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Bátran kérjenek segítséget! Interjú a Nagykőrösi 
Humánszolgáltató Központ két munkatársával

Az interjút elolvashatja lapunk 6. oldalán

A WHO összeállítása a koronavírus 
körüli  tévhitekről
Lapozzon a 14. oldalra!

Virággal tették szebbé a napot
A Czakó Kertészet jóvoltából felaján-
lásra került több láda virág, amelyet 
a Nagykőrösi Humánszolgáltató Köz-
pont közvetítésével jutattak el rész-
ben az Arany János utcán lévő Idősek 
Otthonának, részben pedig a Szolnoki 
úton elhelyezkedő Értelmi Fogyatéko-
sok Nap közi Otthonában lévő gondo-
zottak számára 2020. április 1-jén.

P. R. Kátyúzás és járdajavítás 
– nincs megállás!

Részletek lapunk 13. oldalán



2 Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

 Orbán Viktor: Amennyi munkahelyet
a vírus tönkretesz, annyit hozunk létre

Annyi munkahelyet teremtünk, ameny-
nyit a koronavírus elpusztít – jelen-
tette be Orbán Viktor miniszter elnök 
hétfőn délben a gazdaság védelmi ak-
cióterv újabb elemeinek az ismerteté-
sekor.
 A kormányfő a gazdaságvédelmi in-
tézkedéseket ismertetve kiemelte: egy-
szerre kell megküzdeni a járvánnyal és 
a gazdasági következményekkel, „men-
teni az emberéletet és gondoskodni a 
jövőről”. Most olyan gazdasági intézke-
déseket kell hozni, amelyek átsegítenek 
az előttünk álló nehéz szakaszon, ezért 
kidolgoztunk egy gazdaságvédelmi ak-
ciótervet – közölte.
 „Tíz év megfeszített és szívós mun-

kával már éppen 
egyenesbe jöttünk”, 
amikor a korona-
vírus-járvány meg-
érkezett Európába 
és veszélybe sodor-
ta mindazt, amiért 

eddig megdolgoztunk. A helyzet igaz-
ságtalan, nem tehetünk róla, de ez nem 
változtat azon, hogy komoly kihívással 
kell szembenéznünk – mondta Orbán 
Viktor.

Nehéz időket élünk, de egyetlen ma-
gyar sincs egyedül; sikerülni fog, ha 
vigyázunk egymásra – tette hozzá Or-
bán Viktor.
 A kormányfő közölte: Palkovics Lász-
ló innovációs és technológiai minisztert 
arra kérte, hogy az egész program koor-
dinálását, irányítását végezze. Emellett 
– folytatta – Mager Andrea nemzeti va-
gyon kezeléséért felelős miniszter dolga 
az lesz, hogy az állami vállalatokat len-
dületbe hozza és bekapcsolja a gazda-

ságvédelmi akciótervbe. Varga Mihály 
pénzügyminisztertől pedig mindannyi-
an azt várjuk, hogy biztosítsa a szüksé-
ges forrásokat és garantálja a költség-
vetési fegyelmet – tette hozzá.
 A 2020-as költségvetési hiányt 1 szá-
zalékról 2,7 százalékra emeli a kormány.

Munkahelyek megőrzése az egyik 
kiemelt cél. Ennek keretében az állam 
átvállalja a munkaadóktól a bérköltsé-
gek egy részét. Emellett a munkahely-
teremtés beruházások támogatásával is 
ösztönzi a kormányzat.

Kiemelt a családok és nyugdíjasok 
védelme. Ennek keretében a 13. havi 
nyugdíjat kapnak majd 2021-től az 
idősek.
 A kiemelt ágazatokat, amelyeket újra 
kell indítani – turizmus, egészségipar, 
élelmiszeripar, mezőgazdaság, logisz-
tika, közlekedés, fi lm és kreatív válla-
latok – hitelek biztosításával is segíti a 
kormányzat.

Hirado.hu

Gyász
Illés Anita (2001)

Egyedi Miklós Dénes (1998)
Szabó Dénes (1941)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik személyesen 
vagy koszorújukkal, virágaikkal búcsúztak el 

id. Mester Jánostól.
Külön köszönet az ÁFÉSZ és a Közpon�  É� erem

volt munkatársainak.

A család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak,

barátoknak, volt munkatársaknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik 

Rimóczi Mihály
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,

részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
„Szívünkben maradsz, nem feledünk Téged.

Hogy eddig velünk voltál, hálát adunk az égnek.”
A Gyászoló Család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Vecsei Ferenc
szerete�  férj, édesapa, nagypapa temetésén részt vettek,

sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló Család
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Több ezer maszk elkészítéséhez elegendő szövetet adott át nagytiszteletű Szabó Gábor vezető lelkipásztor Talamon Attiláné-
nak, a Nagykőrösi Városi Óvoda intézményvezetőjének.
 Mint arról dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester tájékoztatást adott, a Nagykőrösi Városi Óvoda alkalmazottai is megkez-
dik a maszkok varrását. Ehhez a kezdeményezéshez érkezett a Nagykőrösi Református Egyházközség felajánlása, melynek jó 
hasznát veszik majd a szorgos kezek.

110 ezer liter fertőtlenítőszert 
szállított ki a Mol

A gyártás megkezdését 
kö ve tő első napokban 110 
ezer liter Mol Hygi kéz- és 
felületfertőtlenítőt szállí-
tott ki a Mol Lub az ország 
különböző pontjaira, hogy 
segítse a koronavírus-jár-
vány megfékezését – kö-
zölte a Mol.
 A koronavírus-járvány 
glo bá lis elterjedésével az 
egész világon hatalmas 
lett az igény a kéz- és felü-
letfertőtlenítők iránt. Ezért 
a Mol-csoporthoz tartozó 
és kenőanyagok gyártásá-
val foglalkozó Mol Lub 
Kft. két hét alatt átállítot-
ta almásfüzitői üzemének 
egyik, korábban szélvédő-
folyadékot készítő gyártó-
sorát fertőtlenítőgyártásra. 
Az egység március utolsó 
napjaiban kezdte meg a 
termelést. A Mol Lub, a 

koronavírus-járvány elleni 
védekezésért felelős ope-
ratív törzzsel együttmű-
ködve, a kiemelten fontos 
állami intézményeknek, 
például kórházaknak, hul-
la dék keze lők nek, közüze-
meknek és önkormányza-
toknak, illetve stratégiai 
vállalatoknak és gyógy-
szer tára kat ellátó nagy-
ke res kedelmi cégeknek 
szál lít a fertőtlenítőből. 
A jövő héten várható-
an megérkeznek az első 
szállítmányok az ország 
legnagyobb kórházaiba és 
a mentőszolgálathoz is. 
A fer tőtlenítőszert keres-
kedelmi forgalomban csak 
azután lehet majd kapni, 
ha a kiemelt intézmények-
nél már „megfelelő lesz az 
ellátás”.

koronavirus.gov.hu

ÖSSZEFOGÁS
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Dr. Czira Szabolcs polgármes
ter saját hatáskörben intézke
dett, hogy a nagykőrösi piac
csar nok ban lévő árusok bér
leti díjának emeléséről szó ló, 
korábban elfogadott ren de
letmódosítást határozat lan 
időre felfüggeszti, így válto
zatlan helyiségbérleti díjon 
árulhatnak a kereskedők. 
Erről kikerült egy tájékozta
tó az Önkormányzati Hírek 
facebook oldalára még szom
baton.
 Zágráb Nándor, volt helyi 
Jobbik-elnök, választókerületi 
Jobbik-elnök, a Jobb Nagykő-
rösért alelnöke ezután meg-
késve, vasárnap(!) azt írta 
saját facebook oldalán, hogy: 
„A POLGÁRMESTER MEG-
TUDTA, HOGY ÚJRA MEG-
SZÓLALOK PIACÜGYBEN, 
ezért tett egy lépést jó irány-
ba”.
 Az Önkormányzati Hí rek 
tehát szombaton tette közzé a 
polgármester pénteken meg
ho zott dön té sét, amikor Zág
ráb oldalán még semmi erre 
utaló dolog nem volt. Arra 
Zágráb sem gondolhat, hogy 
a pol gár mester kiolvasta a 
gon do latait és emiatt in téz
ke dett, sőt Zágráb csak va
sár nap tet te ki ezzel kap cso
latos véleményét. Rá adá sul 
le lep lez te magát, hiszen azt 
írta, megkeresték. Vagyis sa
ját megától nem jutott volna 
az eszébe, hogyan lehetne 
segíteni az árusokon, ehhez 
meg kellett őt keresni? 
Igaz, fogadóórát még nem 
tartott tavaly október óta, 
így ott hiába is akarná bárki 
megkeresni. Egyszerű a kép
let: szerencsére a pol gár

mes ter nem a meg ke re sés
re várt, hanem intézkedett, 
mielőtt Zágráb Nándornak 
egyáltalán ez az eszébe jutott 
volna, hogy mit kellene tenni 
az ügyben.
 Jó látni azonban, hogy 
olyan „védelmezője” van 
Nagy kőrösnek, mint Zágráb 
Nán dor, aki legyen szó kon-
zervgyár építéséről, csa tor-
na beru há zás ról vagy egy 
vi lág jár vány ról, mindenben 
el tudja játszani a szakértőt. 
Azonban ne felejtsük el, hogy 
ez a „jóindulatú” ember egy 
évvel ezelőtt még így támadta 
minden erejével a beruházást, 
azt írta: „A LAKOSSÁG 
C S A  T O R  N A P É N Z É B Ő L 
ALAKÍTJÁK ÁT A PIA-
COT!”, majd azt is, hogy 
„MEG KELL ÁLLÍTANI AZ 
ÚJABB VÁROSROMBOLÓ 
IN TÉZ KEDÉST!”.

Ne felejtsük! Zágráb 2018 
májusában így vélekedett

A zsebprovokátorként vi sel-
ke dő Zágráb szerint tehát a 
piaccsarnok építése és ezzel 
együtt a járda-útfelújítás, a 
parkolók létesítése valójában 
„városromboló intézkedés”. 
Ezek után abszolút hiteltelen, 
hogy éppen ő kezd el ag gód-
ni az árusokért, aki az egész 
beruházást mindvégig támadta. 

HT

ZÁGRÁB NÁNDOR 
MEGINT LYUKRA FUTOTT

(véleménycikk)

Új facsemeték 
a piac körül!

A Nagykőrösi Kálvin téri piac körüli út fel újításnak 
része volt 10 db facsemete elültetése is. A fafaj 
megválasztásánál a várostűrő képességen, esztétikai 
értéken kí vül fontos volt az adott terület adottsága 
is (villanyvezeték, szűk keresztmetszetű zöldsáv), 
így az alábbi fafajok kerültek ki választásra: 4 db 
oszlopos szil, (Ulmus hollandica ‚Dampieri’), 6 db 
oszlopos csörgőfa (Koelreutheria paniculata ’Fas ti
giata’)
 A fák mindegyike tovább nevelt földlabdás faiskolai 
szaporítóanyag volt. Az ültetéssel igyekezni kellett, 
hiszen a kora tavaszi kellemes időjárás a rügyek gyors 
megindulását eredményezte – április 1-jén az utolsó 
növény is a helyére került.
 Meggyőződésünk, hogy a megújult piac és köz terü-
let értékét növelik az elültetett fák is. 

KÖVAKOM Nonprofit Zrt.

ELSŐ AZ EGÉSZSÉG: FERTŐTLENÍTŐS 
TISZTÍTÁS A PIACON IS

A nagykőrösi Kálvin téri piacon április 2-án az őstermelői 
rész asztalait is klóros permettel fertőtlenítették, hogy itt is 
biztonságosan és egészséget megőrizve árusíthassanak az 
árusok, úgy mint a piaccsarnokban. Dr. Körtvélyesi Attila 
alpolgármester a helyszínen elmondta, cél az emberek biz-
tonságérzetének az erősítése, az egészségvédelem minél 
hatékonyabb megvalósítása. 

Vigyázzunk egymásra!Fotó: Pavolek Renáta
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A vírusjárvány idején Nagy-
kőrösön is kerülhet idős és 
nyugdíjas nagykőrösi lakos 
olyan helyzetbe, hogy segí-
tő szomszéd vagy családtag 
nélkül marad. Erre a helyzet-
re hozta létre a Nagykőrösi 
Humán Szolgáltató Központ 
a bizonyos krízisvonalat, 
amely 24 órában a rendelke-
zésükre áll. Lapunk a köz-
pont két olyan szakemberé-
vel, Kecskeméti Petrával és 
Tamasóczki Zoltánnal ké-
szített páros interjút, akik a 
70 éven felüliek ellátásában 
tevékenykednek. A teljes be-
számolót az alábbiakban ol-
vashatják.
 – Első körben kérem, pár 
mon dat ban mutatkozzanak be.
 – Tamasóczki Zoltán va-
gyok, a Humánszolgáltató 
Köz pont nak dolgozom, pon-
tosabban a Támogató Szolgá-
latnál, segítő és gépjárműve-
zetőként. Egyébként már 10 
éve itt dolgozom, és nagyon 
jól érzem magam ennél a 
cégnél. A feladataink közé 
nagyon sok minden tartozik 
az idősek és a rászorultak el-
látása, segítése mellett. Min-
dennapos feladataim közé 
tartozik például a gondo-
zottak Értelmi fogyatékosok 
Napközi Otthonába szállítá-
sa, de időseket, fogyatékkal 
élőket is gyakran viszek vizs-
gálatokra más városba is.
 – Kecskeméti Petra vagyok, 
2018 májusa óta dolgozom a 
Humánszolgáltató Központ 

alkalmazottjaként, az idősek 
nappali ellátása területén. Az 
alkalmanként bejövő ügy-
felek mellett főként állandó 
klubtagokkal foglalkozunk, 
akik napi és heti rendszeres-
séggel járnak be hozzánk. 
Számukra mindenféle prog-
ramot szervezünk.
 – Milyen tevékenységet lát 
el Ön a Nagykőrösi Humán-
szolgáltató Központnál?
 Petra: Az idősek nappali el-
látása a feladatom. Azok szá-
mára, akik bejönnek hoz zánk, 
szervezünk foglalkozásokat, 
mint például kártyázás, tár-
sasozás és más klubfoglal-
kozások, de emellett havi 
szinten tartunk egészségügyi 
napot, aminek keretein belül 
vércukor- és vérnyomás-, va-
lamint testsúlymérés is van. 
Gyakran kirándulásokat is 
szervezünk, de igazából, ha 
valamire igényt tartanak, azt 
mindig próbáljuk kivitelezni 
és megcsinálni.
 Zoltán: Az én feladataim 
közé nem csak maga a fuva-
rozás tartozik, amennyiben 
arra a telefonáló kér, segítek 
neki a bevásárlásban, vagy a 
számla befizetésében is, de ha 
csak társaságra és beszélge-
tésre van szüksége, abban is 
szívesen rendelkezésre állok.
 – Milyen segítségnyújtás-
ra számíthatnak az idősek a 
kialakult helyzetben?
 Zoltán: Most a helyze-
tünk egy kicsit nehezebb. 
A telefonálóink többségben 

azok vannak, akiknek eset-
leg nincs olyan szomszédja 
vagy családtagja, akiktől se-
gítséget kaphatnak. Ilyenkor 
a gyógyszertári szükségletek 
lebonyolításában, a bevásár-
lásban, és az élelmiszerek, 
gyógyászati segédeszközök 
szállításában tudunk segíteni.
 Petra: Én is hasonló helyze-
tekben tudok segítséget nyúj-
tani, de előfordulnak olyan 
esetek, hogy a háziorvossal 
való kapcsolatfelvételben is 
szükség van ránk a gyógy-
szerek kiírásával kapcso-
latban, ezt az orvossal e-re-
cepten keresztül telefonon 
tudjuk intézni. A segédesz-
közöknél, ahol személyesen 
kell jelen lenni, pedig a re-
ceptek elhozásában tudunk 
szerepet vállalni.
 – Sokan igénybe vették 
már az Önök szolgáltatását?
 Zoltán: Igen, ezért is a tü-
relmüket szeretnénk kérni, 
hiszen mindenkinek próbá-
lunk segíteni a dolgaik elin-
tézésében.
 – Amennyiben felhívják 
a krízisvonalat, milyen ada-
tokra van Önöknek szüksé-
ge?
 Zoltán: A hívó nevére és 
címére, a telefonszámára és 
természetesen hogy milyen 
ügy intézésre lenne szüksé-
ge. A krízistelefonszám ke-
zelője továbbítja a megfelelő 
munkatársnak a hívást, és ő 
veszi fel a kapcsolatot a hívó 
féllel, visszahívja a telefoná-
lókat az egyeztetés, pontosí-

tás miatt. A telefonban akár a 
bevásárlólistájának tartalmát 
is lediktálhatja, és mi azon 
leszünk, hogy kérését minél 
hamarabb teljesíteni tudjuk. 
A bevásárláshoz, gyógyszer-
kiváltáshoz szükséges pénzt 
minden esetben átvételi elis-
mervény aláírása után vesz-
szük át, a visszajárót pedig 
szintén az átvételi elismer-
vény kitöltését követően ad-
juk át, természetesen a nyug-
ta kíséretében.
 – Mik az eddigi tapasz-
talataik a 70 éven felüliek 
ellátására vonatkozóan, a 
járvány következtében be-
vezetett intézkedések óta?
 Petra: Azt látjuk, hogy az 
emberek hálásak a segítsé-
günkért, bár sajnos akad egy-
két ember, akik egy kicsit 
türelmetlenek, de próbálunk 
a korlátozások mellett min-
dent időben véghezvinni.
Bugya László, a Nagykőrösi 
Humánszolgáltató Központ 
vezetője az interjú végén 
még hozzátette, hogy a fo-
gyatékkal élők és azok hoz-
zátartozói hívását is szívesen 
fogadják, legyen az mozgás, 
látás, hallás vagy értelmi fo-
gyatékossággal élő személy. 
A rendszeres látogatókkal a 
központ munkatársai pró-
bálják felvenni a kapcsola-
tot tájékozódás és segítség-
nyújtás szempontjából.

Az interjút készítette:  
Pavolek Renáta

Bátran kérjenek segítséget!
Interjú a Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ 

két munkatársával
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MEGHATÓ
Facebookon keresztül üzentek a nagy-
kőrösi bölcsőde dajkái a piciknek, mint 
azt írták: „Drága Bölcsiseink! Üzentünk 
N E K T E K!” A kerítésre pedig kiírták: 
„Hiányoztok!”.

KÖSZÖNET

Frissen készült kézmű
ves hamburgerekkel, 
valamint üdítővel lepte 
meg Zombori Zsolt, a 
ZHome Burger Nagy
kőrös (https://www.
face book.com/zhome
nagykoros/) ügyve
zető je a Nagykőrösi 
Orosz lán Gyógyszertár 
kiváló csapatát. Zom
bori Zsolt köszönetét 
és elismerését fejezte 

ki a gyógyszerészek
nek, hogy a járvány 
ide jén is megfeszített 
munkában szolgálják a 
nagykőrösieket, védik 
az egészségünket. Kö
szönjük nekik, hogy 
számíthatunk rájuk!

Most összefogásra 
van szükség! 

Vigyázzunk egymásra!

Horváth Tibor
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A Monelly Kft. 1997-ben nyitotta 
meg kapuit Nagykőrösön. Elsődle-
ges tevékenységi körei az egészség-
ügyi szolgáltatás és az egészségügyi 
dolgozók képzésére terjedtek ki. Ezt 
követően 2000-ben bővítette portfó-
lióját, és kezdetét vette a fertőtlení-
tőszerek gyártása és forgalmazása. 
Először az egészségügyi intézmények 
kiszolgálása volt a cél a különböző 
orvosi bemosakodószerek, kéz- és fe-
lületfertőtlenítők bevonásával. 2002-
től a tevékenység szakmai és gyártási 
megfelelősségét az ISO és a HACCP 
rendszerek alkalmazása biztosítja. Az 
idő előrehaladtával országszerte szá-
mos kórháznak és egészségügyi in-
tézetnek vált beszállítójává. A lakos-
ság nak sem kellet sokat várni, mire a 
Monelly-termékek eljutottak háztar-
tásaikba. Ma már 18-féle terméket for-
galmaznak. A választékban szerepel-
nek kézfertőtlenítők, bőrfertőtlenítők, 
felületfertőtlenítők és orvosi bemosa-

kodószerek, melyek széles választéka 
több hatóanyagot tartalmaz. 2015 óta 
a Monelly Kft. minden évben elnye-
ri a fogyasztói vélemények alapján a 
„Tisztességes Vállalkozás” tanúsít-
ványt. Az elmúlt 20 évben nemcsak 
a termékpaletta bővült, hanem ezzel 
együtt a cég is. Hála a családi össze-
tartásnak, ma már a családi vállalko-
zás tulajdonosa, az alapító unokája, 
Rupp Zoltán, aki fiatalos lendülettel 
fejleszti a Monelly Kft.-t az elmúlt 
években. Természetesen a sikeres fej-
lődés több összetevős egyenlet, mely-
nek nélkülözhetetlen alappillérei az 
ott dolgozók. A mindennapos szállí-
tást, fiatalokat megszégyenítő lendü-
lettel, a cég 74 éves ügyvezető igaz-
gatója, Zombori József végzi az egész 
országra kiterjedően. A kezdetektől 
családtagként és állandó kollégaként 
vesz részt a cég üzemeltetésében Zaty-
kó Mihály, kinek munkabírása és szak-
tudása is biztosítja a veszélyhelyzet 
ideje alatt is a gördülékenyen haladó 
és fokozott intenzitású gyártást és cso-
magolást.
 Egy fertőtlenítőszereket  gyártó cég-
nek az igazi kihívást pont az ilyen 
időszakok jelentik, mint amit a CO-
VID-19 vírus járvány okozott. Az 
átlag hétköznapokban is magas pri-
oritást kapott a kórházak és egészség-
ügyi intézmények ellátása, és ez most 
a járvány ideje alatt fokozottan igaz. 
A Monelly Kft. csapata azon dolgo-
zik nap mint nap, hogy a magyar 
egészségügyben dolgozók – többek 
között a nagykőrösi kórház dolgozói 
is – megfelelő minőségű és meny-
nyiségű fertőtlenítőszerrel legyenek 
ellátva, növelve az egészséges mun-
kavégzés esélyét. A lakossági kiszol-

gálás ugyan a veszélyhelyzet ideje 
alatt szünetel, ezzel tudják biztosítani 
a szerződéses egészségügyi ügyfelek 
zavartalan kiszolgálását. 
 A megfelelő fertőtlenítés alapvető 
fontosságú! Jelen pillanatban ez fo-
kozottan igaz. Ezért tartottuk fontos-
nak a Monelly Kft. bemutatását, akik 
ugyan a „háttérben” dolgoznak, de 
munkájukra nagyobb szükség van, 
mint valaha! Köszönjük nekik!

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Holló Róbert

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Virágos 

Nagykőrösért 2020” 
A pályázat célja: Elsősorban azon nagy
kőrösi lakosok és intézmények munká
jának nyilvános keretek közötti érté
kelése, elismerése, akik kiemelkedően 
sokat tesznek és részt vesznek a város 
külső megjelenésének szebbé tételé
ben. Ezzel elősegítve és kialakítva egy 
virágos, környezetbarát, kulturált, esz
tétikus és vendégváró településképet.
A pályázat díjazásánál az alábbi kate
góriákban indulhatnak nagykőrösi be
jelentett lakcímmel rendelkező magán
személyek vagy intézmények.
1.  Legvirágosabb ház (családi ház, kül

területi ingatlanok környezetének 
ápolása, virágosítása) 

2.  Legvirágosabb társasház (lakótele
pek, társasházak erkélyei, az épület 
körüli környezetének fenntartása, 
ápo lása, virágosítása)

3.  Legvirágosabb intézmény (közintéz
mények környezetének fenntartása, 
ápolása, virágosítása)

A nevezési lapot Nagykőrös Város Ön-
kormányzata címére postai úton (2750 
Nagykőrös, Szabadság tér 5.) vagy 
elektronikusan az info@nagykoros.
hu e-mail címre lehet benyújtani. A le-
tölthető formanyomtatványt Nagy-
kőrös Város honlapján (www.nagy-
koros.hu) a Pályázatok menüpontban 
találja.

Pályázat benyújtásának 
határideje: 2020. április 30., 

csütörtök 12.00 óra.

Segítség a háttérben:
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F LYTATÓDIK A 
KLUBHÁZ ÉPÍTÉSE

Nincs megállás, továbbra is kiváló 
ütemben épül a Nagykőrösi Kinizsi SE 
klubháza, melyben jelentős előrehala-
dás volt tapasztalható ott jártunkkor. 
Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester 
és Sohajda Márk települési képvi-
selő, a Nagykőrösi Kinizsi SE elnöke 
az EU-Építő Kft. részéről Cselóczki 
Ferenc műszakvezetővel egyeztettek 
a helyszínen, akik egy rövid bejárás 
keretében az eddig megvalósult ré-
szeket is láthatták. Most Önöknek is 

megmutatjuk! A válaszfalak már szin-
te mindenhol elkészültek, a burkolás, 
festés, csempézés is hamarosan meg-
indulhat, persze sok munka van még 
hátra, de a kiváló nagykőrösi szakem-
berek ott vannak, csinálják. Köszön-
jük nekik is, hogy segítik, hogy minél 
hamarabb segítségére legyen ez az 
épület a Kinizsi kötelékében verseny-
ző, sportoló 200 gyermeknek. Nekik 
épül!

HT

A Nagykőrösi Városi Óvoda dolgo-
zói által 1000 db mosható szájmaszk 
kerül színes alapanyagból megvar-
rásra, melyek 100% pamutból lesz-
nek.
 Az előkészületek (szabás, vasalás) 
a Kárász úti intézményben történtek. 
A biztonsági intézkedéseket betart-
va (szájmaszkban, kesztyűben, egy-
mástól távol, 2 gyermekcsoportban) 

6 fő óvodai dajka, 2 fő óvodapeda-
gógus  végezte az előkészítést.
 Az előkészített csomagokat (mé-
retre szabott anyag, gumi, cérna, el-
készített minta) az intézmény óvoda-
pedagógusai, óvodai dajkái (10 fő) a 
hét folyamán átvették, és otthonuk-
ban varrják.

Lapunkat Talamon Attiláné 
óvodavezető tájékoztatta

Köszönet- 
nyilvánítás
A Nagykőrösi Rehabilitációs Szak-
kór ház és Rendelőintézet valamennyi 
mun katársa nevében szeretném meg-
kö szön ni a koronavírus-járvány ide jén 
azon emberek segítségét, akik gon dol-
tak az egészségügyben dolgozókra és 
adományaikkal tá mo gat ták in téz mé nyün-
ket és ala pít vá nyun kat.
–  A Nagykőrösi Konzerv Kft. ivólevekkel 

támogatta in téz mé nyün ket.
–  A Kőrös Alapítvány 300 000 Ft-tal tá mo-

gat ta alapítványunkat.
   A felmerülő igények függvényében a 

kór ház vezetőségének javaslata alap ján 
a kuratórium dönt az ado mány fel hasz-
ná lásáról.

–  A Bao-an 97. Bt. Dinh Le bau tisztító- és 
fertőtlenítőszerekkel támogatta in téz-
ményünket.

A NAGYKŐRÖSI VÁROSI ÓVODA IS MEGKEZDTE A SZÁJMASZKOK VARRÁSÁT

–  Music Mixer Cafe Kft - Danka Gyula 
intézményünk szakdolgozóit védőitallal 
támogatta.

A Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház 
és Rendelőintézet munkatársai nevében

Tankó Ágota
főigazgató

–  A nagykőrösi Református Egy ház-
köz ség nevében Szabó Gábor vezető 
lel kipásztor a közösség tagjai által ké-
szí tett szájmaszkokat adott át a kórház 
dolgozóinak.

Híreinket, képgalériáinkat kövesse nyomon 
továbbra is az Önkormányzati Hírek Nagykőrös 

facebook közösségi oldalainkon,  
valamint a www.nagykoros.hu városi honlapon!
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Március 6-án és 7-én 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 kö-
zül többen nyilatkoztak la-
punknak Nagykőrösről, a 
versenyről, az alábbiakban 
ezekből válogattunk:

Rávai Attila Imre és Bakonyi 
Márton:

Attila: Kiskunmajsáról érkez-
tem. Nagyon szeretem a ver-
seket, főleg verset mondani 
vagy olvasni. Kihívásként áll-
tam ehhez a dologhoz, koráb-
ban Kiskunmajsa környékén 
is sok versmondó versenyen 
vettem részt, de ez az első 
ilyen nagyobb megmérette-
tésem, ahol 50 fő fölött van a 
létszám. Arany Jánosnak kicsit 
hosszúak a balladái, de egész 
jól tanulhatóak, ugyanis van 
ritmusuk, mely számom-
ra megkönnyíti a tanulást, 
s Arany János költészetét is 
nagyon szeretem. Nem tu-
dom még, mit hoz számomra 
a sors, vonz a színészet, azt 
mondják, van hozzá pici ér-
zékem, most 11.-es vagyok, 
majd kiderül.

Márton: Én pedig Pécsről ér-
keztem a Ciszterci Rend Nagy 
Lajos Gimnáziuma és Kollé-
giumából. Általános iskolás 
korom óta járok szavalóver-
senyekre, az általános iskolá-
ban is szavaltam már rendez-
vényeken, és mivel na gyon 
érdekel, a gimnázium ban is 
vállalom az ilyen jellegű ki-
hívásokat. Most veszek részt 
országos versenyen már 3. 
al ka lommal. A rendezvény 
közösségépítő ereje is meg-

mutatkozik, Attilával is itt 
ismerkedtem meg. Arany 
János közel áll hozzám, az 
életműve, az élettörténete, az 
ő személyisége, írásai mind-
mind meghatározóak magyar 
történelmi és magyar irodalmi 
szempontból is, az ő megol-
dásai, költői eszközei nagyon 
közel állnak a szívemhez. Ma-
gyar–történelem szakos tanár 
szeretnék lenni, most 11. osz-
tályos vagyok, mindenképpen 
Pécsen maradnék. Nagykő-
rösön csak átutazóban jártam 
korábban, akkor nyár volt, az 
egész város virágba borulva 
gyönyörű látványt nyújtott. 
Olyan különleges hangulata 
van a helynek, s bár egy picit 
kívül eső településről van szó, 
mégis zsong itt az élet. 

Bagi Natália: Óbecse váro-
sából (Szerbia), a Vajdaság-
ból érkeztem a versenyre. 9. 
osztályos koromban vettem 
részt először ezen a megmé-
rettetésen, viszont akkor nem 
sikerült a döntőbe jutni. Úgy 
gondoltam, mivel ez az utolsó 
esélyem, itt az alkalom, hogy 
újra belevágjak, utána már 
ugyanis elballagok. Arany Já-
nos költészete közel áll hoz-
zám, járok néptáncra is, és 
azon belül kiscsoportban szer-
veztünk Arany János-esteket, 
ahol rengeteg balladáját már 
megtanultam. Nem mond-
hatnám, hogy könnyűek, kel-
lett egy kis idő, míg teljesen 
tisztázódott bennem minden. 
Nagykőrös nagyon tetszik, 
kiemelném a református 
temp lo mot. A szervezés előtt 
pedig le a kalappal, a szerve-
zők folyamatosan talpon van-
nak, folyamatosan segítenek 
mindenben, bármi kérdésünk 
van, támogatnak minket és el-

igazítanak bennünket. Ezúton 
is köszönjük ezt nekik, jó él-
ményekkel fogunk hazatérni. 
Valószínű, hogy a jövőben a 
Színház- és Filmművészeti 
Egye te met szeretném meg-
próbálni. 

Bubánci Alex (képünkön bal-
ra): Beregszász városából (Uk-
rajna), Kárpátaljáról érkeztem 
Nagykőrösre. Ott is tanulok a 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola felsőfokú 
szakképzési intézetében. Min-
dig is nagy szerepet játszott az 
életemben a költészet, a vers, 
az irodalom és a színészet. 
Úgy gondolom, mindennek 
az egyvelege a balladamon-
dás és szavalás, és szerintem 

ez az egy olyan dolog, amiben 
igazán jó vagyok, tudok tel-
jesíteni, így nyilvánvaló volt, 
hogy itt a helyem. A színészet 
iránt is érdeklődöm, két éve 
már járok is színészszakképző 
színészkörbe. Ez majd a jövő 
zenéje, majd eldől, hogyan 
tovább, de szeretnék ezen az 
úton maradni.  Most elsősor-
ban tapasztalatszerzés miatt 
jöttem el. Pont a héten, hétfőn 
voltam egy komolyabb ver-
senyen már, ahol ugyanezt a 
balladát mondtam el. Arany 
János balladái szerintem igen 
nehezek, nem könnyen értem 
meg az ilyen nagy volumenű 
költeményeket, mint pl. a bal-
ladákat, s szerintem ezért is 
választottam V. Lászlót, mert 
ez bizonyult számomra a leg-
egyszerűbbnek, úgy értem, 
ezt tudtam legtökéletesebben 
átadni, ezzel tudtam azono-
sulni. Nagykőrösön korábban 
még nem jártam, nagyon tet-
szik a város, alkalmam nyílt 
látni az esti fényeket is, lenyű-
gözött a hely szépsége, a zöld 
terek, hangulatos település. 

Beretvás Judit

Szerintem… IV. rész

„Egy csipet kultúra”
A Nagykőrösi Arany János 
Kulturális Központ, Könyvtár 
és Muzeális Gyűjtemény az 
elrendelt veszélyhelyzet ide-
je alatt is szeretné foly tatni 
kultúraközvetítő te vé keny sé-
gét. Ennek érdekében online 
videósorozatokat indítottunk 
a közösségi oldalunkon. To-
vábbá elindítjuk az „Egy 
csi pet kultúra” című so ro za-
tun kat, melyben kulturális 
érdekességeket osztunk meg, 
és alkalmanként ke reszt-
rejt vény formájába játékra 
invitáljuk az olvasókat. Tart-
sanak velünk, és fűszerezzék 
meg a napjaikat egy csipet 
kultúrával.

5 érdekesség Nagykőrösről: 
Ön tudta, hogy…

1. Városunkról neveztek 
el gőzmozdonyt (lo ko-
mo tí vot) is. A XIX. szá-
zad ban még szokás volt a 
mozdonytípusokat vá ro sok-
ról elnevezni, így kapta az 

egyik bécsújhelyi gyártású te-
her vonati mozdony a Nagy-
Kőrös típusnevet. A Nagy-
Kőrös típusú mozdonyokat 
1848–1849 között gyártották. 

2. A városban 1896-ban épül-
tek az első aszfaltjárdák a mai 
Deák téren és a Széchenyi 
téren. 

3. Városunk nevét 1902-ig 
kötőjellel Nagy-Kő rös nek 
ír ták. Ekkor egy bel ügy mi-
nisz teri rendeletben sza bá-
lyoz ták a városok név- és 
címerhasználatát, így lett 
ek kor tól a helyes írásmód 
Nagykőrös. 

4. 1925 óta van rádióvételi 
lehetőség Nagykőrösön. Patay 
Dezső kalaposmesternek volt 
előszőr rádiója a városban. 

5. 1962-ben, a 32. játékhéten 
egy nagykőrösi lakos nyerte 
meg a lottó öttalálatost, 
1 millió 560 ezer forintot. 
A nyertes számok a 3, 19, 65, 
86 és 88 voltak. 
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Nagykőrös Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete rendkívüli ülésén dön-
tött arról, hogy a Nagykőrösi Reformá-
tus Egyházközség használatába adja, 
óvodai feladatellátás biztosítására, a 
Sziget utca 3. szám alatti, jelenleg is 
óvodaként funkcionáló épületet. 
  Látva,  hogy  az  óvoda  bővítésre  szo-
rul,  írásbeli  kérelemmel  kereste meg  a 
Nagykőrösi  Református  Egyházközség 
Presbitériumának  Elnöksége  dr. Czira 
Szabolcs  polgármestert  és  rajta  keresz-
tül Nagykőrös Város Önkormányzatát, 
hogy a Nagykőrösi Városi Óvoda Sziget 
utcai  telephelyének  fenntartói  jogát  az 
általuk  fenntartott Arany  János Általá-
nos Iskola és Óvoda részére szívesked-
jenek átadni. 
  Kérelmük  indoklásában  jelezték, 
hogy a Kazinczy utcai Mesevár óvodát 
kinőtték,  és  évről  évre  nő  a  helyhiány 
miatt elutasított gyermekek száma, és a 
jelenleg engedélyezett 160 fős létszámot 
bővíteni szeretnék. Miután a rendkívü-
li  képviselő-testületi ülésen Nagykőrös 
Város Önkormányzata támogatta az át-
szervezést,  így a Kazinczy utcában  fel-
szabaduló  csoportszoba  tornaszobává 
és  fejlesztő  helyiséggé  tud  átalakulni. 
A Nagykőrösi  Református  Egyházköz-
ség Presbitériumának Elnöksége egyér-
telművé tette kérelmében, hogy a Sziget 
utcai tagóvoda átvételét a most odajáró 
gyermekekkel és az ott dolgozó munka-
társakkal együtt képzelik el. 
 László Ferenc települési képviselő, 
aki  maga  is  református  oktatási  intéz-
ményben szívta magába a tudást, többek 
között elmondta: „Többször átolvastam 
az  előterjesztést,  de  én  ebből  igazából 

nem  látom, hogy az önkormányzatnak 
milyen  érdeke  is  fűződne  ehhez  az  át-
adáshoz. (…) Ezt sem tudom értelmezi, 
hogy a keresztyén egyházi nevelést vég-
ző református óvoda bővítése is hozzá-
járulhat  Nagykőrös  lakosságmegtartó 
erejéhez. Nem tudom, hogy mivel járul-
hat hozzá a lakosságmegtartó erejéhez.” 
Pedig  pont  Lászlónak  kellene  igazán 
tudnia,  aki  a  református  tanítóképzőn 
szerezte  diplomáját  általános  szo ciá lis 
munkás képzésen. 
 Dr. Czira Szabolcs polgármester vá-
laszában elmondja: „Ezt már végigvet-
tük a Kazinczy utcai óvoda kapcsán, 
volt itt egy képviselő, aki telesírta az 
egész várost azzal, hogy mi lesz az al-
szegi gyerekekkel. Semmi nem lett, 
túljelentkezés van a Kazinczy utcai 
óvodába. Igény van arra, hogy ren-
geteg gyereket szeretnének beíratni 
mind az óvodába, mind az általános 
iskolába, és ennek az igénynek aka-
runk megfelelni, hogy ezzel a két cso-
portszobával növelnénk a lehetőséget. 
(…) Sok olyan szülő van, aki ragasz-
kodna ahhoz, hogy református kép-
zésben vegyen részt a gyermek már az 
óvodától, és ezt szeretnénk kiegészíte-
ni, tehát hogy ne kelljen neki átvinni 
esetleg Kecskemétre vagy Ceglédre 
eze ket a gyerekeket. A hét telephely-
ből a legkisebb telephelyet adnánk át, 
tehát a többi 6 telephelyen bőven van 
lehetőségünk, aki nem kívánja odavin-
ni a gyermekét. Nem egy óvoda van, és 
azt az egy óvodát adjuk át, hanem a 
7 telephelyből 1 telephelyet adnánk át. 
 Zágráb Nándor  választókerületi  Job-
bik-elnök  fölszólalásában  elmondta,  ő 
várna a döntéssel a veszélyhelyzet miatt 
(először tévesen vészhelyzetet mond, lehet 
túl sokszor nézte a tv-sorozatot – a szerk.), 
majd a Fidesz–KDNP-s képviselők leg-
nagyobb  felháborodására  azt  találta 
mondani  az  óvoda  református  egyház 
részére történő átadása kapcsán: „Félek 
attól, hogy most, amikor megvan a nor-
matíva, meg van egy biztos pozíciója az 
óvodának  jelen pillanatban még, akkor 

kiugrunk  a  semmibe…”.  Mielőtt  még 
rátérnénk,  erre mi  volt  a  polgármester 
válasza, érdemes megjegyezni itt, hogy 
Zágráb  egyszer már  kampányolt  azzal 
a  hazugsággal  is,  hogy  megszűnik  a 
Dalmady Iskola és Óvoda, sőt azt is ha-
zudta, hogy a Zeneiskola is megszűnik. 
Egyik sem szűnt meg, mindkettő kivá-
lóan működik.  Ilyen  felszólalások után 
talán  a  Jobbik  kivehetné  a  kettős  ke-
resztet a logójából, egyre mél tat la nab bá 
válnak ugyanis a használatára vélemé-
nyünk szerint.
 Dr. Czira Szabolcs polgármester vá-
laszában elmondta: „Én megmondom 
őszintén, furcsa dolognak tartom azt, 
hogy Ön azt mondja, ha a református 
egyháznak adjuk az intézményt fönn-
tartásra, akkor a semmibe ugrunk. Én 
azt gondolom, hogy ez nem semmi, ne 
beszéljünk így egy egyházról, egy 500 
éve működő, Nagykőrösön elkötele-
zett református városban, hogy a sem-
mibe dobjuk az óvodánkat. Hát, hogy 
ilyen hozzáállást, képviselő úr, ezt 
visszautasítom. Ezt visszautasítom” – 
fogalmazott a polgármester. 
 Dr. Körtvélyesi Attila  alpolgármester 
hozzászólásában  a  témára  vonatko-
zóan elmondta: „Én is szeretném, mint 
református ember, visszautasítani. Ilyet 
mondani  az  egyházra,  pont  az  egy-
házról,  aki  nagyon  sok  idős  emberen, 
rászorulón most  is  segít,  hogy majd  a 
gyermekekről,  ha  úgy  alakul  a  pénz-
ügyi helyzet, nem fog gondoskodni, ezt 
visszautasítom,  az  egyház  nevében.  Itt 
gyerek nem fog a semmibe kerülni, nem 
fog  az  utcán  maradni,  óvoda  sem  fog 
fenntartó  nélkül  maradni,  ugyanúgy 
fog működni.”
 Végül a Fidesz–KDNP képviselőinek 
és Kökény Gábornak (Jobb Nagykőrösért) 
9 igen szavazatával elfogadták a határo-
zatot, Zágráb Nándor (Jobb Nagykőrö-
sért)  tartózkodott,  László  Ferenc  (Jobb 
Nagykőrösért)  pedig  ellene,  vagyis 
nem mel szavazott.

Horváth Tibor
Hirdetés

A Nagykőrösi Református Egyházközség használatába 
került a Sziget utcai óvoda
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GYÓGYSZERTÁRI 
ÜGYELET

2020. április 6-tól
OROSZLÁN 

GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Kecskeméti út 18.

Tel.: 53/350-182
2020. április 13-tól
SZENT GYÖRGY
GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Biczó Géza u. 2.
Tel.: 53/351-014 

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 14 óráig.

ORVOSI ÜGYELET TELEFON SZÁMA: 53/350-377

Tájékoztató
az óvodaköteles gyermek óvodakötelezettségének külföldön történő

teljesítésének bejelentésével kapcsolatos tudnivalókról
Óvodaköteles gyermek ese-
tében a nevelési-oktatási 
in téz mé nyek működéséről 
és a köznevelési intézmé-
nyek névhasználatáról szó-
ló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet 20. § (2) bekezdése 
alapján a napi négy órában 
óvodai nevelésre kötelezett 
gyermek szülője, ha gyer-
meke az óvodakötelezett-
ségét külföldön teljesíti, 
köteles arról a beiratkozás 

idejének utolsó határnapját 
követő tizenöt napon belül 
írásban értesíteni az Oktatá-
si Hivatalt. 

 A napi négy órában 
óvodai nevelésre kötele-
zett, az óvodával jogvi-
szonyban ál ló gyermek 
szü lője, ha gyermeke az 
óvodakötelezettsé gét a jö-
vőben külföldön tel jesíti, 
előzetesen köteles ér-
tesíteni az óvodavezetőt.

Részletes tájékoztató: 
https://www.oktatas.hu/
kozneveles/aktualis_tanev_
esemenyei/ovodai_beirat-
kozas_2020
https://www.oktatas.hu/
kozneveles/kozerdekuada-
tok/!Kozerdeku_adatok/
oh.php?id=kulfoldi_beje-
lentes
Nagykőrös, 2020. március 30.

Dr. Czira Szabolcs s. k.
polgármester
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Hirdetés

A Crown Magyarország Kft.
nagykőrösi telephelyére az alábbi 
pozícióba keres munkatársakat:

Vonalvezető
Amit elvárunk:

• folyamatos és megfelelő minőségű gyártás
biztosítása a termelő vonalakon
• napi, heti tervszerű megelőző

karbantartásokban való részvétel
• folyamatokhoz tartozó adminisztrációs

feladatok precíz elvégzése
• felelősségteljes, minőségtudatos

munkavégzés
• 3 műszakos munkarend vállalása

Előnyt jelent:
• gyártósoron szerzett tapasztalat

• számítógépes ismeret
• gépész, géplakatos szakirányú végzettség

Amit kínálunk:
• versenyképes juttatási csomag

• folyamatos szakmai fejlődési lehetőség
A fényképes jelentkezéseket a

HUN-Nagykoros.ALLAS@eur.crowncork.com
e-mail címre várjuk.

 

 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket 
kívánunk! 
 

Gulyásleves 

Burgonyás tészta 

Sajtos tejfölös tészta 

Lebbencsleves 

Magyaróvári sertés karaj rizs 

Sült kolbász szárazbabfőzelék 

Gyümölcsleves 

Rántott csirkemell burgonyapüré 
savanyúság 

Tarhonyás hús savanyúság 

Májgombóc leves 

Sült oldalas párolt káposzta 

Hentes tokány tészta 

16.HÉT – Április 13- 17. 

Kátyúzás és járdajavítás – nincs megállás!
A KÖVA-KOM Nonprofit 
Zrt. dolgozói továbbra is 
végzik tevékenységüket, 
a megkezdett munkák 
nem álltak le. Nagy Ba lázs 
alpolgármester kez de mé-
nye zé sé re a Tázerdei u., 
Kőrösi Csoma Sándor u. ke-
resz teződésében ta lál ha tó 
jár da fel újí tá si mun ká la tai 
fo lya mat ban vannak. A meg-
lévő járdalapok fel hasz ná-
lá sá val újra használhatóvá 
válik a gyalogosforgalom 
számára. 

A kátyúzási munkálatok 
a KÖVA-KOM Nonprofit 
Zrt. felügyeletével meg-
kezdődtek 2020. április 2.
napon. A munkavégzés 
1. üteme főleg a Petőfi u.,
Örkényi u., Abonyi u. és
Batthyány u. szakaszokat 
érinti, de más belterületi
helyszíneken is további ja
ví tá sok várhatóak. 

Lapunkat a 
Köva-Kom Nonprofit Zrt. 

tájékoztatta
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A 2019-nCoV (koronavírus) emlősökről 
(valószínűleg denevérről és/vagy tobzos-
káról) terjedt át az emberre. Erősen fertő-
ző, magas lázat és potenciálisan halálos 
kimenetelű légúti megbetegedést, illetve 
tüdőgyulladást okozhat.
 Ahogyan ez haváriák esetén lenni szo-
kott, az új koronavírus-járvány kapcsán 
is megjelentek a tévhitek, egy súlyos 
prob lé má ra egyszerű módszereket kínáló 
megoldások. A tudomany.hu összeállítása 
az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
kiadványa alapján készült, célja a hiedel-
mek cáfolata és néhány alapvető kérdés 
tisztázása.

1.  A forró fürdő nem akadályozza meg az 
új koronavírus-fertőzést. Azzal, hogy 
forró fürdőt veszünk, nem tudjuk meg-
akadályozni, hogy az új koronavírussal 
megfertőződjünk. Az egészséges ember 
normális testhőmérséklete 36,5 °C és 37 
°C között van, függetlenül attól, milyen 
hőfokú vízben fürdik, illetve zuhanyo-

zik. A rendkívül forró vízben történő 
fürdés ráadásul káros is lehet.

2.  A koronavírus nem terjed a szú nyog
csípéssel. A mai napig semmilyen bi
zonyíték vagy adat nem támasztja alá, 
hogy az új koronavírust terjeszthetik 
szúnyogok is. Az új koronavírus lég
úti vírus, amelyet a fertőzött szemé
lyek elsősorban a köhögéskor vagy 
tüsszentéskor a levegőbe juttatott 
cseppekkel, nyálcseppekkel vagy orr
váladékkal terjesztenek. Kerülje azok
nak a közelségét, akik köhögnek vagy 
tüsszögnek!

3.  A kézszárítók nem pusztítják el az új 
koronavírust. A kézszárítók nem alkal-
masak az új koronavírus elpusztítására. 
Ha meg akarja védeni magát, tisztítsa 
meg gyakran kezét alkoholos kézfer-
tőtlenítővel, vagy mossa meg alaposan 
szappannal és vízzel.

4.  Ne használjunk UVlámpát a kéz vagy 
más bőrfelületek fertőtlenítésére! 
Az ultraibolya lámpákat nem szabad 
a kéz vagy más bőrfelületek sterilizá

lására használni, mivel az ultraibolya 
sugárzás bőrirritációt okozhat.

5.  Az orr sóoldatos öblítése nem előzi meg 
a koronavírus-fertőzést. Nincs bizonyí-
ték arra, hogy az orr sóoldatos öblítése 
megvédené az embereket az új koro-
navírus-fertőzéstől. Az eddigi adatok 
alapján az elképzelhető, hogy az orr 
rendszeres sóoldatos öblítése egy meg-
fázás esetében valóban gyorsítja a be-
tegségből való felépülést. Ugyanakkor 
az orr öblítése nem akadályozza meg a 
légúti fertőzések kialakulását.

6.  A fokhagyma fogyasztása nem véd 
meg a koronavírus-fertőzéstől. A fok
hagyma egészséges élelmiszer, amely
nek lehet némi antimikrobiális hatása. 
Ugyanakkor nincs bizonyíték arra, 
hogy a fokhagymafogyasztás megvéde
né az embereket az új koronavírustól.

7.  Az új koronavírus-fertőzés nem gyó-
gyítható antibiotikumokkal. Az anti-
biotikumok hatástalanok a vírusok el-
len, csak a baktériumokra hatnak. Az új 
koronavírus (2019-nCoV) egy vírus, ez-
által az antibiotikumok nem alkalmaz-
hatók megelőzés vagy kezelés céljából. 
Előfordulhat azonban, hogy korona-
vírusos betegek kórházi ápolásuk során 
antibiotikumos kezelésben részesülnek 
a lehetséges bakteriális szövődmények 
elhárítása érdekében.

Alább két további gyakori tévhit cáfolata:
Hamis állítás: Ha nem iszik az ember 
elég vizet, a koronavírus képes behatolni 
a légcsőbe, onnan pedig a tüdőbe. Leg-
alább 15 percenként kell vizet inni ah
hoz, hogy a vírus a gyomorba kerüljön, 
és a gyomorsav végezzen vele.
A valóság: Ez nem igaz. A jelenleg ismert 
légzőszervi betegségekből kiindulva sem-
mi sem bizonyítja, hogy ez a módszer mű-
ködne. Az emberek egyébként is az orru-
kon lélegeznek be, úgyhogy ez a módszer, 
még ha igaz lenne is, akkor is csupán a 
szájat védené, az orrot nem. A sós vízzel 
való gargarizálás sem véd meg a vírustól.
Téveszme: Ha valaki legalább 10 másod
percig vissza tudja tartani a lélegzetét 
köhögés nélkül, akkor nem beteg, mert 
ez azt bizonyítja, hogy nincs fibrózis a 
tüdőben.
A valóság: Ez nem igaz. Amikor valaki 
akut vírusfertőzésben szenved, akkor va-
lóban nehezére eshet nagy levegőt venni 
köhögés nélkül, hiszen a légutak irritáltak. 
Ez ennyit jelent. Fibrózis kapcsán semmit 
nem jelent, annak ellenére, hogy a fibró-
zisban szenvedő betegnek valóban nehe-
zére eshet nagy levegőt venni. Továbbá 
az, hogy valaki vissza tudja tartani a léleg-
zetét 10 másodpercig, még nem jelenti azt, 
hogy nem lehet koronavírussal fertőzött.

koronavirus.gov.hu, tudomany.hu

A WHO összeállítása a koronavírus körüli tévhitekről
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L. Simon László: „idei verseny is (…) nemcsak Nagykőrös hírét fogja 
öregbíteni, hanem a magyar irodalom ügyét is fogja szolgálni”

Idén, a nemzeti összetartozás évében, 
Arany János születésnapjához kötődően 
megrendezett XIV. Kárpát-medencei 
Magyar Középiskolai Arany János Bal-
la da mondó Verseny sok szempontból 
kü lön leges esemény volt. Színvonalas, 
céljait elérő, a résztvevők lelkét erősítő 
eseményen, március 7-én délelőtt az 
elődöntőkre, délután a döntőre került 
sor. A díjátadó gálán L. Simon László or-
szág gyűlési képviselő, József Attila-díjas 
költő, a Magyar Országgyűlés Kulturális 
Bizottságának alelnöke ajándékozta 
meg gondolataival a megjelenteket. 
A számos magvas gondolatot könnyedén, 
a fiatalok és idősek számára is könnyen 
befogadható módon ismertető beszédből 
szemezgettünk Olvasóinknak.
 „Nagyszerű, csodálatos nap után va-
gyunk. Én mindig rendkívüli módon 
fel tudok lelkesedni, amikor itt vagyok 
Nagy kőrösön, és fiataloknak hallgatjuk 
a jobbnál jobb szavalatát” – kezdte be-
szé dét L. Simon László. „A délelőtti 
elő dön tő is fantasztikus élmény volt 
szá mom ra és a délutáni döntő is. Hu-
szon négy kiváló fölkészültségű, remek, 
mond hatni mesterségbeli tudással 
már szinte fölvértezett előadóművész-
palántát láthattunk. Akik igényesen, a 
szorgalmukat, tehetségüket megmutatva 
tárták elénk a magyar költészet egyik 
legnagyobb alakjához és az ő balladáihoz 
fűződő kapcsolatukat.”
 Kifejtette, sokat gondolkodik azon, 
mennyire aktuális ma verssel foglalkozni, 
mennyire olvasunk verseket. Amikor 
az információs és technológiai robbanás 
bekövetkezett, úgy gondolta, eljön az ideje 
a verseknek, mert nem hosszúak, és ezekre 
lehet idő. „Arra gondoltam, hogy majd 
biztos mindenki esténként, vagy éppen a 
munkahelyére haladva a mobiltelefonján, 
a tabletjén elolvas egy verset (…), de aztán 
rá kellett jönnöm, hogy nem így lesz, nem 
így van sajnos. Bármennyire is szerettem 
volna azt, hogy a fölgyorsult világban az 
információs és technológiai robbanás a 
versolvasásnak kedvez, ez nem kö vet ke-
zett be. Egyáltalán nem kedvez ez a vi-
lág az olvasásnak. Ha ebből indulunk ki, 
mindez különösen fölértékeli ennek a 
versenynek a jelentőségét, hiszen arra 
mutat rá, hogy vannak még sokan szerte 
e hazában és a Kárpát-medencében, akik 
számára a magyar költészet, a magyar 
nyelv költészeten keresztüli ápolása és 
őrzése, az kiemelkedő jelentőséggel bír.”
 L. Simon László a nézőtéren helyet 
foglaló fiatalok figyelmét is magával 
ragadó módon idézte fel, hogy újraolvasta 
Edgar Allan Poe verseit, és néhány nap 

múlva ifjúsága egyik kedvenc költőjének, 
Allen Ginsbergnek az Üvöltés című ver sét két 
fordításban is. Hozzátette: „Tu laj don kép-
pen rájöttem, hogy nem igazán működnek 
ezek a versek. Próbáltam magamban 
fölfejteni az okát, hogy miért van az, hogy 
Arany János – bármennyire is hihetetlen – 
ma is képes megszólítani a fiatalokat, hogy 
Arany János ma is szerethető, érthető, 
Arany János balladái nehézségük ellenére 
(…) közel hozhatóak a fiatalokhoz? Miért 
érzem az időben egyébként sokkal később 
született, tulajdonképpen kortársaink ál-
tal lefordított amerikai beatköltőt sokkal 
távolabbnak magamtól? Valójában itt van 
a titok valahol a háttérben. A költészet 
erejének a titka, hogy az igazán jó művek 
tényleg kiállják az idő próbáját.”
 Az Országgyűlés Kulturális Bi zott sá-
gá nak alelnöke Örkény István: Ballada a 
költészet hatalmáról című művét idézte fel, 
melynek középpontjában egy telefonfülke 
áll, s záró sorai: „A készülék azonban nem 
ad vonalat. Ehelyett négy verssor szólal 
meg a telefonkagylóban, olyan halkan, 
mintha hangfogós hegedűn… A bedobott 
pénzt a készülék nem adja vissza, de 
emiatt még senki sem tett panaszt.”
 L. Simon László megjegyezte: „A mai 
napon számtalan olyan balladát, számtalan 
olyan tolmácsolásban hallhattunk, hogy 
nem reklamálnánk, ha a telefonfülke 
nem adja vissza a pénzt.” (…) „Ma volt 
itt legalább két előadás, aminél teljesen 
összeszorult a gyomrom – és nem rossz 
értelemben –, amitől tényleg libabőrös 
lettem, és úgy éreztem, hogy énnekem 
kell hálásnak lennem – amiért itt lehetek 
– polgármester úrnak, a városvezetésnek 
és a szervezőknek, hogy erre a nagyszerű 
versenyre meghívtak. Köszönöm szépen!”
 „Remélem, hogy akik igazán kitartanak 
a pálya mellett, azok majd el fogják 
egyszer mondani, hogy itt fölléptek és itt 

szavaltak, és büszkék lesznek arra, hogy 
ezen a versenyen részt vettek, hogy itt 
eredményt értek el” – mondta a versenyen 
részt vevő diákoknak L. Simon László, 
hozzátéve –, „de mindenkit arra tudok 
buzdítani, aki nem is lett ma helyezett, 
ne hagyja abba, mert ha más nem, egy 
életre magával viheti azt az érzést és azt 
az élményt, hogy milyen csodálatos verset 
olvasni, verset tanulni és a jól előadott 
verset másokkal megosztani.”
 „Ez a város méltán büszke arra, hogy 
ápolja Arany Jánoshoz fűződő viszonyát, 
Arany Jánosnak az örökségét. Hiszen 
1851 és 1860 között itt dolgozott Arany 
János, ez talán az életművében is az 
egyik legtermékenyebb időszak, amikor 
balladáinak nagy részét megírta. Nyilván 
ennek a hagyatéknak az ápolásához 
hozzátartozik a verseny, amelyet most 
már 1982 óta megrendeznek, és ahogy 
hallottuk az elején a versenynek, most 
már jó pár éve, évtizede kárpát-medencei 
dimenziókba nyílott ki. És hála a jó 
Istennek, a határon túli magyarság köréből 
is egyre többen jelentkeznek a versenyre, az 
idén is volt döntősünk, aki a határon túlról 
érkezett.” L. Simon László köszönetet 
mondott a városnak, hogy megrendezi a 
versenyt, és hogy az idei évben is olyan 
színvonalasan sikerült ezt megtennie, 
mint 3 éve, Arany János születésének 200. 
évfordulóján, amikor azt hitték, az szinte 
folytathatatlan. „De hála a jó Istennek, az 
idei verseny is ahhoz hasonló színvonalon 
nemcsak Nagykőrös hírét fogja öregbíteni, 
hanem a magyar irodalom ügyét is fogja 
szolgálni, úgyhogy köszönjük Czira Sza
bolcs polgármester úrnak, hogy most is, 
mint az elmúlt években is, ezt a versenyt 
kiemelten fontosnak tartotta. Köszönjük 
a szervezőknek. Köszönjük a művelődési 
központnak. És természetesen külön 
köszönetet mondunk minden diáknak, 
aki eljött. (…) Köszönjük szüleiknek, hogy 
támogatták őket, hogy elhozták őket, 
és köszönjük a felkészítő tanáraiknak, 
mert felkészítő tanárok nélkül nem sokra 
jutnánk. Hálásak vagyunk nekik az 
áldozatos munkáért. Köszönöm szépen 
a zsűriben végzett munkáját valamennyi 
kiváló szakembernek és kollégának, aki 
itt volt. Külön szeretném megköszönni 
dr. Makai Katalin szakmai referensnek 
is, hogy még engem is ellátott komoly 
jegyzetekkel, hogy mi az, amit el ne 
felejtsek elmondani” – emelte meg a 
keze ügyében lévő papírost L. Simon 
László, majd zárszóként megjegyezte: 
„Akkor eddig volt a bevezető, most jön 
a tárgyalás” – amivel nagy derültséget és 
tapsot váltott ki a nézőtéren ülőkből.



16 Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS


	OH-2020-15sz-01-jav
	OH-2020-15sz-02
	OH-2020-15sz-03
	OH-2020-15sz-04
	OH-2020-15sz-05-jav
	OH-2020-15sz-06-jav
	OH-2020-15sz-07
	OH-2020-15sz-08-jav
	OH-2020-15sz-09-jav
	OH-2020-15sz-10
	OH-2020-15sz-11-jav
	OH-2020-15sz-12
	OH-2020-15sz-13
	OH-2020-15sz-14
	OH-2020-15sz-15
	OH-2020-15sz-16

