munkát kívánunk, üdv
újra a fedélzeten, Csabi!
Nagykőrösi Kinizsi SE
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