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NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS

NAPJA NAGYKŐRÖSÖN
Az Országgyűlés a nemzeti összetartozás évének
nyilvánította 2020-at,
a trianoni békediktátum 100. évfordulóját.
A koronavírus járvány miatt rendhagyó módon
kerül sor a nagykőrösi városi megemlékezésre is.
Nagykőrös Város Önkormányzata tisztelettel hív
és vár minden emlékezni vágyót,
hogy közösen helyezhessük el a fájdalom
és a gyász koszorúit, virágait június 4-én.
Emlékbeszédet mond és imádkozik:
Nt. Szabó Gábor
református lelkészelnök
Az emlékezés időpontja:
2020. június 04. 10:00 óra
Az emlékezés helyszíne:
Nagykőrös, Református Templomkert,
Trianon-kopjafa
Kérjük, hogy az egészség megőrzése
és védelme érdekében az emlékezésen tartsák be
az alapvető egészségvédelmi szabályokat,
így a 1,5 méteres védőtávolságot is.
Június 4-én online, internetes emlékműsort ad
a nagykőrösi Arany János Református Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium.
Az esemény az intézmény facebook oldalon
11.00 órától lesz megtekinthető.
Emlékezzünk együtt
a Nemzeti Összetartozás Napján!
Dr. Czira Szabolcs
polgármester

Május 18-án, hétfőn elindult a Gyopár utcai parkoló felújításának kivitelezése, megjelent az első munkagép, mely
a régi aszfaltot bontja. A beruházást Magyarország Kormánya 30 millió forinttal támogatta. A településrész képviselője, Sohajda Márk aláírásgyűjtése indította el tavaly
az ügyet és a sikeres érdekképviseletnek köszönhetően
hamarosan teljesen megújul a parkoló és a legfrekventáltabb járdaszakasz is. Kérjük, hogy fokozott figyelemmel,
körültekintéssel közlekedjenek, a felújítás idejére szíves
türelmüket és megértésüket kérjük.

FOLYTATJUK!

HT

FIGYELEM!

MEGTARTÁSRA KERÜL A MÁJUSI VÁSÁR
NAGYKŐRÖSÖN!
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a május
végén esedékes vásár megtartásra kerül.

Május 31. Orbán-napi

Országos Állat- és Kirakodó Vásár Nagykőrösön,
a Vásártéren!
A szervezők az egészségvédelmi szabályok maximális betartását kérik!

MEGÍGÉRTÜK, FOLYTATJUK!

HAMAROSAN ELKEZDŐDHET A KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE A GÁL KASTÉLYIG!
Lapzártánk után, május 21-én, csütörtökön kerülhet sor a kerékpárút építésével kapcsolatos munkaterületnek az
átadás-átvételére, így ha minden jól
alakul, hamarosan itt is megindulhat a
fejlesztés.
Mint arról korábban beszámoltunk,
200 millió forintos Kormányzati támogatást sikerült pályázat útján elnyernie
városunknak, így a Bonduelletől a Gál

kastélyig tud folytatódni a kerékpárút
építése, melynek a Bokros városrészen
élők, illetve az arra dolgozók örülhetnek leginkább.
Amint a kivitelezés ütemtervét megtudjuk azt is közzétesszük, illetve folyamatosan beszámolunk itt, az Önkormányzati Hírek újságban, valamint
facebook oldalunkon is.
Horváth Tibor

Megszűnt a kijárási korlátozás

Pest megyében és Budapesten is
Vidéken újabb enyhítések
léptek érvénybe, már a vendéglátóhelyek belső tereit
is megnyithatják a szolgáltatók, és a szálláshelyek is
fogadhatnak vendégeket,
június 1-től vidéken már
ismét lehet legfeljebb kétszáz ember részvételével
házasságkötést vagy temetést követő családi rendezvényeket szervezni.
Budapesten és Pest megyében is megszűnt a kijárási korlátozás május 18-án,
hétfőn, de egyes védelmi
óvintézkedések továbbra is
megmaradnak. Vidéken már
a vendéglátóhelyek belső tereit is megnyithatják a szolgáltatók, és a szálláshelyek
is fogadhatnak vendégeket.
A
Magyar
Közlönyben
megjelentek szerint hétfőtől
megszűnt a kijárási korlátozás, de – a közös háztartásban élők kivételével – kötelező marad a másfél méteres
védőtávolság
megtartása,
illetve üzletben történő vásárláskor és a tömegközlekedési eszközökön a szájat
és az orrot eltakaró eszközt
kell viselni.
Az élelmiszerüzletekben,
drogériákban, gyógyszertárakban, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletekben 9-12
óra közt továbbra is csak a
65 éven felüliek vásárolhatnak. A piacokon azonban a
kerületi önkormányzatok
ettől eltérően is kialakíthatnak kizárólagos idősávokat
az időseknek.
Látogathatók a közterületek,
a parkok, a szabadtéri játszóterek, valamint minden
üzlet és szolgáltató nyitva
tarthat.

A vendéglátóhelyek kerthelyiségeiben hétfőtől már
Pest megyében és Budapesten is lehet tartózkodni és
fogyasztani. A felsőoktatási
intézmények – a rektori döntések szerinti rendben – már
Budapesten is látogathatók,
a kollégiumok azonban továbbra is zárva tartanak.
Tarthatók vallási szertartások, polgári esküvők és
temetések, valamint arról
is döntés született, hogy június 1-től vidéken, június
15-től pedig a fővárosban
is lehet legfeljebb kétszáz
ember részvételével házasságkötést vagy temetést követő családi rendezvényeket szervezni.
Vidéken már a vendéglátóhelyek belső tereit is megnyithatják a szolgáltatók,
ott az alkalmazottaknak
kötelező maszkot viselniük,
és erre kérik a vendégeket
is. A vidéki szálláshelyek
– szállodák és panziók – is
fogadhatnak vendégeket. A
koronavírus-járvány miatti
korlátozásokat a kormány
először május 4-én enyhítette Pest megyét kivéve vidéken.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter
május 14-én, csütörtökön
jelentette be, hogy Pest megyére is a többi megyével
azonos szabályok vonatkoznak, szombaton pedig
azt, hogy hétfőtől Budapesten is megszűnik a kijárási
korlátozás, és megkezdődik
az intézkedések fokozatos
enyhítése.

Pályázati felhívás
Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű
közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
A munkavégzés helye: Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője
által ellátandó feladatkör:
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 30. pont I. vagy
II. besorolási osztályba tartozó közterület-felügyelő feladatkör.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Ellátja a hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak
megfelelően a közterület-felügyeletre vonatkozó előírások, szabályzatok, utasítások betartásával a közterület-használat engedélyezésének döntés-előkészítését, a közterület jogszerű használatának ellenőrzését, a közterület, az épített és a természeti
környezet, valamint a közrend, a közbiztonság védelmében
a vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzését, megakadályozását, megszakítását, megszüntetését, illetve
szankcionálását. Ellátja továbbá a térﬁgyelő kamerarendszer
működtetési, adatszolgáltatási feladatait a vonatkozó szabályzat értelmében.
Közreműködik az önkormányzati vagyon védelmében, valamint az állat-egészségügyi és eb-rendészeti feladatok ellátásában.
Megszervezi a szúnyog- és rágcsálóirtást. Felügyeli a környezet és a természet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását, valamint a hatósági engedélyek hatályát.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr.
Nagy Lajos jegyző nyújt a 06/53/550-302 telefonszámon.
A teljes pályázati felhívást és a kapcsolódó mellékletet is megtalálja a www.nagykoros.hu városi oldalon, a Városháza/Polgármesteri Hivatal/Állásajánlatok menüpontban.

Forrás: Hirado.hu

Gyász
Herczegné Kollár Zsuzsánna (1953)
Csató Mihály (1960)
Szűcs János (1945)
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a koronavírus
járvánnyal összefüggésben elrendelt veszélyhelyzet továbbra is fennáll, viszont a védelmi intézkedésekről szóló
168/2020. (IV.30.) kormányrendelet szerint a kijárási korlátozás Nagykőrös városában is megszűnt.
A Nagykőrösi Polgármesteri Hivatalban 2020. május 18.
napjától a veszélyhelyzet elrendelése előtti munkarend
lép életbe, ennek megfelelően az ügyintézés az alábbiak
szerint történik:
Általános ügyfélfogadási rend:

Hétfő:

15:00 – 18:00

Szerda:

7:30 – 15.00

Péntek:

8:00 – 12.00

Az alábbi korlátozásokkal az általános ügyfélfogadási rend
szerint biztosított a személyes ügyfélfogadás.
Kérem, hogy részesítsék előnyben a beadványok elektronikus, vagy postai úton történő előterjesztését, a hivatal
telefonszámain a tájékoztatás kérése folyamatosan biztosított.
Az adott szervezeti egységhez tartozó telefonszámon lehetőség van előzetes időpont egyeztetésére a személyes ügyfélfogadáshoz.
A szervezeti egységek az alábbiak szerint biztosítják az
ügyintézéshez szükséges elérhetőségeket:

NAGYKŐRÖS VEZETÉSE SIKERESEN HARCOLTA KI: NÁLUNK
TOVÁBBRA IS HAVONTA
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VISZIK EL A ZÖLDHULLADÉKOT,

MÍG PEST MEGYE MÁS TELEPÜLÉSEIN AZT IS CSAK EGYSZER!

NAGYKŐRÖS

Változás a házhoz menő szelektív hulladékok szállítási rendjében
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2020. május 1-től a csomagolási hulladék házhoz menő szelektív gyűjtésének gyakorisága havi 1 alkalomra
módosul.

A csomagolási hulladékok gyűjtésének időpontjai:
komm. hull. szállítás napja

május

június

július

H

18.

15.

13.

K

19.

16.

14.

Sz

20.

17.

15.

Cs

21.

18.

16.

P

22.

19.

17.

A többlet csomagolási hulladék bármely átlátszó zsákban, illetve a
kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga színű vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is kihelyezhető a megadott gyűjtési napon.
Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével
kapcsolatban, hogy ezzel is csökkenjen a kihelyezésükhöz szükséges
zsákok mennyisége!

A zöldhulladék gyűjtésének időpontjai:

komm. hull. szállítás napja

május

június

július

H

11.; 25.

8.; 22.

6.; 20.

A hivatal telefonszámai szervezeti egységenként a www.
nagykoros.hu honlapon Városháza Polgármesteri Hivatal elérhetőségek menüpont alatt találhatók:

K

12.; 26.

9.; 23.

7., 21.

Sz

A szervezeti egységek e-mail címei:

13.; 27.

10., 24.

8.; 22.

Cs

14.; 28.

11.; 25.

9.; 23.

P

1.; 15.; 29.

12.; 26.

10.; 24.

SZERVEZETI EGYSÉG
Titkárság
Pénzügyi Iroda
Adócsoport
Műszaki Iroda
Önkormányzati Iroda
Szociális ügyek
Anyakönyv
Főépítész

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

A személyes megjelenés esetén szíveskedjenek maszkot, sálat
vagy kendőt viselni és a kihelyezett kézfertőtlenítőt használni!

A járványügyi veszélyhelyzet megszűnését követően többlet zöldhulladék
gyűjtésére alkalmas zsákok a megszokott helyszíneken szerezhetőek be.
Megértésüket és segítő közreműködésüket köszönjük!

Ügyfélszolgálat

DTkH Nonprofit Kft. 2700 Cegléd, Kút u. 5. l telefon: 53/500-152, 53/500-153
e-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu l honlap www.dtkh.hu

EGYÜTT SIKERÜL: SEGÍTSÉG
A VENDÉGLÁTÓSOKNAK

Kérem, hogy ügyeik intézésére lehetőleg kísérő nélkül érkezzenek, az előírt 1,5 méteres védőtávolságot szíveskedjenek megtartani a többi ügyféltől, valamint az ügyintézőtől.
Az ügyintézés során vegyék figyelembe, hogy egy irodában egyszerre csak egy ügyfél tartózkodhat, kivéve azokat az eseteket
(pl. házasságkötéssel kapcsolatos ügyek), amikor csak együttesen lehet ügyet intézni.
2020. június 1. napjától a házasságkötéseken megjelent személyek
számát a házasságkötő terem befogadóképessége határozza
meg, betartva a védelmi intézkedésekről szóló rendelet szerinti
védőtávolságot.
A jegyzői fogadóóra 2020. június 1. napjától a szokásos rend
szerint minden héten szerdán 09.00 órától 11.00 óráig kerül
megtartásra.
A fenti intézkedések mindannyiunk egészségének megóvását
szolgálják. Azok betartása közös érdekünk!
Dr. Nagy Lajos jegyző
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Hamarosan megtelhetnek élettel a vendéglátóhelyek.

Kép illusztráció, forrás: Tímár Ház facebook oldala

A „168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet a védelmi intézkedésekről” 4.
pontja 5§ (3.) alapján a vendéglátó üzlet üzemeltetőinek a 2020. szeptember 1. napjáig nem kell a közterület-használati díjat megfizetniük az üzlet közterületen működő terasza után. Ennek megfelelően Nagykőrösön
sem kell a vendéglátósoknak megfizetniük a közterület-használati díjat,
melynek célja, hogy ezáltal is segítséget kapjanak a helyi éttermek, kávézók az újranyitáshoz.
Egyetlen magyar sincs egyedül!
Horváth Tibor
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Tájékoztatás az akut betegellátásról
május 25. és 30. közötti időszakra
Receptíratás továbbra is elsősorban elektronikus levélen keresztül történik, ha erre a betegnek nincs lehetősége, akkor papír alapon is leadhatja receptigényét név, TAJ- szám és a gyógyszerek megnevezésével a betegirányító pultnál 08-16h-ig.
Nyomatékosan kérjük, hogy a rendelőintézetbe belépő betegek
viseljenek szájmaszkot, lehetőség szerint gumikesztyűt is.
Nagykőrösön 2020. május 25. és május 30. között az akut betegellátást végző felnőtt háziorvosok az alábbi beosztás szerint
biztosítanak betegellátást a Széchenyi tér 8. szám alatti Rendelőintézetben:

Május 25. és 30.
közötti időszak

8.00 órától
12.00 óráig

12.00 órától
16.00 óráig

Hétfő

dr. Soós
Annamária és dr.
Pocsai Klára

dr. Mohácsi Gábor
és dr. Wolf Ferenc

Kedd

dr. Mohácsi Gábor
és dr. Wolf Ferenc

dr. Soós
Annamária és
dr. Pocsai Kláral

Szerda

dr. Soós
Annamária és dr.
Pocsai Klára

dr. Mohácsi Gábor
és dr. Wolf Ferenc

Csütörtök

dr. Mohácsi Gábor
és dr. Wolf Ferenc

dr. Soós
Annamária és
dr. Pocsai Klára

Péntek

dr. Soós
Annamária és dr.
Pocsai Klára

dr. Mohácsi Gábor
és dr. Wolf Ferenc

FONTOS: az akut betegellátást biztosító orvosok csak a légúti fertőzés jeleit NEM mutató, akut életveszélyes állapotú betegeket vizsgálják, egyéb panaszokkal mindenki a megszokott háziorvosát keresse telefonon.
A többi, rendelőben tartózkodó háziorvos nem vesz részt az
akut betegellátásban, azonban telefonon tanácsot ad, intézi a
táppénzre vételt, e-recept írást.

Az egyes háziorvosok elérhetőségei telefonon
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Dr. Wolf Ferenc

06-20/980-3882
06-53/347-915

wolfhaziorvos@gmail.com

Dr. Hatvani Edit

06-30/928-3138l
06-53/351-258

hatvanirendelo@gmail.com

Dr. Lakatos Attila

06-20/4111-474
06-53/348-181

lakatosrendelo@gmail.com

Dr. Tanai Andrea

06-20/965-7033
06-53/348-182

Dr. Stark Károly

06-30/943-5570
06-53/351-258

starkrendelo@gmail.com

Dr. Soós Annamária

06-20/344-9363
06-53/348-315

annamariasoos71@gmail.com

Dr. Rosztóczy Levente

06-20/918-4635
06-53/552-391

Dr. Papp Kornél

06-30/983-3901
06-53/347-016

papkornel.rendelo@gmail.com

Dr. Pocsai Klára

06-70/276-7434
06-53/953-804

haziorvosi.rendelo.drpk@gmail.
com

Dr. Mohácsi Gábor

06-20/495-1484
06-53/348-063)

Dr. Bodnár Ferenc

06-30/919-2595
06-53/348-123

Az e-mail címek lehetőséget adnak: receptigényeik megküldésére
(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
gyermekorvosok 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.
Fontos, hogy 16:00-ig tudják betegeink leadni a betegirányításnál
a papír alapú receptigénylésüket, és eddig lehet átvenni a
táppénzes papírokat és beutalókat.
Kérjük, az aktuális információkért kövesse az Önkormányzati
Hírek Nagykőrös újságot és facebook oldalt, valamint a www.
nagykoros.hu oldalt.
Lapunkat Dr. Lakatos Attila, a háziorvosok mentora tájékoztatta

Május 22. a Biológiai sokféleség
Nemzetközi Napja
ehhez kapcsolódóan a Pálfája Oktatóközpont
pályázatot hirdet nagykőrösi gyerekek és
felnőttek részére
„Te, hogyan látod a biológiai sokféleséget?’’
címmel.
A pályázat részeként benyújtandó legfeljebb
egy A/4 oldal terjedelmű fogalmazás
és maximum 3 db fénykép.
A nyeremény: VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY
Az elkészült írásokat és fotókat
a kovart@kovart.hu e-mail címre várjuk.
Az e-mailbe írják bele a pályázó nevét, címét
és életkorát.
Beküldési határidő: 2020. június 5.
Eredményhirdetés: 2020.június 12.
Külön hirdetünk nyertest ifjúsági és felnőtt
kategóriában.
A nyerteseket e-mailben értesítjük.
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Újra megnyitott a nagykőrösi Arany János Múzeum kávézója!
Már újra állnak a napernyők a nagykőrösi múzeum teraszán, ahol hangulatos környezetben
tudják a vendégek elfogyasztani italukat, kávéjukat, május 18-án ugyanis újranyitott a kávézó. Danka Gyula üzemeltető lapunknak elmondta, hogy 22:00 óráig nyitva vannak, a hely
tökéletes egy kellemes nyári beszélgetéshez,
melyet a csapolt kézműves sörök újdonsága
tesz még jobbá.

Térjenek be Önök is a múzeum kávézójába!
Egészségükre!

HT

Az önkormányzat több millió
forinttal támogatja idén is a
nagykőrösi sport és kulturális
élet virágzását

A nagykőrösi rögbisek is támogatásban részesültek idén is, képünk illusztráció, forrás: facebook
A koronavírus járvány felülírta Nagykőrös sport és kulturális életét, több rendezvény,
sportesemény is elmaradt,
vagy elhalasztásra került. A
kialakult helyzet ellenére, azok
az egyesületek, szervezetek,
melyek vállalták, hogy megtartják rendezvényüket, vagy
a beinduló sportélet miatt fel
tudják használni a támogatást,
azokkal elkezdődött a szerződések megkötése. Már támogatásban részesült eddig a
Nagykőrösi Birkózó Egyesület, a Country Tours Bt., a Helyettük Értük Velük Alapítvány, a Kőrös Judo Egészség
Nevelés Segítség Sportegyesület, a Nagykőrösi Kinizsi
SE, a Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet, a Nagykőrösi Lovas

Sportegyesület, a Nagykőrösi
Lövész Sport Egyesület, a
Nagykőrösi Római Katolikus
Plébánia, a Relevé Táncművészeti és Táncsport Egyesület,
a Honfoglalók Rugby Club és
Törpi Rögbi Utánpótlás Műhely Sportegyesület, a Nagykőrösi Sólymok Kosárlabda
Egyesület.
Az egyesületekkel, szervezetekkel a támogatási szerződés megkötése és a támogatás
biztosítása lapzártánkkor még
folyamatban volt.
A többi, pályázatot benyújtó
szervezet támogatására is van
szándék, amennyiben konkrétan meg fogják nevezni azokat
a versenyeket, időpontokkal,
amikor meg tudják valósítani a
pályázatukban foglalt célt.
Horváth Tibor
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Eredményt hirdettek
a Föld Napja rajzpályázaton

A Nagykőrösi Arany János
Kulturális Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
áprilisban a Föld Napja
alkalmából
rajzpályázatot hirdetett a nagykőrösi
gyermekeknek. A szervezők
nagy örömére nagyon sok
szép alkotás készült, melyek
megtekinthetőek a kulturális központ közösségi oldalán. A veszélyhelyzetre való
tekintettel a zsűri ezen a versenyen a közönség volt, így
a legtöbb kedvelést kapott
alkotások alapján születtek
helyezések. A szervezők
gratulálnak a rajzpályázaton résztvevő összes gyermeknek!

Eredmények:
I. KORCSOPORT
(óvodás):
III. helyezett: Nagy Olivér
III. helyezett: Csorba Natasa
III. helyezett: Szűcs Marcell
Attila
II. KORCSOPORT
(1–2 osztályos):
III. helyezett: Kovács Hanna
III. helyezett: Lestyán Diána
III. helyezett: Dér Doroti
III. KORCSOPORT
(3-4 osztályos):
III. helyezett: Újházi Mónika
III. helyezett: Grósz Dávid
III. helyezett: Turi Emili
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MEGÚJUL

A RENDELŐINTÉZET ÜGYELETI
MOSDÓJA, TUSOLÓJA

Nagyon szépen megújult a Bols Jazz
Café, mely újra várja a vendégeket!

A világjárvány utána feloldott
korlátozásokat már nagyon
várta Danka Gyula, a közkedvelt Bols Jazz Café üzemeltetője, aki elsőként az Önkormányzati Hírek újságnak számolt
be a megvalósult nagyszabású
fejlesztésekről, melyeket mind
a terasz részen, mind a belső
kiszolgáló térben megvalósított. Danka Gyula elmondta,
hogy kiemelten figyelnek az
egészségvédelemre és igyekeznek jó példával is szolgálni.
Azt is megtudtuk, hogy a meg-

szokott nyitva tartással várják
meglévő és leendő vendégeiket. Illetve a megszokott személyzettel, ugyanis egyetlen
alkalmazottat sem bocsájtottak
el a járvány miatt. Danka Gyula végül köszönetet mondott
a városvezetésnek, hogy segítettek átvészelni ezt e nehéz
időszakot, így most újult erővel tudtak megnyitni. Térjenek
be Önök is a teljesen megújult
Bols Jazz Caféba és fogyasszanak a bőséges választékból.
HT

Virágzó Nagykőrös

A Nagykőrösi Rehabilitációs
Szakkórház és Rendelőintézet felújíttatja az Orvosi
Ügyelet tusolóját, hogy az
orvosok, asszisztensek jobb
körülmények között tudjanak tisztálkodni. A régi
mosdó nagyon elavult és
csúnya volt már, így meg
érett az idő a korszerűsítés-

re. Tankó Ágota főigazgató
láthatóan szívén viseli az
ott dolgozók munkakörülményeit is, ezért gyorsan
intézkedett az ügyben, mely
biztos, hogy a nagykőrösi
háziorvosok megelégedésére fog szolgálni.
Horváth Tibor

KŐRÖSI SZÁM(ok)

Ezen a héten elkezdődött a Virágos Nagykőrösért 2020. évi
pályázatra jelentkezők jutalmazása. A különös helyzetre
tekintettel, ebben az évben a
3 tagú zsűri nem nézte és nem
osztályozta a gondozott, gyönyörű virágokkal teli házakat,
társasházakat és intézményeket, mint az az előző évek során
eddig történt. Azonban, mégsem hagyhattuk a városunkat
színesítő kerteket és gazdáikat

elismerés nélkül. Nagykőrös
Város Önkormányzata döntése szerint minden jelentkező
egy 5.000 Ft értékű virág ajándékcsomagban
részesülhet,
melyeknek kiosztását a választókerületi képviselők végzik.
Ezúton szeretnék megköszönni és gratulálni a jelentkezőknek!
Reméljük a következő évben
is várhatjuk jelentkezésüket.
P.R.

2020. május 18-án
a Nagykőrösi Városi Bölcsődében
6 csoportban 21 gyermeket,
a Nagykőrösi Városi Óvodában
17 csoportban 75 gyermeket láttak el.
Városunk egyházi óvodáiban is működnek az ügyeletek

2020. május 19-én
az Arany János Református Általános Iskola
és Óvoda -Mesevár Óvodában
5 csoportban 25 gyermeket,
A Názáret Római Katolikus Óvodában
3 csoportban 14 gyermeket láttak el.
6
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Újraéledt a sport Nagykőrösön!
A koronavírus következtében sajnos az egész ország területén,
így Nagykőrösön is egy időre megszűntek a minden korosztályt
érintő csoportos játékokat igénylő edzések. Azonban a múlthét
folyamán újra elkezdődtek a Nagykőrösi Kinizsi SE által szervezett foci edzések, melyről nyugodtan kijelenthetjük, hogy a
szülők és gyerekek egyaránt várták. Reméljük, hogy a közeljövőben minden sportegyesület vagy csapat pótolni tudja a kiesett
időt és hamarosan újra tudnak Nagykőrös lakosai a megrendezésre kerülő eseményeken szívvel-lélekkel szurkolni városunk
csapataiért.
Ezzel kapcsolatban kérdeztünk meg 3 fiatal focistát:
Gulyás Nimród (12)

focizós videojátékon játszottam és apával és a nővéremmel
edzettem a kertben és az Ifi
pályán. Már nagyon vártam,
hogy újra tudjunk edzeni.
Godány Krisztofer (13) és Godány Máté Noel (10)

Már másodikos korom óta
focizom csatárként és ez a kedvenc sportágam. Amíg nem
voltak edzések, addig otthon

Krisztofer: Én már 7 éve
focizom, amíg nem volt edzés,

Hirdetés

22.HÉT – Május 25- 29.
Tarhonyaleves
Hawaii csirkemell rizs
Gombapörkölt nokedli
Babgulyás
Grenadírmars /Burgonyás
tészta/
Túrós tészta tepertővel
Petőfi leves
Rántott szelet rizi-bizi
savanyúság
Natúr csirkemell salátaágyon

addig otthon fociztunk és szabadidőnkben a pályára és a
Pálfájába jártunk ki edzeni. A
jövőben szeretném tovább vinni a focit és híres focista szeretnék lenni. A kedvenc focistám
Messi.
Máté még egy kicsit szűk-

szavú volt, de azt a beszélgetés során megtudhattuk, hogy
1 éve kezdte a foci sportágat, melyben, mint testvére, ő
is csatár pozícióját tölti ki csapatában, és a kedvenc focistája
Paulo Dybala.
Pavolek Renáta

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉNEK
2020. MÁJUS 13. NAPJÁN ALKOTOTT
RENDELETE
Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármesterének
9/2020. (V.14.) rendelete
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének Nagykőrös város vagyonáról és a vagyonnal való

gazdálkodás egyes szabályairól szóló 18/2013. (V.31.)
önkormányzati rendeletének
módosításáról
NAGYKŐRÖS, 2020. május 14.
Dr. Nagy Lajos
jegyző

FRONTVONAL: Segítettek
a nagykőrösi tűzoltók
Nem telnek eseménytelenül
a nagykőrösi tűzoltók napjai, akik május 10-én a Dózsa
György út 8. számhoz vonultak, ahol egy korhadt fa
kettétört és az úttestre dőlt.

Csontleves
Főtt hús gyümölcsfőzelék

20 nm2-es melléképület
teljes terjedelmében égett.
Személyi sérülés szerencsére nem történt.

Rakott karfiol
Zöldségkrém leves zsemlekocka
Sertés pörkölt tarhonya
Sült csirkecomb petrezselymes
burgonya
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Másnap a Lencsés Világos
dűlőbe vonultak, ahol egy

Köszönjük az Önkormányzati
Tűzoltóság Nagykőrös állományának a munkáját!
7

TRIANON ÉS NAGYKŐRÖS I.
„Az odáig vezető út…”

Magyarország feldarabolásának a trianoni békediktátum csak a lezárása
volt, még a közvetlen előzményei is
legalább 1918-ig nyúlnak vissza, közvetett előzményei pedig jóval messzebb.
Hazánk a központi hatalmak oldalán
elvesztette az első világháborút. A
fegyverszüneti feltételeket az 1918.
november 3-án kötött belgrádi fegyverszüneti egyezmény rögzítette,
mely a megmaradt magyar haderőket
a Dráva-Pécs-Baja-Maros-Beszterce vonal mögé rendelte vissza. Az antant
környező, szövetséges országai azonnal megkezdték a benyomulást a demilitarizált övezetbe. 1918. december
1-én létrejött a Szerb-Horvát-Szlovén
királyság, ezzel véget ért Magyarország és Horvátország perszonáluniója, és elcsatolták a Bánság, Bácska és
Vajdaság egy részét. Ugyanezen a
napon a románok a gyulafehérvári
határozat
részeként
egyoldalú
politikai nyilatkozatban kimondták
a Partium és Erdély Romániához
csatolását. Északon az egyezmény
nem jelölt meg konkrét határvonalat, ezért december folyamán a cseh
csapatok egyre nagyobb területre
nyomultak be. Végül az 1918. december 24-én átadott, úgynevezett karácsonyi Vix-jegyzék nagyjából a mai
magyar-szlovák országhatár mentén
rögzítette az ideiglenes határt, és a
magyar csapatok kivonását írta elő a
teljes Felvidékről. Közben kelet felől a
román hadsereg francia támogatással átlépte a belgrádi egyezményben
rögzített vonalat és megkezdte az
ország megszállását. Ezt az állapotot
legitimálta a béketárgyalások folytatásaként 1919. március 20-án átadott
egyoldalú Vix-jegyzék, mely az új demarkációs vonalat keletről Vásárosnamény-Debrecen-Gyoma-Hódmezővásárhely-Szeged vonalon húzta meg.
A Berinkey-kormány a jegyzéket sem
elfogadni, sem elutasítani nem tudta,
ezért lemondott. Másnap, 1919. március 21-én Kun Béla a Kommunisták
Magyarországi Pártja élén átvette a
hatalmat. Károlyi lemondott (vagy
lemondatták, máig sincs teljesen tisztázva). A tanácshatalom megkezdte
a Vörös Hadsereg megszervezését,
8

és fegyverrel szándékozta kiűzni a
szomszédos országok megszálló csapatait. Bár északon a Vörös Hadsereg
figyelemreméltó sikereket ért el, az
antant ígéretei és fenyegetései hatására (Clemenceau-jegyzék: kivonják
a román csapatokat, meghívják Magyarországot a béketárgyalásokra) az
északi hadműveletek leálltak. Keleten
viszont a Vörös Hadsereg nem bírt a
jelentős túlerőben lévő román hadsereggel és sorra vesztette el pozícióit.
1919. július 30-án a románok átlépték a Tiszát, és szinte ellenállás nélkül nyomultak előre. A reménytelen
helyzetben a tanácskormány 1919.
augusztus 1-én lemondott. A román
hadsereg 1919. augusztus 6-ára megszállta Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyét, benne Nagykőröst is.

csapatok kivonásáról és Horthy Miklós hatalomátvételéről. A Horthy által
vezetett Nemzeti Hadsereg 1919. november 16-án bevonult Budapestre,
majd november 27-én Nagykőrösre is
megérkezett. A város november 30án díszvacsorával és bállal fogadta a
Nemzeti Hadsereg katonáit. Az élet
lassan visszatérhetett a normális kerékvágásba. A román hadsereg okozta
kár Nagykőrösön közel 3 millió aranykoronára rúgott.
Rácz Péter

Virágosítás

Nagykőrösön, a virágzó
és zöld városban

A román megszállás
eseményei Nagykőrösön
A tanácsköztársaság bukása után a
kommunisták kegyetlenkedéseit felváltotta a kommunistákkal szembeni
bosszúhadjárat. 1919. augusztus 8-án,
a tanácsköztársaság idején városparancsnok Mészáros Jánost a városháza lépcsőjén tarkólövéssel kivégezték.
(Őt 1946. április 21-én temették újra
a református temetőben a szovjet
katonai sírkertben.) Erőszakos halált
haltak Lőwi Gyula és Kelemen István
vörösőrök is. A kommunista – vagy
annak vélt – foglyokkal megtelt a börtön, és még a gimnázium alagsorába
is zártak rabokat. A román vezetés engedélyhez kötötte az utazást, megtiltotta piaci kereskedést, megszüntette a postaforgalmat és mindennemű
kommunikációt a külvilággal. A román
hadsereg nem kímélte a polgári lakosságot sem, mindennaposak voltak a
rablások, fosztogatások, a nemi erőszak. A katonák az állatokat levágták,
elhajtották, a terményt elkobozták.
A mezőgazdasági termelés ellehetetlenült, a lakosság éhezett. Az életkörülmények csak októberre javultak
valamelyest. Az antant konszolidálni
akarta a magyarországi helyzetet,
ezért Sir George Clerk vezetésével tárgyalásokat kezdeményezett a román

Folyamatosan dolgoznak a Nagykőrösi Szolgáltató Központ városzszépítő-parkfenntartó részlegének
kiváló munkatársai, hogy a virágozó
Nagykőrös idén is gyönyörű legyen
és örömét lelje mindenki egy kellemes nyár elejei sétában, vagy ha
csak éppen keresztül autókázik szeretett városunkon. Köszönjük, hogy
a dolgos kezek minden évben széppé, rendezetté teszik városunkat.
Nagy szerepük volt tavaly abban is,
hogy Nagykőrös az Entente Florale
Europe nemzetközi versenyen Elnöki Díjat és Ezüst Minősítést vehetett
át Ausztriában. Köszönjük!
Szeretjük Nagykőröst!
HT
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Szeretettel várja a táborozókat a
XXIII. Nyári Nagykőrösi Lovas Tábor!

A koronavírus következtében létrehozott korlátozások enyhítése megkezdődött, a négy fal között maradó gyermekek újra a szabad levegőn
tölthetik napjaikat. Elkezdődnek a különböző témájú táborok is, amelyek örök élménnyel szolgálhatnak a fiatalok számára.
Ezzel kapcsolatban beszélgettünk ifj. Molnár Dezsővel, a
tábor egyik szervezőjével.
– Mióta szerveznek lovas táborokat?
– 1997 óta folyamatosan működünk, ami azt jelenti, hogy
23 éve jelen vagyunk a táborok világában. A fő szervező a
kezdetek óta édesanyám, Molnárné Szóláth Erzsébet, ami
engem illet, a tábor szervezésében és lebonyolításában segédkezek, hiszen gyakorlatilag
a táborban nőttem fel.
– Hogyan is néz ki egy lovas
tábor? Milyen foglalkozásokkal, játékokkal tudják lefoglalni a gyerekeket?
– A lovas táborunk évről-évre alapvetően ugyanúgy néz
ki, mégis mindig más, hiszen
újabb programokkal lepjük
meg a táborozókat. Amit a
gyerekek a táborban látnak és
élnek át, az nekünk az év 365
napján a mindennapjainkat
teszik ki. Mivel napközis tábor vagyunk, reggel 8 órától
délután 4 óráig állunk rendelkezésre a hét 5 napjában. Ál-

talában 4 turnust szervezünk,
melyet egy hét feltöltődés
követ, amire a lovak pihentetése érdekében van leginkább
szükség. Egy hétfői napon, az
érkezést követően az ifjoncok
bevezetést kapnak a tanyasi
életből. Körbevezetjük őket a
területen, miközben megismerkednek a táborunk szabályaival, a 10 elérhető lóval és
Tibivel, a pónival egyaránt.
Fontos kihangsúlyozni, hogy
óvónőkkel,
pedagógusokkal dolgozunk együtt, illetve
vannak fiatal lovasaink, akik
segítenek a tábori programok
lebonyolításában, mely által a
gyerekek mindig tudnak valamely segítőhöz fordulni. A lovaglás, lóápolás mellett naponta különböző foglalkozásokon
vehetnek részt a gyermekek,
amelyek közül az egyik legkedveltebb a fafaragás, mely
hosszú évek óta Karsay Istvánné Margit néni fafaragó
népművész szakmai felügyeletével tanulható táborainkban.
További kézműves foglalkozásokkal is kedveskedünk a
gyermekeknek, mint például
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agyagozás, batikolás, dekupázs, levendulafonás, körmönfonás. Turnusonként érkezik
patkoló kovácsunk is, hogy
láthassanak a táborunkba érkezők ló körmölést-, patkolást
is. A hétfői és szerdai napokon
séta kocsikázhatnak is táborosaink, így ismerkedve a szűkebb külterületi környezetünk
növény- és állatvilágával, a
pénteki napokon pedig hoszszabb lovastúrára megyünk,
ahol a magabiztosan lovagló
táborosaink
lovagolhatnak,
míg a többiek a természet
szépségeit lovas fogatról csodálhatják. Minden délben hagyományos bográcsos ebéd
–babgulyás, paprikás krumpli,
gulyásleves és hasonló finomságok várják a gyerekeket
kedves szakácsnénink, Terike
által készítve, aki mindig kedveskedik a tábor résztvevőinek
valami plusz finomsággal is,
többnyire a kertjében termelt
friss gyümölccsel.
– Általában hány gyermeket
tudnak foglalkoztatni?
– Az utóbbi évek gyakorlatában 20-25 fő szokott lenni
egyszerre, azonban a kezdetekben 60 – 70 gyermekkel indult táborunk. Városunkban a
Nagykőrösi Lovas Sportegyesületünk szervezett először
tábort a nagykőrösi nagycsaládosok felkérésére. Mára már
megoszlik az arány más- más
táborokkal, de vannak olyan
táborok, amelyekkel együtt
működünk és fogadjuk őket
lovas programokra. A régebbi
időket figyelembe véve, eleinte
a fiúk és lányok egyenlő arányban voltak, míg mára már inkább csak lányok jelentkeznek.
A korcsoportot tekintve már
volt nagyon talpraesett 5 évesünk is, de édesanyám mindig
azt mondja, hogy ha valaki
már iskolaérett korban van,
akkortól várjuk szeretettel, hiszen ez a tábor önállóságot igényel. A kisebbek tekintetében
az első napon egy próbát teszünk, amely során megfigyelhetjük, hogy mennyire önálló
már. Ha bírja a szülőktől való
távolmaradást és beilleszkedik
a tábori nap folyamatába, akkor maradhat, ha viszont nem,
akkor pedig várjuk szeretettel
a következő évben. Mindenképpen az a célunk, hogy a
fiatalok jól érezzék magukat a
táborban töltött idő alatt.
– Miben készülnek másként

az idei táborra, mint az elmúlt
évek során?
– Szabadtéri táborként könynyebb a helyzetünk), hiszen
nem vagyunk négy fal közé
bezárva. A kéz mosására eddig is odafigyeltünk a gyermekeknél étkezéskor, most
úgy tűnik, ebben a helyzetben
fokozott figyelemmel kell lennünk, de a tábor létszámához
képest meglehetősen nagy
területen viszonylag kevesen vagyunk, így jóval kisebb
a kockázat, mint zárt térben
szervezett táboroknál. Emellett az ÁNTSZ felügyelete alatt
szerveződünk, így, mint mindig minden feltételnek megfelelünk és eleget teszünk, amit
az ide vonatkozó szabályzatok
megkövetelnek.
– Mik a táborba való részvétel feltételei?
– Táborunkba várunk minden olyan önálló gyermeket,
aki szeretne lovagolni, kutyázni, cicázni, kézműveskedni,
új barátokat szerezni, és sok
élményt összegyűjteni a nyár
folyamán.
Szükséges egy
„szülői nyilatkozat”, illetve
szülők, vagy közeli hozzátartozó telefonszáma arra az esetre, ha esetleg valami otthon
marad, ami szükséges a gyermek számára. Nem a feltételek
közé tartozik, de fontos, hogy
a lovagláshoz a gyermeknél
legyen zártcipő és hosszú
nadrág, a védőfelszereléseket
illetően természetesen azt mi
biztosítjuk. Azoknak a gyermekeknek, akik valamilyen
ételre érzékenyek, biztosítjuk
az otthonról hozott speciális
étel felmelegítését.
Az interjút Pavolek Renáta
készítette
Hirdetés
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Bakóné Drexler Ilona, a Toldi Miklós
Élelmiszeripari Szakgimnázium Szakközépiskola és Kollégium, Magyar
nyelv és Irodalom tanára:

A középszinten magyarból
érettségizők a speciális helyzetet ezen a vizsgán élték
meg először, hiszen hétfőn,
2020. május 4-én kezdődtek
az írásbeli érettségik.

Tevan Andor: A könyv évezredes útja című művének
egy – a feladathoz igazított – szövegrészlete volt a
szövegértés feladat. Mivel
a téma a könyvek történetéről, olvasásáról és a kódexekről szólt, érdekes lehetett
a tanulók számára. A hozzá
kapcsolódó feladatok azonban már komoly szövegtani
tudást kívántak a részletekbe
bújtatva.
A diákoknak a feladatlap
szintén első részéhez tartozó szövegalkotási részében
a sportról és testnevelésről szóló érvelést vagy egy
egészségügyi problémákról
szóló hivatalos levelet kellett
írniuk képzeletbeli igazgatójukhoz. E két feladattípus a

Molnár Klára 3/11.e (pék):

Valamilyen szinten örültem, hogy nem kell az iskolába járni, de azért rossz is
volt a felelések, és a leckék
megoldását illetően. A tanárok nagyon sok segítséggel
voltak számunkra, hiszen
az összes tétel kidolgozásában és megtanulásában is
folyamatos segítséget nyújtottak. A gyakorlati vizsgára való felkészülés kapcsán,
amíg az iskola tartott, többször gyakoroltunk a feladatokra, de sajnos a korona
vírus következtében ezek
az órák elmaradtak. Persze
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kaptunk otthoni feladatokat, de az nem ugyanaz. A
mai vizsgán a feladataim
közé tartozott az omlós pogácsa a tepertős papucs és
a mézeskalács elkészítése.
Ezek közül számomra a pogácsa készítése volt a legkézenfekvőbb. A diákok megóvása érdekében a vizsga
alatt kötelező volt a maszk
illetve a kesztyűk viselése,
melyeket az iskola biztosított számunkra, emellett a
tanárok fokozottan figyelték a diákok közti távolságtartás betartását. Sajnálom,
hogy nekünk nem lehetett
olyan ballagásunk, mint
a korábbi osztályoknak,
amikor osztálytársainkkal
közösen folyóson végigsétálva vehetünk búcsút az iskolától, de majd két év múlva az érettségi letétele után.
Ezúton szeretném megköszönni az összes tanárnak,
akik támogattak az évek
során, kiemelten az osztályfőnökömnek Dienes József
tanár úrnak és Szabóné Irházi Tímea tanárnőnek az
értünk tett sok segítséget és
törődést.

Érettsé g
Az elmúlt hetek, hónapok minden érettségiző diák és minden érettségiztető
tanár számára nagy lépést jelentettek.
A diákok gőzerővel készültek vizsgáikra a sikeres érettségi megszerzésének
érdekében, a tanárok pedig ebben a
szokatlan helyzetben teljes odaadással próbálták felkészíteni diákjaikat.
könnyebbek közé tartozott,
évek óta a mintafeladatok
hasonlóak voltak, ezért be
lehetett gyakoroltatni a diákokkal. A hétköznapi témák,
a korosztályhoz közelálló
problémafelvetések érdekesek lehettek számukra.
A második részben a műelemző feladat Fekete István:
Tolvaj című novellájához
kapcsolódott. A vizsgázóknak a gyermekek és a felnőttek világának ellentététről,
a novella motívumainak és
szerkezetének sajátosságairól kellett megfogalmazniuk
a mű alapján a gondolatai-

kat. Az összehasonlító elemzés pedig Arany János: Kertben és Tóth Árpád: Lélektől
lélekig című költeményekhez kapcsolódott. Bármelyiket is választották a tanulók,
4-800 szót várunk tőlük a jó
megoldáshoz.
Tanítványaim
többsége
inkább a novellaelemzést
választotta, de mivel Arany
János és Tóth Árpád is törzsanyag, ezért – úgy gondolom - az idei érettségi írásbeli
feladatok összeállítása korrekt, a korosztályhoz illeszkedő, jól megoldható volt.

Szécsény Noémi 12/c:

Véleményem szerint, a
vizsga feladatokkal kapcsolatosan a tanárok mindenre
felkészítettek minket, az
anyagokat elküldték és belőlük dolgozatokat írattak,
emellett a biztonságunk érdekében a megfelelő óvin-

tézkedéseket is megtették,
mint például a folyosón kötelező volt a szájmaszkok
viselése, illetve a kézfertőtlenítő használata is. Az
online oktatással kapcsolatosan a felkészítés megfelelő és pozitívnak mondható, hiszen így volt időnk a
vizsgákra teljes mértékben
felkészülni. Az érettségi
feladatok közül számomra
a legnehezebbnek talán a
történelem első része bizonyult. Sajnos ballagásunk
nem volt, de az iskola tanárai készültek a ballagó
diákok számára egy videóval, amelyben a végzősök
nevében én mondhattam
el a búcsúbeszédet. Ezúton
szeretném megköszönni az
osztályfőnökömnek, Márton Krisztiánnak az évek
alatt nyújtott sok segítséget
és támogatást.
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Hogyan sikerült az érettségi
lebonyolítása?
Erre a kérdésünkre válaszoltak városunk középiskoláinak igazgatói és diákjai.
Az oldalakat összeállította: Pavolek Renáta
Papné Farkas Ágota, az Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és
Kollégium Matematika tanára:
Az intézményben 5. éve tanítok matematikát. Múlt hét
kedden délután vehettem át
a diákok dolgozatait és tanulmányozhattam a kijelölt
feladatokat. Azt gondolom,
hogy az idei feladatsor abszolút alkalmas volt a diákok tudásának felmérésére.
Aki becsülettel felkészült,
annak nem okozott gondot

az elégséges megszerzése;
viszont voltak olyan elrejtett
apróságok, amelyek miatt a
jeles érdemjegyet már nem
volt olyan könnyű megszerezni. Bízom benne, hogy az
minden érettségiző tanuló az
általa vágyott érdemjegyet
kapja meg majd. Meggyőződésem, hogy a tételkészítő bizottság olyan feladatokat je-

Kovács Fábián György 12/D osztály (Rendészeti):
Azt gondolom, hogy a járványügyi helyzetre tekintettel
nem volt könnyebb az érettségi vizsgák feladatai, sőt
véleményem szerint a matematika nehezebb volt, mint
az elmúlt évek során, viszont
az irodalom és a rendészeti
feladatok könnyebbek voltak, mint vártam. A fertőtlenítések és az óvintézkedések
szerintem szükségszerűek
voltak. Véleményem szerint
fontos, hogy az intézmények
betartsák a megfelelő intézkedéseket a járvány folyamata alatt. A gimnázium úgy
gondolom teljes mértékben
betartotta és minden helyzetben alkalmazta. A fertőtlenítőszerek használatát, illetve
a szájmaszkok viselését kötelezővé tette, kivéve a vizsgák alatt. Az online oktatást
az eleinte nem gondoltam
célravezetőnek,
azonban
rengeteg feladatot és anyagot kaptunk a tanárainktól,
tájékoztatásokkal is elláttak
minket. A sok házi felada-

tok mellett azért bőven volt
időnk felkészülni a vizsgákra. A ballagást illetően szerintem elég fontos és meghatározó egy intézményi élet
lezárásában, sajnos az idén
ez nem így alakult, de remélhetőleg a későbbiekben megtartásra kerül. Szeretném
megköszönni a szüleimnek,
illetve barátomnak, Pénzes
Ádámnak, hogy segítettek a
felkészítésben. Köszönöm a
tanároknak is a nagyon sok
pozitív véleményt és gondolatot, amit fűztek hozzám az
online oktatás alatt.
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löl ki, hogy elérhető legyen a
matematika érettségi minden
becsülettel készülő növendék számára, viszont biztosítani szeretnék azt is, hogy ne
legyen könnyű a diákoknak
a legjobb eredmény kiérdemlése. Vannak bizonyos típus
hibák, melyeket a tanulók
gyakran el is követnek. Ezek
sajnos egy-egy pont elvesztését jelentik, amelyek egy- egy
százalék veszteségnek felelnek meg. Az érettségire való
felkészítést már az előző év
szeptemberében elkezdjük,
erre végzős diákjaink számára heti egy órát biztosítunk.
Általában azt az elvet követem, hogy a korábbi vizsgák
feladatsorainak megoldásán
megyünk végig, így a diákok láthatják például azt is,
hogy mindig vannak időről
időre visszatérő feladattípusok. emellett törekszem arra
is, hogy a tanulók a feladatok
hátteréül szolgáló elméletet
is megtanulják és megértsék.
Az online oktatás magának a

tanárnak másfélszer, kétszerannyi munkát jelent az előkészítést és a feladatok kijavítását is figyelembe véve. A
diákok részéről pedig azért
nehéz, mert most saját magának kell az idejét beosztania,
rávennie magát a tanulásra.
Nem lehet könnyű számukra, hogy annyi időt fektessenek a tanulásba, amennyit
rendes iskolaidőben is fordítanának, s emellett maradjon
elég idejük a szabadidős tevékenységeikre is.

Harangi Renátó 12/D osztály (Rendészeti):
Az online oktatás kapcsán
nagyon izgultam az érettségi
vizsgán, ugyanis nem éreztem azt az eredményességet,
mint amit az iskolapadban
ülve végre tudtam volna hajtani, hiszen az otthon töltött
idő alatt nem voltam arra rákényszerülve, hogy 45 percet
végig üljek, mint az órákon,
hanem a saját időm beosztásával tudtam az anyagokat felosztani. Véleményem
szerint az érettségi feladatoknak volt könnyebb illetve
nehezebb része is, számomra a matematika valamit a
történelem volt a nehezebb.
A fertőtlenítést illetően úgy
gondolom, hogy a Gimnázium nagyon jól megszervezte a járványhelyzetben a
diákok biztonságos beléptetését valamint folyamatosan
betartatták velünk az 1,5
méteres egymástól való távolságtartást. A ballagás elmaradását nagyon sajnálom,
mivel úgy gondolom, hogy
ezt a 4 évet így tudtuk volna
a legszebben lezárni, és így
tudtunk volna elbúcsúzni a
tanárainktól, az osztálytársa-

inktól és az iskolától. A legnagyobb támogatást a szüleimtől és a páromtól kaptam,
mindenben segítettek a felkészülés során. Az iskolából
pedig szeretném megköszönni az osztályfőnökömnek Papné Farkas Ágotának,
Dr. Cziráné dr. Kőházi-Kis
Tímea Igazgatónőnek és a
magyartanárunknak Subáné Kis Annának, hiszen ők
hárman voltak azok, akikre
az online oktatás alatt bármikor számíthattunk, rendesen
felkészítettek és támogattak
minket.
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FIGYELEM!

ÚJRA LEHET HASZNÁLNI A KÜLTÉRI JÁTÉKOKAT,
FITNESZ ESZKÖZÖKET

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2020. május 18-tól

OROSZLÁN
GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Kecskeméti út 18.
Tel.: 53/350-182
2020. május 25-től
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 11 óráig.

Magyarország Kormánya a
koronavírus helyzet kapcsán
korábban elrendelt, játszótereket is érintő szigorító intézkedéseit május 18-ával megváltoztatta, így ezúton tisztelettel
tájékoztatjuk a Lakosságot,
hogy Nagykőrös Város Önkormányzata is megnyitotta a
szülők és a gyermekek előtt a
város játszótereit, a külterületi
játékokat ezentúl lehet használni, ahogyan a kültéri ﬁtnesz

eszközöket is. A lazítás hatására vélhetően nagyon sokan
veszik majd ezt igénybe, élve a
lehetőséggel hosszú idő után,
így kérjük, hogy a 1,5 méteres
távolságot fokozott ﬁgyelemmel tartsák be, valamint lehetőleg viseljenek maszkot. Vigyázzunk egymásra!
Képünk május 18-án, a korlátozás
feloldásának első napján készült!

ORVOSI
ÜGYELET
TELEFONSZÁMA:

53/350-377

Horváth Tibor
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Hirdetés

Nagykőrösi székhelyű
széles termékskálával rendelkező gépgyártó
felvételre keres

lakatos szakmunkást,
betanított vagy betanítható
dolgozót.

Egy műszakos munkarend: 6.00 órától 14.30 óráig.
Előre meghatározott időtartamra helyszíni szerelés
vállalásával. Szakmai fejlődési lehetőség.

Jelentkezni lehet
az 53/550-280-as telefonszámon.
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A nagykőrösi Trianon-kopjafa

Az Országgyűlés a nemzeti öszszetartozás évének nyilvánította
2020-at, a trianoni békediktátum
100. évfordulóját.
Nagykőrösön, a Református
Templomkertben áll a Trianon-kopjafa, mely az emlékév
hivatalos honlapjára is felkerült,
a http://trianon100.hu/emlekmu/nagykoros-trianon-kopjafa
címen érhető el.
Az emléknaphoz közeledve
a kopjafát faragó Burka István-

nal beszélgettünk, akivel utána
kisétáltunk a Templomkertbe is.
Burka István 1968 óta él Nagykőrösön, először a pipagyárban,
majd a ládagyárban dolgozott,
később a múzeumhoz került,
majd az önkormányzathoz.
Mit érzett, amikor felkérték,
hogy készítse el ezt a Trianon
fájdalmára emlékező kopjafát?
Nagyon régen volt már, de
arra emlékszem, hogy nagyon
szívesen megcsináltam. A Trianoni békeszerződés 70. évfordulója alkalmából kértek föl
erre. Én már azelőtt is készítettem kopjafákat, iskoláknak is,
a Kossuth iskolában kettő van
például. Mikor még a tanács
működött, a pártbizottságtól
megkerestek, hogy faragni kell
ezt-azt, ismertek már, a munkáimat és valószínű emiatt kértek
fel engem.
Milyen volt a kopjafán dolgozni? Hogyan, mennyi idő
alatt készült el az alkotás?
Megmondom őszintén ez egy
kötött forma volt, mert a Fodor
tiszteletes úr ragaszkodott hozzá, hogy kőrösi minta legyen,

gombos-kopjafa és lényegében
ettől nem tértem el. Ez, ami most
van, ez már a második amúgy,
mert az előzőhöz ő adta az
anyagot, diófát, én abból megcsináltam, de hiába kezeltem le,
a diófa romlik és pár év múlva
annyira leromlott, hogy ki kellett cserélni, akkor már akácfából
csináltam. Hogy mennyi ideig
készült? Függött attól is, hogy
milyen hangulatom volt. Nekem
olyan a természetem, hogy amit
elvállalok, addig nem tudok
nyugodni, mást csinálni, amíg
azt meg nem csinálom. Arra már
nem emlékszem, hogy mennyi
időt vett igénybe.
A márványtáblát Huber István kőfaragó mester készítette,
a címer Sasi Ferenc adománya.
Volt-e közös munka, egyeztetés?
Igazából mindenki megcsinálta a saját részét. Sasi Ferenc
öntött egy címert, vele munkakapcsolatban és jó viszonyban
voltam és azt belesüllyesztettem
a fába. Huber István külön megcsinálta a táblát, vele nem volt
ilyen kapcsolat.

A felavatáson részt vettek?
Milyen élmény volt?
Persze, nekem érdekes volt,
mert a rendszerváltás már megvolt és a Pozsgay úr lejött és ő is
itt volt az átadáson, ünnepségen.
Akkor a Kiss János volt a polgármester, volt egy ünnepség is,
hívtak, de inkább nem mentem
el, emlékszem elég sokan voltak
az átadáson.
Az interjút készítette:
Horváth Tibor

Jól halad a külterületi
földutak rendezése

A 2020. évi tavaszi külterületi földútrendezés május
13-án megkezdődött.
A
munkálatokat a KÖVA-KOM
Nonprofit Zrt. végzi a Nagykőrös Város Önkormányzat
által meghatározott útvonalakon. Az első napokban főként a Bokros dűlő, Tázerdő
dűlő, Pöcök dűlő, Szurdok
XV. évfolyam, 21. szám • 2020. május 22.

dűlő kijelölt szakaszai kerültek rendezésre. Ahol szükséges, csapadékvíz levezetők kerülnek kialakításra az
árkok mentén. A munkavégzés folyamatos, a terveknek
megfelelően június első hetében fejeződik be. Kérik a
Tisztelt Lakosság türelmét a
munkavégzés idejére.
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Az új kezdeményezés lényege, hogy az intézmény közösségi
oldalán szerdánként megjelenik egy videó, melyben Juhász
Nándor a kulturális központ igazgatója ismert emberekkel,
közszereplőkkel és színészekkel beszélget. Az első videóban
R. Kárpáti Péter színész, műsorvezető volt Juhász Nándor
beszélgető partnere.
Az úgynevezett online közönségtalálkozóból kiderült,
hogy R. Kárpáti Péter közösségi oldalán minden este
meséket olvas a gyermekeknek. Ez mellett csatlakozott a
Művészek az Otthoni Okta-
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tásért című projekthez, melynek keretein belül verseket
és novellákat olvas fel. Nagy
örömmel tölti el ez a feladat,
hiszen így ő is tudja segíteni a
digitális oktatást. Véleménye
szerint ez egy nagy lehetőség,

hiszen biztosan érdekesebb
a diákoknak, ha egy színész
mondja el A walesi bárdokat,
mintha azt csak elolvasnák
a tankönyvekben. Ezért arra
buzdítja a tanulókat, hogy látogassanak el a www.motto.
suli.hu web oldalra. Az online
beszélgetésből kiderült, hogy
október 8-án Győrﬁ Pállal az
Országos Mentőszolgálat szóvivőjével közösen fognak tartani egy előadást a kulturális
központ felnőttkönyvtárában.

R. Kárpáti Péter elmondta,
hogy a „Most ne maradj otthon!” című estben Győrﬁ Pállal közösen fogják elemezni a
veszélyhelyzet idejét és érdekességeket, kisebb kulisszatitkokat fognak megtudni a
nézők ezen az estén.
Az online közönségtalálkozó
megtekinthető a Nagykőrösi
Arany
János
Kulturális
Központ közösségi oldalán.
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Híreinket, képgalériáinkat kövesse nyomon továbbra is
az Önkormányzati Hírek Nagykőrös
facebook közösségi oldalainkon,
valamint a www.nagykoros.hu városi honlapon!
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.
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A Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola végzős osztályai

8.a Felső álló sor (balról jobbra): Koroknai Dániel, Tóth Vivien, Kovács Fanni, Emődi Tibor, Puszti Liza, Varga Réka, Temesváry Beatrix. Középső álló sor
(balról jobbra): Kiss Tamás, Blahut Réka, Zsigó Péter, Szűcsné Zoboki Erzsébet osztályfőnök, Utasi Eszter intézményvezető, Székely Richárd, Szűcs Rozália, Székely Szabolcs. Alsó ülő sor (balról jobbra): Pesti Panna, Szűcs Kristóf, Szóró Kitti, Bakonyi Ferenc, Nagyhajú Fanni, Farkas Tamás, Kovács Réka

8.b Felső álló sor (balról jobbra): Nagy Benjamin, Elek Krisztina, Hőgye Attila, Szőke Szonja Kíra, Subicz Noel. Középső álló sor (balról jobbra): Tót Dominik, Tóth Dominik, Barcsay Zsuzsanna osztályfőnök, Utasi Eszter intézményvezető, Tivadar Patrik, Illés-Szabó Bence. Alsó ülő sor (balról jobbra):
Rab Lili Lotti, Bakonyi Hanna, Fekete Dóra, Fegyverneki Luca Bora, Halászy Hanna, Kincses Lili
Folytatás következő lapszámunkban!
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