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EGYÜTT SIKERÜL:
450 SZÁJMASZKOT ADOTT AZ ÖNKORMÁNYZAT 

A NAGYKŐRÖSI KÖZÉPISKOLÁKNAK
Április 20-án a nagykőrösi 
Arany János Református 
Gimnázium, Szakgimná-
zium és Kollégiumban 
200 db bevizsgált egész-
ségügyi tex til ből varrott 
pamut, mos ható száj-
masz kot adott át dr. Kört
vélyesi Attila alpolgár
mester és dr. Nagy Lajos 
jegyző dr. Cziráné dr. Kő
házi Kis Tímea igazgató 
részére az érettségi vizs-
gák egészségügyileg biz-
tonságos megszervezése 
érdekében.
 Április 21-én, kedden 
pedig a Toldi Miklós 
Élel mi szer ipari Szakgim-
názium, Szakközépisko-
la és Kollégium részére 

ke rült 250 db többször 
használatos pamut maszk 
átadásra. Kisné Rózsa 
Ibolya igazgató elmond-
ta, hogy ez nagyon nagy 
segítség és köszönik az 
önkormányzat támogatá-
sát. 
 A szájmaszkokat tehát 
az érettséginél szolgála-
tot teljesítő személyzet 
és az érettségiző fiatalok 
kapják majd. A higié niás 
textilkendőt a KÉZMŰ 
Kft., Magyarország leg-
nagyobb, megváltozott 
munkaképességűeket 
foglalkoztató állami tulaj-
donú társasága készítette. 

Vigyázzunk egymásra!

Horváth Tibor
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Gyász
Girincz-Fehér Géza (1957)  

Illés Józsefné sz. Zatykó Katalin (1944)

Megemlékezés
Szentpéteri György 

halálának 1. évfordulójára
„A szíved már nem fáj, az enyém vérzik, a fájdalmát én érzem!

Elcsitul a szív, mely értem dobogott, pihen a kéz, mely értem dolgozott.
Számomra Te sosem leszel halott. Élni fogsz, mint a csillagok.”

„Csillag volt, mert szívből szeretett, 
Én is úgy szerettem, ahogy csak lehetett,

Elment tőlem, mint a lenyugvó nap.
De szívemben él és örökké ott marad.”

Szerető Feleséged Erika és Lányod Beáta

MEGEMLÉKEZÉS
Szűcs István

halálának 5. évfordulójára
Nem vársz már minket ragyogó szemekkel. 
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. 
De egy könnycsepp a szemünkben Érted él.

Egy gyertya az asztalon Érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,

Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,

Szívből szeretünk, s nem felejtünk Téged!
Feleséged és lányod

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 

akik a drága jó férj, édesapa, nagypapa,

Bekő Dénes
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

utolsó útjára elkísérték, bánatunkban osztoztak. 
Külön köszönetet mondunk 

Dr. Wolf Ferenc háziorvosunknak és Kőháziné Király Erika
asszisztensnőnek lelkiismeretes, áldozatos munkájukért.

Emléke szívünkben örökké él.
A gyászoló család

Tisztelt Olvasók!
2020. április 23-tól a megemlékezés, köszönetnyilvání-
tás és temetési időpont megjelentetésével kapcsolatos 
teendőkben változásokra számíthatnak. Az előre megírt 
tartalmakat a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal (2750 Nagy-
kőrös, Szabadság tér 5.) fszt. 1-es irodájában kell leadni, 
mely során egy megrendelőlapot kell kitölteni. A megren-
delőlap kitöltése után a befi zetési teendőket személyesen, 
az alább feltüntetett Pénzügyi Iroda Pénztárának nyitva-
tartási idejében tudja intézni. Amennyiben további kérdé-
se van, munkatársunk, Pavolek Renáta kommunikációs és 
városmarketing referens készséggel fogadja kérdéseiket az 
alábbi telefonszámon és e-mail címen:

pavolekrenata@nagykoros.eu    Tel.: 06-53/550-358
A Pénzügyi Iroda nyitva tartása a következő:

hétfő: 15.00–18.00; szerda: 8.00–12.00 és 13.00–15.00; 
péntek: 8.00–12.00)

Megértésüket köszönjük!

NAGYKŐRÖS AZ ELSŐ!
FOLYAMATOS AZ EGYEZTETÉS A VEZETŐK KÖZÖTT

A koronavírus-járvány ideje alatt jelentkező aktuális intéz-
kedésekről rendszeresen és folyamatosan  tartanak vezetői 
egyeztetéseket, április 20-án is sor került rá a Városházán.

„SOHA NEM FOGJUK ELFELEJTENI”

EMLÉKEZZÜNK  
A HOLOKAUSZT 
ÁLDOZATAIRA
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Nagykőrösön 2020. április 27. és április 30. között az akut 
betegellátást végző felnőtt háziorvosok az alábbi beosztás sze
rint biztosítanak betegellátást a Széchenyi tér 8. szám alatti 
Rendelőintézetben:

Hétfőn, kedden, szerdán és 
csütörtökön délelőtt 8.00 órától 
12.00 óráig

dr. Tanai Andrea és 
dr. Rosztóczy Levente

Hétfőn, kedden, szerdán és 
csütörtökön délután 12.00 órától 
16.00 óráig

dr. Mohácsi Gábor és 
dr. Wolf Ferenc (önkéntes 
felajánlás alapján)

Május 1., péntek az ügyelet látja el az akut 
teendőket

FONTOS: az akut betegellátást biztosító orvosok csak a légúti 
fertőzés jeleit NEM mutató akut életveszélyes állapotú be
te ge ket vizsgálják, egyéb panaszokkal mindenki a megszokott 
házi orvosát keresse telefonon.
A többi, rendelőben tartózkodó háziorvos nem vesz részt az 
akut betegellátásban, azonban telefonon tanácsot ad, intézi a 
táppénzre vételt, erecept írást.
Az egyes háziorvosok elérhetőségei (telefonszámok, email 
címek) megtalálhatóak az alábbi linken:
http://www.nagykoros.hu/cikkek/20171122/TERULETI_
E L L A T A S I _ K O T E L E Z E T T S E G G E L _ M U K O D O _
HAZIORVOSOK 
Az email címek lehetőséget adnak: receptigényeik meg kül
dé sére (névvel, TAJ számmal és a felíratni kívánt gyógyszerek 
pontos felsorolásával), valamint a folyamatosan táppénzen lévő 
betegek esetében is használhatóak a kapcsolattartásra.
Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy a Széchenyi téri 
Rendelőintézet:
�  főbejáratán keresztül közelíthető meg a patika és az akut 

ellátást nyújtó háziorvos.
�  a Széchenyi téri parkoló felőli bejárat zárva tart.
�  a Magyar utcai rendelőintézet teljesen zárva tart.
�  a védőnői szolgálat igénybevétele céljából a háziorvosi 

ügyelet melletti bejárat használható csengő igénybevételével.
�  a háziorvosi ügyelet változatlan rendben működik.

Tájékoztatjuk továbbá Kedves Olvasóinkat, hogy a házi gyer
mek orvosok közül dr. Oroszi Magdolna és dr. Kovács Zsolt vesz 
részt akut gyermekellátásban. Rendelőjük a Kecskeméti út 18. 
szám alatt található. Dr. Ferencz Csaba az akut ellátásban részt 
nem vevő felnőtt háziorvosokkal azonos módon végzi feladatait.
Kérjük, az aktuális információkért kövesse az Önkormányzati 
Hírek Nagykőrös újságot és facebook oldalt, valamint a www.
nagykoros.hu oldalt.

Tájékoztatás az akut betegellátásról 
április 27. és 30. közötti időszakra SZÁMÍTHATUNK RÁJUK:

RÁSZORULÓ NAGYKŐRÖSI CSALÁDOKHOZ 
KERÜL A BONDUELLE FELAJÁNLÁSA

A Bonduelle Central Europe 
Kft. felajánlásának köszön
hetően több száz kukorica, 
bab, borsókonzerv érkezett 
be a Nagykőrösi Humánszol
gáltató Központhoz, me lyet 
ők fognak a rászoruló nagy
kőrösi családokhoz eljuttatni. 
Dr. Körtvélyesi Attila alpol
gármester köszönetét fejezte 
ki a nagy segítségért, hogy 

a veszélyhelyzetben ilyen 
nagy adományt tud nyújta
ni a cég a nagykőrösieknek. 
Bugya László intézmény
vezető pedig elmondta, hogy 
17 doboz érkezett hozzájuk, 
melybe dobozonként 5050 
konzerv került. 

Vigyázzunk egymásra! 
Most összefogásra van szükség!

Horváth Tibor

KÉSZÜLNEK A SZÁJMASZKOK! 
KÖSZÖNJÜK ORBÁN ISTVÁNNÉNAK!

A Nagykőrösi Arany Já
nos Kulturális Központ 
Könyvtár és Muzeális 
Gyűj temény is csatlako
zott a szájmaszkok készí
téséhez. 1000 darab maszk 
elkészítéséhez vásároltunk 
anyagot, amiből Orbán 
Ist vánné, a nagykőrösi dí
szítőművész kör vezetője 
önkéntes alapon készít 
száj maszkokat.  

Juhász Nándor  
igazgató
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Hirdetéssel kapcsolatos változások!

2020. április 23-tól a hir-
detések megjelentetésével 
kapcsolatos teendőkben 
vál to zá sokra számíthatnak. 
Azokkal a vállalkozásokkal 
és cégekkel, melyek állan-
dó hirdetőink, a napokban 
telefonon, illetve e-mai-
len keresztül felvesszük a 
kapcsolatot. Azok számára 
pedig, akik a jövőre nézve 

szeretnének lapunknál hir-
detni, az ezzel kapcsolatos 
információkban a pavolek-
renata@nagykoros.eu e-ma-
il címen, vagy személyesen 
a Nagykőrösi Polgármesteri 
Hivatalban (2750 Nagykő-
rös, Szabadság tér 5. szám 
alatt az 1. iroda) tudunk se-
gítséget nyújtani.

Megértésüket köszönjük!

Kautzky Armand: „SZEMMEL 
LÁTHATÓ A VÁLTOZÁS, A FEJLŐDÉS. 

NAGYON GRATULÁLOK MINDENKINEK, 
GYÖNYÖRŰ A VÁROS” 

Kautzky Armand Jászai Mari-díjas magyar színművész, 
szinkronszínész volt a márciusban megrendezett XIV. 
Kárpát-medencei Magyar Középiskolai Arany János 
Balladamondó Verseny egyik zsűrielnöke Nagykőrö-
sön, aki a Svájci Házban tartott elődöntő után exkluzív 
interjút adott az Önkormányzati Híreknek, melyet az 
alábbiakban olvashatnak.

– Legutóbbi nagykőrösi 
látogatása óta milyen vál-
tozásokat vett észre a vá-
rosban?

– Szerencsés helyzetben va-
gyok, mert időközönként 
kapok meghívást különbö-
ző eseményekre, rendezvé-
nyekre, úgyhogy időnként 
fel-felbukkanok a városban, 
és tényleg szemmel látható 
a változás, a fejlődés, most 
is például egy olyan hely-
színen vagyunk, ami régen 
ilyen szép formában nem 
volt, ahogy most van, úgy-
hogy nagyon gratulálok 
mindenkinek, gyönyörű a 
város. 
– Az idei év a nemzeti 
összetartozás éve, ebben 
az évben 14. alkalommal 
rendezik meg az Arany 
János Balladamondó Ver-
senyt. Van-e ennek most 
valami többlet tartalma, 
többlet üzenete a Kár-
pát-medencében?  

– Most a Nemzeti Összetar-
tozás évét éljük, de a mű-
vészet az általában a nem-
zeti összetartozásról szól, 
legyen az tánc, zene, ének 
vagy vers, az mindig az ösz-
szetartozás jegyében zajlik, 
úgyhogy nekünk semmi új 
nincs ebben, noha ennek 
keretén belül lett most ez 
a szavalóverseny is meg-
rendezve, de bármikor ren-
dezünk szavalóversenyt, 
ahol határon kívüliek is 
jönnek, az mindig a nemze-
ti összetartozás egyik leg-
szebb szimbóluma. 

A NÁZÁRET ÓVODA IS SEGÍTETT!
„Hálát adunk azért, hogy a Ná-
záret Óvoda is segíteni tudott a 
frissen mosott, vasalt maszkokkal, 
melyek az akut betegellátáshoz a 
Széchenyi téri rendelőbe kerültek. 
Köszönjük a munkátokat, dajka 
nénik!” – írta ki a legnagyobb kö-
zösségi oldalra a Názáret Római 
Katolikus Óvoda. 
 A gyermekeknek pedig ezek-
kel a kedves sorokkal üzentek 
a facebookon: „Kedves Názáretis 
Gyerekek, Családok! Sokat gondolunk 
rátok! Nagyon hiányoztok nekünk! 
Reméljük, jól vagytok! Amikor újból 
találkozunk, megölelhetjük majd egy-
mást és megint miénk lehet az óvoda!”

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

ÜZENTEK A RÁKÓCZISOK: MARADJ OTTHON!
„Kreatív karantén: az 1. b alkotásai. Köszönöm mindenki munká-
ját! Fogadjunk szót: maradjunk otthon!” – olvasható a Nagykőrösi 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola facebook oldalán.

MARADJ OTTHON! VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
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Tóth László: „Úgy érzem, a dolgozók is kicsit büszkék 
arra, hogy ebben az iparágban dolgoznak, hiszen azok 

közé a cégek közé tartozunk, akikre szükség van.”
Ahogy arról lapunk beszá
molt, a BONDUELLE CENT
RAL EUROPE Zöldségfeldol
gozó Korlátolt Felelősségű 
Társaság is a létfontosságú
nak minősített vállalatok kö
rébe tartozik a Létfontosságú 
Magyar Vállalatok Bizton
ságáért Felelős Akciócsoport 
döntése nyomán. Mint isme
retes, ezen körbe tartozó vál
lalatoknál, az Akciócsoport 
döntésének eredményeként, 
Honvédelmi Irányító Törzsek 
segítik a biztonságos és za
vartalan működést az ország 
ellátásbiztonságának érdeké
ben. A döntést követően Tóth 
Lász ló igazgatót kérdeztük, 
mit jelent ez a cég életében, 
miként befolyásolja a járvány 
a cég életét, milyen tervekkel 
kezdenek a szezonnak?
ÖH: Mit jelent a cég életében 
az a döntés, mely szerint a lét
fontosságúnak minősített vál
lalatok körébe tartozik? Mi
lyen volt a fogadtatása, illetve 
miként hat a napi munkára?
Tóth László: Vártuk, hogy 
megkeresnek bennünket, hi-
szen a katasztrófavédelemmel, 
illetve a NÉBIH-hel a kapcso-
latunk már a múltban is folya-
matos és kiemelt volt. Örülünk 
a megkeresésnek, hiszen eb-
ben a megváltozott helyzetben 
számtalan olyan kérdés merül 
fel, amelyre egy vállalkozás 
saját hatáskörben nem tud 
vá laszt adni, sem a dolgozók, 
sem a társult vállalkozások, az 
együttműködő partnerek irá-
nyába. Ez az együttműködés 
lényegében egy felgyorsított 
információcserét jelent a ható-
ságokkal, valamint a különle-
ges esetek gyors megoldására 
ad lehetőséget. Gyakorlatban 
ez azt jelenti, hogy a Honvéd-
ség, illetve a Katasztrófavéde-
lem részéről vannak kijelölt 
tisz tek, akikkel a döntést kö-
vetően felvettük és fenntartjuk 
a napi szintű kapcsolatot. Ha 
felmerül a cégünknél egy kér-
dés, mely gyors megválaszo-
lást igényel, akkor a tiszteken 
keresztül eljuttatjuk a magyar-
országi Operatív Törzshöz, 
akik ezekben a kérdésekben 
segítenek nekünk. A tisztek 
felajánlották a segítségüket 
azon kérdésekben, melyek ve-

szélyeztethetik a vállalkozás 
működését.
ÖH: A cél tehát, hogy za var ta
la nul működhessen a vállalat. 
Milyen hatása van a járvány
nak a cégre nézve?
Tóth László: Azt látni a pia-
con, hogy az élelmiszerek kö-
zött a tartós élelmiszerek, így 
a konzerv ebben a helyzetben 
nagyon felértékelődött. Egye-
lőre egy folyamatos megemel-
kedett igényt látunk. A Bondu-
elle a gyártását már elindította, 
március elején elkezdtünk szá-
razbab termékeket gyártani, és 
ez folyamatosan történik, nem 
is akarunk leállni. Reméljük, 
hogy tudjuk kezelni a kiala-
kult helyzetet és folyamatosan 
tudunk dolgozni. A lehető-
ségekhez képest, maximális 
mennyiséget szeretnénk gyár-
tani kiváló minőségben. Erre 
a Bonduelle vezetésével olyan 
akcióterveket dolgozunk ki, 
hogy a vírus helyzet romlása 
esetén is folyamatosan tudjon 
működni a cég. 
ÖH: Az elmúlt években egy 
jól kialakult rendszert ismer
hettünk meg, mely a vetőma
gok beszerzésétől, az alap
anyagok termeltetésén – és jó 
minőségű gyártásán  keresz
tül a késztermékek kiszállítá
sáig tart. Miként érintette ezt 
a járvány?  
Tóth László: Voltak nehéz-
ségek az áruk szállításában, 
a nemzetközi áruforgalom-
ban, de meg tudtuk oldani. 
Ugyanúgy működünk, mint 
a korábbi években. Az ágazat 
többi szereplőjével együtt tar-
tottuk a kapcsolatot az Opera-
tív Tözzsel, s így sikerült elhá-
rítani a szállítási akadályokat. 

ÖH: Tehát a jó minőségű 
alapanyag biztosított lesz?
Tóth László: Így van. Úgy 
gondolom, az idei évben a 
nyersanyag és minden egyéb 
körülmény biztosítva lesz. 
A következő nehéz feladatot 
az jelenti, hogy a 2021-es sze-
zonra is minden biztosítva le-
gyen. A 2021-es év most egy 
fekete doboz, számos gazdasá-
gi tényező nem látható ponto-
san, nem lehet előre prognosz-
tizálni. Nyilván az olyan nagy 
cégek, mint mi is, megpróbál-
nak előre gondolkodni, előre 
készletezni. Megpróbálunk 
maximális jó szándékkal eljár-
ni, azonban a kiszámíthatatlan 
folyamatok miatt ez most ne-
hezebb. 
ÖH: Miként befolyásolja a 
járvány a munkaerő kérdését?
Tóth László: A munkaerőt il-
letően egyelőre én bizakodó 
vagyok. Minden lehetséges 
plusz juttatást megadunk a 
dolgozóinknak, részben hogy 
megőrizhessék egészségüket, 
és hogy jólképzett szakem-
bereinket megtartsuk. Úgy 
érzem, a dolgozók is kicsit 
büszkék arra, hogy ebben az 
iparágban dolgoznak, hiszen 
azok közé a cégek közé tarto-
zunk, akikre szükség van. Azt 
látom a nagykőrösi dolgozók-
nál, hogy ezt az első pillanat-
ban megértették. Nem volt 
kérdés, hogy dolgozni kell. 
Mindenki jött. Nagyon fegyel-
mezetten betartják az előírá-
sokat. Aki esetleg meghűléses 
betegség tüneteit észleli ma-
gán, azonnal otthon marad, 
nem fertőzi a munkatársait. 
Úgy gondolom, az alaplétszá-
munk maximális jó szándék-

kal és elkötelezettséggel áll a 
munkához. Nem félek a sze-
zontól. Pozitív tendencia az 
is, hogy számos vállalkozás, 
amely nem tud most dolgoz-
ni, megkeresett bennünket, és 
hosszú távú kooperációban 
gondolkodva keresi a lehető-
séget, hogy munkahelyet ta-
láljon a dolgozóinak, nyilván 
a járvány elmúltáig. Felérté-
kelődött az iparágunk abból 
a szempontból is, hogy egyre 
többen keresik meg a céget, 
érdeklődnek a munka iránt, 
hiszen mi mondhatjuk, bizto-
san tudjuk, hogy 2020 nyarán, 
őszén is dolgozni fogunk. Ter-
mészetesen a Bonduelle ebben 
az évben is mindent megtesz 
azért, hogy minden juttatást 
megadjunk a kollégáinknak. 
ÖH: Az elmúlt évek so rán 
egymást követték a fej lesz té
sek, ezen a területen várha
tóe előrelépés az idei eszten
dőben?
Tóth László: A járványügyi 
helyzet miatt nyilván megvál-
toztak a prioritások, de a ter-
veinket nem dobtuk el. Nyil-
ván az erőforrásainkat most a 
vírus elleni védekezésre össz-
pontosítjuk, de folytatjuk a 
fejlesztéseket. Két fontos kér-
déskört emelnék ki. Az egyik, 
hogy a nagykőrösi üzem te-
rületén kerül kialakításra egy 
olyan fejlesztő laboratórium, 
ahol új termékek fejlesztése is 
fog történni, illetve a Nagykő-
rösön már gyártott termékek 
technológiai fejlesztését hajt-
juk végre. Ettől sokat várunk 
a jövőre nézve. A második 
ilyen kérdéskör a csomagolás. 
Egyre természetesebb anya-
gok használatára törekszünk. 
A fólia helyett minél inkább 
környezetbarát, újrahaszno-
sítható papírba akarjuk cso-
ma gol ni a dobozokat. Ennek 
eredményeként ősztől egy 
beruházást követően nagy 
kapacitással fogunk tudni pa-
pírba csomagolni különböző 
konzerv termékeket. Termé-
szetesen a beruházásaink a 
jövő évben is folytatódnak. A 
terveinket a következő évre 
hamarosan előterjesztjük a 
csoport vezetőségének és re-
méljük, hogy a 2021-es évben 
is újabb fejlesztéseket tudunk 
majd magunkénak.
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TÁJÉKOZTATÁS
Engedély nélkül létesített kutak vízjogi fennmaradási eljárásáról

A hatályos vízjogi szabályok szerint, kiemelten a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése alapján mentesül a 
vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki 2020. december 31-ig vízjogi fennmaradási engedélyezési 
eljárást kezdeményez az engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményére. 

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy az Alkotmánybíróság döntésére figyelemmel a Kormánynál előkészítés alatt áll egy 
olyan átfogó módosítás, amely az engedély nélkül létesített kutak engedélyeztetésére speciális eljárást tartalmaz majd. 

A jogszabályváltozás megjelenését érdemes megvárni, az engedélyezési eljárás elindítását csak ezt követően elindítani. A jogsza-
bályváltozásról a város honlapján és az Önkormányzati Hírek hasábjain tájékoztatni fogjuk Önöket!

Az esetleges jogszabályváltozásról tájékoztatni fogjuk Önöket!
Műszaki Iroda

Fotók: Pavolek Renáta
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Együ�  sze� é te� ük a húsvétot  II. rész
Sokan csatlakoztak a „Neked festettem!” és a „Neked mondom a verset!” felhívásainkhoz, és bízunk abban, hogy ezáltal 
is sikerült kicsit szebbé tennünk az idei húsvétot. Együtt sikerült azoknak is ünnepi pillanatokat szerezni, akik nem hagy-
hatják el otthonukat, vagy éppen azok, akik ilyenkor is értünk dolgoznak, így nem lehetnek családjukkal, szeretteikkel. 

Köszönjük a sok szép, megható húsvéti videót, fotót mindenkinek, aki az Önkormányzati Hírek Nagykőrös facebook oldalára feltöltötte!

Vigyázzunk egymásra! Most az összefogás ideje van!

„Egy csipetnyi kultúra”
5 érdekesség Nagykőrösről

Ön tudta, hogy…
1. 1654-ben boszorkánypert tartottak a városban, melynek so-
rán két kőrösi asszonyt ítéltek máglyahalálra boszorkányság 
vádjával. A boszorkányégetésre állítólag a Kecskeméti út men-
tén, az akkori városhatárnál lévő úgynevezett Sültasszony-gö-
dörben került sor.
2. Tudja-e, hogy Nagykőrösön mi fűzi egybe ezeket a kereszt-
neveket: Frigyes, György, László, Dömötör? Mária Terézia 
1759-ben kiadott rendeletében engedélyezte Nagykőrösnek a 
meglévő három mellé a negyedik országos vásár (akkor Anasz-
táziusz-napi, napjainkban Szent György-napi megtartását. 
A vásárokat ezeken a napokon, vagyis március 5-én, április 27-
én, június 27-én és október 26-án tartották. Közülük is a Szent 
György-napi vásár vált nevezetessé, ezen a jeles napon indul-
tak a pásztorok legeltetni az állataikat.
3. Molnár Ferenc Pál utcai fi úk című regényének van egy 
érdekes nagykőrösi vonatkozása is. A regényben szerep-
lő grund a Pál utca és a Mária utca sarkán ugyanis Krail Irma 
(1845–1916) nagykőrösi származású ingatlanmágnásé volt ab-

ban az időben, amikor a regény játszódik, és a bérházat is ő 
építette rá. Krail Irma Krail Pál vaskereskedő és Trummer Mária
gyermekeként látta meg a napvilágot. Édesapjának rövid ideig 
vasáru üzlete is volt a kőrösi főtéren. Krail Irma első férje Inár-
csi Farkas László nagykőrösi földbirtokos volt, de házasságuk 
nem volt hosszú életű, mindössze hat évet tartott 1861-től 1867-
ig. Összesen négyszer házasodott, és jól megválasztott férjei-
nek is köszönhette, hogy az 1880-as évekre hatalmas vagyonra 
tett szert, többek között Budapesten a Józsefvárosban tucatnyi 
bérházat birtokolt.
4. Nagykőrös két nagy városrészének népies, de még ma is 
használatos elnevezése a Felszeg és az Alszeg. Az előbbi a 
református templomtól nyugatra fekvő városrész, az utóbbi 
pedig a keleti rész a Szolnoki út mentén. 
5. Hajdanán sok szélmalom lapátjait forgatta a szél a kőrösi 
határban. Az utolsó szélmalom a felsőjárási volt. 1870-ben 
építtette Nemcsik Pál. Utoljára 1934-ben működött, akkor egy 
szélvihar letörte a vitorla két szárnyát, és többé nem javították 
ki. Az 1960-as években tervbe vették, hogy behozzák a városba, 
de ez nem valósult meg. 1984-ben az elhanyagoltsága miatt 
összeomlott.
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NAGYON KÖSZÖNJÜK!
ÚJABB 1000 MASZK KÉSZÍTÉSE INDULT MEG A NAGYKŐRÖSI VÁROSI ÓVODÁBAN! 

Szabják, mossák, vasal-
ják, varrják a Nagykőrösi 
Városi Óvoda óvónői, 
daj kái a 100% pamutból 
készülő szájmaszkokat. 
Kö szönjük Nekik! A sza-
bás után egységcsomag-
ként került el az anyag 

az óvónőkhöz, akik ott-
hon varrják maszkká. 
Dr. Körtvélyesi Attila 
alpolgármester azt is 
meg tudta Talamon At-
tiláné óvodavezetőtől a 
helyszínen, hogy újabb 
1000 darab készül és azt 

is elmondta, hogy elő-
ször csíkokra vágják, 
utá na méretre szabják. 
Si ma fehér és színes száj
maszkok is készülnek a 
Nagykőrösi Városi Óvo-
da dolgozóinak köszön-
hetően.

Nézzék meg rövid 
videónkat 

az Önkormányzati Hírek 
facebook oldalán!

VIGYÁZZUNK 
EGYMÁSRA!

Horváth Tibor
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Ebben a hónapban a Nagykőrösi Kulturális Központ által, az olvasók szóra-
koztatása érdekében keresztrejtvény jelent meg minden újságunkban, melynek 
keretein belül díjazott is született. A 68 beküldő közül Erdeiné Fakan Erika 
lett a szerencsés nyertes, aki 2020. április 17-én Juhász Nándor, a Nagykőrösi 
Kulturális Központ igazgatója közreműködésével át is vehette nyereményét, 
amely a Nagykőrösi századok címet viselő könyv volt. Gratulálunk!

Pavolek Renáta

            Egy csipet kultúra nyertese

Betegellátással kapcsolatos változtatások  
a COVID-19 időszakában

Mennyiben változott meg az érkező 
betegek száma a koronavírus idősza-
kában?

Véleményem szerint jelentősen csök-
kent a vizsgálatra jelentkezők száma. 
Saját praxisom, valamint Kocsér és 
Nyársapát község ellátását végzem, 
sokat értekezem kollegákkal, s ezen 
tapasztalatok alapján most senki sem 
akar szakrendeléseken, kivizsgáláso-
kon részt venni régóta fennálló pana-
szokkal az egészségügyi intézmények-
ben. Most inkább a hetekben, napokban 
jelentkező panaszokkal keresnek fel 
minket. Jelenleg a már elkezdett, de a 
vírus következtében megszakított ve-
szélyeztetett helyzetű kezelések foly-
nak. Ebben a helyzetben az életet ve-
szélyeztető betegségek kivizsgálására, 
kórházi kezelésére van lehetőség. De, 
hogy melyek ezek, azt a szakma dönti 
el, nem a beteg.

Milyen új intézkedéseket hoztak be a 
betegek védelme érdekében?

Mint arról már az Önkormányzat tájé-
koztatta a lakosságot, megváltozott a 
betegellátás. A Széchenyi téri bejáraton 
lehet csak bejönni. Ott két szakápoló ki-
kérdezi a pácienst, miért és hová érkezik. 
A délelőttös és a délutános műszakban 
is rendelkezésre áll két háziorvos, akik 
a nem légúti, vagy COVID-19 gyanús 
panaszokkal és tünetekkel érkező bete-
geket szükség esetén fogadja. A gyanús 
betegeknek fel kell hívnia háziorvosát, 
hogy a szükséges tesztelést, kórházba 
utalást vagy terápiás javaslatot elvégez-
ze. Eközben a többi háziorvos a telefo-
nos rendelést, e-recept írást, táppénzes 
állományokat, és ehhez hasonló felada-

tokat intézi. Sajnos sokan csak azt látják, 
hogy mi, háziorvosok bezárt rendelők-
ből telefonálgatunk. Azt kell megérteni, 
hogy ez mindenkinek az érdeke, hiszen 
a rendelőintézet tele folyosóján bárki, 
bármilyen fertőző betegséget elkaphat, 
és elkaphatott eddig is. Jelenleg a járás-
ban 7 felnőtt háziorvos láthat el beteget 
a 13 körzetben. Emiatt kell magunkat és 
a körzeti ápolóinkat is védeni. Ha bárki 
megbetegszik, az jelentős terhet tesz a 
többiek vállára, sőt pótolhatatlan a hiá-
nya, hiszen mi ismerjük praxisunk pá-
cienseit, s a nehéz helyzetben a sokévi 
ismeretség és tapasztalat segíti most a 
betegellátást.

Tudna nekünk adni pár információt 
a telefonos rendeléssel kapcsolatban?

A telefonos rendelés egy orvos és beteg 
számára új és nehéz feladat. Szeretném 
megköszönni, hogy mennyire segítik 
ezt a betegek. Sokszor email-ben, üze-
netben részletesen tájékoztatnak ben-
nünket, sőt képet küldenek, mellyel a 
munkánkat segítik. Eddig nem ismert 
módon kell terápiát alkalmaznunk, 
döntéseket hoznunk. 25 éve dolgozom 
belgyógyászati osztályon, sürgősségi 
betegellátó osztályon és háziorvosként 
párhuzamosan. Emiatt egyrészről sze-
rencsésnek érzem magam, hiszen szá-
mos beteget láttam el, de ennek ellené-
re ez egy új kihívás, mely sok álmatlan 
éjszakát okoz.  

Milyen támogatásokat kaptak a mun-
kájuk megkönnyítése érdekében, és 
ezek mennyire segítik a dolgozókat?

A kormány és a népegészségügyi hi-
vatal ellátott minket sebészi maszkok-

kal. Megértettük, hogy a gyanús esetek 
ellátásban dolgozó mentőszolgálat és 
kórház az első. A legtöbb háziorvos 
vállalkozó, a NEAK finanszírozásból 
próbáltunk magunknak eszközöket 
és anyagokat biztosítani. Az önkor-
mányzattól kaptuk a legnagyobb 
segítséget, hiszen teljes védőfel-
szerelést biztosított az orvosok 
és ápolók számára. Ezen csomagot 
az Inter-Ambulance Zrt. által ellátott 
ügyelet dolgozói is megkapták, mely 
nélkül eddig a betegek ellátása nem 
volt megoldható, mert a fenntartó erről 
nem gondoskodott.

Üzenne esetleg valamit a nagykőrösi 
lakosok számára?

Tartsuk be az operatív törzs rendeleteit 
és tanácsait. Bízzunk meg abban a há-
zi orvos ban, akit választottunk. Mind-
annyiunk érdeke, hogy túl legyünk a 
járványon és mindenki úgy élhessen 
és dolgozhasson, mint eddig. Most 
legyünk együtt, egymásért!

Az interjút készítette: 
Pavolek Renáta

Annak érdekében, hogy Nagykőrös lakosaihoz eljutassuk az 
újabban hozott intézkedésekkel, módosításokkal kapcsolatos hí-
reket, a napokban Nagykőrös egyik háziorvosával, dr. Soós An-
namáriával beszélgettünk a koronavírusról és az azt követő vál-
tozásokról.
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KÖSZÖNJÜK AZ ÉRTÜNK VÉGZETT MUNKÁT!
AZ ÖNKORMÁNYZAT ISMÉT VÉDŐFELSZERELÉSEKKEL 

SEGÍTETTE A NAGYKŐRÖSI HÁZIORVOSOKAT

Márciusban védőfelszerelést tartalmazó egységcsomagokat adott át dr. Czira Szabolcs polgármester 
a háziorvosoknak, most pedig újra jött a segítség. Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester és dr. Nagy 
Lajos jegyző a felnőtt- és gyermek háziorvosok részére hozott szájmaszkokat, cipővédő lábzsákokat és 
védőruházatot, melyeket dr. Lakatos Attila, a nagykőrösi háziorvosok mentora vett át. Talamon Atti-
láné, a városi óvoda vezetője sem üres kézzel érkezett, az óvónők, dajkák által varrott színes, mosható 
szájmaszkokat adott át, melyek szintén nagy segítséget fognak jelenteni a nagykőrösi háziorvosoknak.  
Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester elmondta: „Köszönjük szépen az értünk végzett munkát, kitartást 
és jó egészséget kívánunk.”

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
Horváth Tibor

2020. március 17. napjától a 
Nagy kőrösi Arany János Kul
turális Központ, Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény min den 
tagintézménye ha tá rozatlan 
ideig zárva tart. A kialakult 
helyzet miatt megváltozott 
az intézmény programterve, 
erről be szél gettünk Juhász 
Nándor igaz gatóval. 

Mit tudhatunk a nyári fesz ti
válokról? 
 – Ez a nyár sajnos a megszo-
kottól eltérően más hangulatban 
fog telni. Nem tudjuk megtartani 
a tavaszi és nyári fesztiváljain-
kat, ez azt jelenti, hogy elmarad 
a Szent György Napi Forgatag, a 
Városi Gyermeknap és a Kőrösi 
Möggyfesztivál is. Munkatársaim-
mal nagyon szo morúak vagyunk 
emiatt, hiszen remek koncertek-
kel, programokkal szerettük vol-
na meglepni a közönségünket. 
Azonban maximálisan egyetértek 

azzal, hogy az ember egészsége a 
legfontosabb, és most csak úgy 
tudjuk legyőzni ezt a „láthatatlan 
ellenséget”, ha otthon maradunk, 
és nem szervezünk programokat. 
Most az a feladat, hogy a Kormány 
kéréseit betartsuk, és vigyázzunk 
egymásra annak érdekében, hogy 
jövőre a már említett fesztiválo-
kon közösen szórakozzunk. 

Hogyan tudnak kultúrát köz
vetíteni a veszélyhelyzet ideje 
alatt? 
 – Én azt vallom, hogy minden 
helyzethez al kal maz kodni kell és 
meg kell találni a lehetőséget. 
Több fronton is szeretnénk szó-
rakoztatni a vendégeinket. On-
line kö zös ségi oldalunkon több 
videosorozatot is indítottunk. 
En nek köszönhetően vendégeink 
megtekinthetik a XIV. Kárpát-me-
dencei Ma gyar Középiskolai Arany 
János Balladamondó Verseny dön-
tős produkcióit. A gyermekeknek 

Sipos Ildikó gyermekkönyvtáros 
meséket olvas fel, illetve az Arany 
János Közérdekű Mu zeális Gyűjte-
mény „rejtett kincseit” is bemu-
tatjuk a videókban. A Föld napja 
alkalmából rajzpályázatot hirdet-
tünk nagykőrösi óvo dá soknak 
és alsó tagozatos általános isko-
lásoknak. A tejes pályázati kiírás 
megtalálható a honlapunkon 
(www.korosikultura.hu) és a kö-
zösségi oldalunkon. Terveink kö-
zött szerepel, hogy még több on-
line tartalmat teszünk elérhetővé 
vendégeink számára. Az online 
megjelenés mellett nagykőrösi 
témájú keresztrejtvényekkel és 
fejtörő játékokkal kedveskedünk 
az Önkormányzati Hírek olvasói-
nak. 

Mit üzen a nagykőrösi vendé
geknek? 
 – Napról napra közelebb va-
gyunk ahhoz, hogy vége legyen 
a koronavírusnak és mindenki 

visszakapja a jól megszokott és 
szeretett hétköznapjait. Az em-
ber egészsége a legfontosabb, 
ezt kell most szem előtt tartani 
és lehetőség szerint otthon ma-
radni. Nagyon hiányoznak a ven-
dégek, de ígérem nekik, hogy le-
hetőségeinkhez mérten az összes 
elmaradt színháztermi előadást 
pótolni fogjuk, és nagyon sok 
meglepetéssel készülünk az ősz-
re. Tehát hamarosan találkozunk, 
addig is vigyázzanak egymásra!  

Juhász Nándor: „Az ember egészsége a legfontosabb, 
és most csak úgy tudjuk legyőzni ezt a láthatatlan 

ellenséget, ha otthon maradunk”
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TÁJÉKOZTATÁS
Figyelemmel a Kormány 
88/2020. (IV. 5.) Kor mány ren
de letére a 2020. április 6. napján 
fennálló és a veszélyhelyzet 
alatt lejáró rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre 
való jogosultság időtartama, 
valamint a hátrányos, halmo-
zottan hátrá nyos helyzet fenn
állását meg állapító határozat 
ha tá lyá nak időtartama meg-
hosszabbodik a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló Kormány-
rendelet hatályvesztésének hó-
napját követő második hónap 
végéig. 

TÁJÉKOZTATÁS 
FOGORVOSI  
ELLÁTÁSSAL  

KAPCSOLATBAN
Tájékoztatni szeretném, hogy az 
Emberi Erőforrások Minisztere 
által kiadott koronavírus pándé
mia miatt soron kívül előírt in
tézkedés azonnali megtétele ér
dekében a tervezett egészségügyi 
ellátás csak akkor kerül elvég-
zésre, ha arra sürgős szükség van 
(életveszély, vagy tartós egész
ségkárosodás elkerülése érde
kében). Az alapellátásokban 
minden rendelési időben tar
tózkodik fogorvos és fogászati 
asszisztens a fogorvosi rendelő
ben. Az elérhetőségeik az alábbi 
internetes linken tekinthetőek 
meg: http://www.nagykoros.
hu/cikkek/20171122/TERULE
TI_ELLATASI_KOTELEZETT
SEGGEL_MUKODO_HAZIOR
VOSOK

Lapunkat Bacskai János  
ügyvezető tájékoztatta 

(FORTUNADENT Kft.)

ILYEN VOLT… ILYEN LETT

A Köva-KOM Nonprofit Zrt. felügye
letével zajló kátyúzás és egyéb aszfalt
felületek javításának első üteme a hé
ten befejeződött. Elsősorban a Petőfi 
u., Örkényi u., Abonyi u., Batthyány 
u., valamint a Fáskert u., Hangácsi 
u. szakaszai kerültek javításra. Több 
mint 230 négyzetméternyi úthiba ja
vítása történt meg. Mindezek mellett  

a közműbekötések céljából történt 
asz falt bontások helyreállítása is meg
valósult több mint 70 négyzetméter 
nagyságban a város különböző pont
jain. Ebben az évben további két ütem 
várható.

Fekete Attila
KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.

A Patay, a Reviczky és a Duna utcák a kátyúzás előtt és után

Tavaszi kátyúmentesítés Nagykőrösön!



12 Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

IMPRESSZUM
Önkormányzati Hírek

ingyenes tájékoztató kiadvány
Kiadja:  

a 2.9./409-1/2006. 
nyil ván tar tás ba vételi szám 

alapján Nagykőrös Város 
Önkormányzata

Kiadó címe:  
2750 Nagykőrös  
Szabadság tér 5. 
Tel.: 53/550- 300  
fax: 53/351-058

E-mail:  
tanacsado@nagyko ros.hu

Felelős szerkesztő: 
Szapora István,  

a szerkesztőbizottság elnöke
Fejléc: Sári Zoltán © 2005

Nyomdai munkák:  
Magyar Közlöny Lap- és Könyv-

kiadó Kft. – Lajosmizse
Felelős vezető:  

Papp Tibor ügyvezető
Web: www.mhk.hu 

Terjeszti: Magyar Posta
ISSN 2061-0300

A lapunkban megjelent  
írások, képek, illetve  
bár milyen tartalom  

utánközlése csakis kizárólag  
a Szerkesz tőbizottság vagy  

a jogtulajdonos engedélyével 
történhet.

Lapzártánk időpontja:  
hétfő 12 óra.

Hirdetés
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GYÓGYSZERTÁRI  
ÜGYELET

2020. április 20-tól 
KŐRISFA GYÓGYSZERTÁR 

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

2020. április 27-től 
PATIKA PLUS  

GYÓGYSZERTÁR 
Nagykőrös, Ceglédi út 28. 

Tel.: 53/552-134
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,  

hogy az ügyeletes patikát  
vasárnapi napokon 10 órától érhetik 
el, mivel az Oroszlán Gyógyszertár 

(Nagykőrös, Kecskeméti út 18.) 
vasárnap is nyitva tart 14 óráig.

ORVOSI ÜGYELET TELEFON SZÁMA: 53/350-377

Tisztelt Nagykőrösi Lakosság!

veszélyes, vízi  szervezetekre 
kifejezetten veszélyes.

DROPMAX Hatóanyaga 
Szti  rol-akrilát kopolimer  
27%, tri szolaxan 15,6%, 
pro   pi  lén  glikol 7,5% ki jut -
ta tott dózis: 0,3 l/ha, mun-
kaegészségügyi vá ra kozási 
idő 0 nap, gya kor latilag 
nem mérgező, mé hekre nem 
veszélyes, vízi szervezetekre 
közepesen ve szé lyes.

COLOMBUS EC / MA-
GEL  LAN 80 g/l klo pi ra -
lid + 2,5 g/l floraszulam + 
144 g/l fluroxipir-meptil, 
ki jut tatott dózis: 1,5 l/ha, 
munkaegészségügyi vá ra ko-
zási idő 0 nap, méhekre nem 
veszélyes, vízi szervezetekre 
kifejezetten veszélyes.

Felhívjuk a figyelmet, hogy 
a kezelt területen legeltetni, 
illetve onnan származó ta-
kar mánnyal 14 napon belül 
etetni TILOS!

2020. május 4.
1. Kizárólag a vá gány  há-
ló za tot (vasúti töl tést), az 
állomásokat, meg álló he lye-
ket és vo nalsza kaszok te-
rü le teit érinti a vegy szeres 
gyomirtás, de ezen te rületek 
környezetét a te vé keny ség 
nem terheli.
2. A vonat tervezett indulása 
7.00 óra, befejezése a napi 
program teljesítése.
3. A vegyszeres gyomirtó 
sze relvény operatív me-
net  rend je és az Unimogok 
útvonalterve időjárási vagy 
forgalmi okok ból mó do sul-
hat (1–4 nap el tolódás lehet).
4. Amennyiben napközben 
az időjárás nem engedi (szél, 
eső) a munkavégzést, úgy a 
progra mot éjszaka is végzik.
5. A gyomirtásra hasz nált 
vegyszerek mun ka egész-
ség ügyi vá rakozási ide je 0 
mun ka nap, ezért a vegy-
szer fel száradása után a per-
metezett területeken munka 
végezhető.

6. A gyomirtáshoz használt 
vegyszerkeverékek az alábbi 
vegyszerek különböző össze-
állí tásával készülnek.

MEZZO 20 WG 20% met-
szulfuron-metil, dózis 100 g/
ha, méhekre nem ve szé lyes, 
vízi szervezetekre ki feje zet-
ten veszélyes.

KYLEO 160 g/l 2,4-D di me-
tilamin só + 240 g/l glifozát-
izopropilamin só, kijuttatott 
dózis: 4 l/ha, méhekre nem 
veszélyes, vízi szervezetekre 
kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR 600 petoxamid 
+ terbutilazin 600 g/l, ki jut-
tatott dózis: 2 l/ha,  mun-
kaegészségügyi vá rakozási 
idő 0 nap, méhekre nem 
veszélyes, vízi szervezetekre 
kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR T/ SUCCESS 
T petoxamid 300 g/l,  ki jut-
ta tott dózis: 4 l/ha, mun-
ka egészségügyi vá ra ko zá-
si idő 0 nap, méhekre nem 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Nagykőrösi Lakosságot, hogy a MÁV Zrt. Területi Igazgatóság 
Szeged területének vegyszeres gyomirtása megkezdődik, mely az alábbi időpontban 
és módon történik:
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Hirdetés

Hirdetés

 

Frankfurti leves 
 
Sajtos csirkemell salátaágyon 

Budapest ragu rizs 
 

Csülkös bableves 

Prézlis tészta lekvárral 

Mákos tészta 

Csontleves 

Rakott karfiol 

Finomfőzelék vagdalt 

Tarhonyaleves 

Rántott csirkemell burgonyapüré 

Paradicsomos húsgombóc 

 

MÁJUS 1. 
 

18.HÉT – Április 27- 30. 

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.

AZ ÖNKORMÁNYZAT VÉDŐFELSZERELÉSEKKEL SEGÍTETTE A NAGYKŐRÖSI ORVOSI ÜGYELETET IS
Dr. Körtvélyesi Attila al-
polgármester és dr. Nagy 
Lajos jegyző szájmaszko-
kat, lábzsákokat és orvosi 
vé dő overallokat adott át a 
Rendelőintézetben működő 
ügyeleti szolgálat részére, 
akik elmondták, hogy ez 
nagyon nagy segítség szá-
mukra.Talamon Attiláné, a 
Nagykőrösi Városi Óvoda 
vezetője pedig az óvónők 
által készített pamut száj-
maszkokkal köszönte meg 

a nagykőrösiekért végzett 
mindennapos áldozatkész 
munkát. Dr. Körtvélyesi At-
tila az önkormányzat nevé-
ben kitartást és jó egészséget 
kívánt a nagykőrösi ügyelet 
valamennyi orvosának, ápo-
lójának, asszisztensének. 
Nézzék meg a videóinkat 
az Önkormányzati Hírek face-
book oldalán.

VIGYÁZZUNK 
EGYMÁSRA!

Horváth Tibor
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Tisztelt Nagykőrösi  
Lakosok!

Sokan hallottak a vá ro
sunk ban nemrég bekö
vetkezett tragédiáról, 

amelynek következtében 
a Göröndő család gyerme
kei elvesztették szeretett 
édesapjukat és testvérüket. 
Jelenleg a legidősebb fivér, 
Göröndő Gábor Miklós pró
bálja nevelni és gondozni 
testvéreit nehéz körülmé
nyek között. Annak érde
kében, hogy biztonságos 
és megfelelő környezetben 
élhessék tovább életüket, 
segítségre és támogatás
ra van szükségük. Ezúton 
szeretnénk olvasóinkat 
meg kér ni, hogy ha sze
retnének segíteni a család 
tagjainak, az alábbi szám
laszámon keresztül megte
hetik:

Számlaszám:  
10401990-86766857-70831039

A hónap műtárgya:  

LUDASI KERESZT
Az aranyozott bronzból 
készült 13. századi körme
neti kereszt méltán nevez
hető a múzeum gyűjtemé
nyének egyik legékesebb 
darabjának. A Nagykőrös 
ludasi határrészéből elő
került kereszt 1961ben 
látott napvilágot a Bala-
nyi Béla vezette régészeti 
ásatáson. Az eredetileg 
ol tá ron álló keresztet kör
menetek alkalmával rúdra 
helyezték, majd úgy hor
dozták körbe azt. Az Ár
pád-kori bronzművesség 
remekének tekinthető ez 
a szalagfonattal díszített 
kereszt. Középen kitartott 
karokkal Krisztus ábrá
zolása látható, melynek 
érdekessége, hogy a jól 
megszokott töviskorona 
helyett ebben az esetben öt 
tollból kialakított koronát, 
lecsüngő bajuszt, továbbá 

körbevágott hajat visel. 
A zöld kő, amely a corpus 
lábánál látható, vélhetően 
az üdvözülés reménységét 
fejezi ki, melyet a keresz
tény felfogás szerint Krisz
tus kereszthalála biztosí
tott az emberiség számára.
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NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK 
2020. ÁPRILIS 15. NAPJÁN ALKOTOTT RENDELETE 

» Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármesterének 7/2020. (IV. 15.) rendelete a járványügyi veszély-
helyzetben korlátozó intézkedésről
» Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármesterének 8/2020. (IV. 15.) rendelete Nagykőrös Város Ön-
kormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatás intézményi 
térítési díjáról szóló 29/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
NAGYKŐRÖS, 2020. április 15.

Dr. Nagy Lajos  
jegyző

Szépen sorakoznak a 
friss csirkék, húsok, tej
termékek a pavilonok
ban, a ládák teli zamatos 
gyümölcsökkel, finom 
zöld sé gekkel. Emellett 
persze friss pékárut, há
zi savanyúságot is be 
tudnak szerezni a Nagy
kőrösi Piaccsarnokban. 
Szeretettel várják Önt is 
a nagykőrösi termelők, 
akik gondoskodnak ar
ról, hogy mindig a leg
jobb kerüljön otthon az 
asztalra.

FIGYELEM! Április 17
től a 65 év feletti vásárlók 
csak és kizárólag 10.00 és 
12.00 között tartózkod
hatnak és vásárolhatnak 
a nagykőrösi piacon. A 65 
év alattiak nyitástól 10.00 
óráig és 12.00 órától zárá
sig vásárolhatnak.

Köszönjük a termelők
nek, árusoknak, hogy a 
világjárvány ellenére is 
számíthatunk rájuk és ki
váló termékeikre!

Horváth Tibor
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