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Orbán-napi  
Országos  

Állat- és Kirakodó 
Vásár 

Nagykőrösön,  
a Vásártéren!

2020. május 31. 
A szervezők  

az egészségvédelmi  
szabályok maximális  

betartását kérik!
Mindenkit várnak  

szeretettel!

„Visszaindul az élet. Remélem, hogy ugyanúgy tovább tudjuk 
fejleszteni a városunkat, mint eddig tettük! KÖZÖSEN!” – 
mondta el dr. Czira Szabolcs polgármester a Ceglédi Városi Tele-
víziónak adott interjújában. A teljes interjút megtekintheti a CTV 
youtube csatornáján.

Pünkösd ünnepére
Nagyon vár-
tuk ezt az 
ünnepet, mi 

keresztyének, mert hosszú 
időre voltunk bezárva és 
elzárva. Reménykedtünk, 
hogy talán majd Pünkösdre 
enyhülnek a korlátozások, 
kinyithatnak a templomok 
és végre találkozhatunk egy-
mással. És így lett! Dicsőség 
az Úrnak! De vajon mit vá-
runk úgy igazán? A vész el-
múltát, a fogság végét, vagy 
egy ünnepnapot, az Egyház 
születésének, a Lélek kitöl-
tésének ünnepnapját? Tud-
juk-e az egyházon kívül, 
hogy mi a Pünkösd?

Pünkösdkor nagy kegyelmet 
kapunk, mert a Vigasztaló 
jön el hozzánk, aki az Atyától 
származik és Krisztus Urunk 
küldi el nekünk. Azért jön, 
hogy Isten konkrét színe lá-
tása helyett jelenlétét érez-
hessük mindaddig, amíg el 
nem jön az a pillanat, amikor 
Isten előtt állhatunk. Azért 
jön, hogy meggyőzzön ben-
nünket a végidő valóságáról, 
mert nekünk csak addig van 
időnk itt a földön: amíg do-
bog a szívünk és lélegzünk. 
Ezt a kis időt azonban töltsük 
úgy, ahogy Isten akarja; az Ő 
jelenlétében és szeretetében! 
Azért jön, hogy megerősít-

se hitünket és más látást is 
adjon, mint amit szemünk 
tár elénk. Hogy lássuk egy-
mást és egymásban Krisztust. 
Hogy összegyűjtsön bennün-
ket egy közösségbe, ahogy a 
Jó pásztor összegyűjti a juho-
kat. Az összegyülekezésünk 
Isten országának konkrét jele, 
a Szentlélek titokzatos mun-
kájának eredménye. Azért 
jön, hogy az eljövendő Orszá-
got láthatóvá és jelenlévővé 
tegye számunkra. Szépen írja 
ezt a költő, az ő szavaival kí-
vánunk mindenkinek, szívün-
ket és életünket meggazda-
gító szép és áldott Pünkösdi 
ünnepet!

„Jöjj el Szent-
lélek szívünkbe. 
Mutatkozz meg 
életünkben.
Lássák, Isten népe vagyunk 
Hogy mi, mind egyet akarunk.
Jézusunknak szolgálni. 
Istenünket magasztalni.
Töltsd be szívünk szeretettel. 
A Szentlélek erejével.
Hogy tudjuk egymást szeretni 
Az Úr akaratát tenni.
Legyenek jelek és csodák. 
Isten hatalmát, hadd lássák.
Térjenek meg, mind a népek. 
Hordozzuk mind, a Te képed.
Szentlélek, jöjj el hozzánk. 
Vidámítsd meg a mi orcánk.
Legyünk mindenkor boldogok. 
Jézust követni jó dolog.
Szentlélek vezessél minket 
Így nyerhetjük el, üdvünket.”

/Vida Bálint/

Szeretettel: Szabó Gábor lelkipásztor és Hernádi László esperes-plébános
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TRIANON 100
NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS 

NAPJA NAGYKŐRÖSÖN
Az Országgyűlés kedden 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

Köszönetnyilvánítás
M e gkö s zö njü k m i nd azo knak a ro ko no knak, s zo m s zé d o knak, 

ismerősöknek, akik

O láh S ánd orné
temetésén megjelentek, virággal, koszorúval lerótt ák kegyeletüket.

K aszáné O láh  Ilona és családj a

Gyász
Babicz Sándor György (1963)

Makainé Verbó Sára Éva (1954)
Tatarek József (1940)

Kotschyné Lángi Irén sz. Lángi Irén (1935)
Fehér Balázsné sz. Kovács Erzsébet (1950)

Rimóczi Mihály (1939)

TÁMOGATÁS AZ ELEKTROMOS 
G  

eg  zet ető ár  elektromos 
gépjárm  és segédmotoros 
kerékpár robog  beszerzé
sének támogatása  c mmel, 

 k dszámmal 
rt ki pályázatot az nnováci s 

és ec nol giai inisztéri
m

Mint a kiírásból kiderül, az 
Innovációs és Technológiai 
Minisztérium a Klímavédelmi 
akciótervhez kapcsolódóan 
pályázati kiírást tesz közzé az 
elektromobilitás elterjedésé-
nek ösztönzése érdekében, új, 
a pályázat benyújtását meg-
előzően forgalomba még nem 
helyezett, vagy a márkakeres-
kedő, illetve az im ortőr által 
tesztautóként saját tulajdon-
ban forgalomba elyezett (az 
első forgalomba áll tástól a 
megrendelés dátumáig eltelt 
maximum 180 nap és 6.000 
km futásteljes tményen bel l), 
tisztán elektromos személy-
gépkocsik és/vagy elektromos 
robogók megvásárlásának, 
valamint zárt, vagy ny lt vég  
pénzügyi lízing és operatív 
lízing keretében elektromos 
gé járm vek beszerzésének 
támogatására. A támogatás 
ny jtásának célja elsődlege
sen az elektromobilitás hazai 
elterjedésének előmozd tása, a 
köz ti forgalom tisztábbá téte
le. Jelen pályázati konstrukci-
óra vonatkozóan a Támogató 

ályázatkezelési feladatait le
bonyolító szervként az IFKA 
Köz aszn  Non ro  t Kft. 
végzi. A pályázati konstr k

ci  teljes tménycéljai:  támo
gatásban részesülő kérelmek 
száma vár at an:   db  A 
támogatás vissza nem tér ten
dő támogatás formájában ke
rül biztos tásra

ályázatot beny jtani jogo
s ltak k re, támogatott tevé
kenységek k re:

a  magyarországi lak ellyel 
rendelkező természetes sze
mély 

b  magyarországi szék ellyel, 
telep ellyel vagy  kteleppel 
rendelkező egyéni vállalkoz , 
egyéni ügyvéd, 

c  magyarországi szék ellyel, 
telep ellyel vagy  kteleppel 
rendelkező civil szervezet, 

elyi nkormányzat, k ztes
tület, k ltségvetési szerv, egy

ázi jogi személy, ügyvédi 
iroda, szabadalmi ügyvivői 
iroda, k zjegyzői iroda, gaz
dasági társaság és végre ajt i 
iroda

A pályázatok beny jtására 
 j ni s  :  perctől 
 j ni s  :  percig 

van le etőség  A vissza nem 
tér tendő támogatás keretének 
kimerülése esetén a pályázat-
beny jtó fel leten irdetmény 
kerül közzétételre a pályázati 
ki rás felf ggesztésének lezá
rásának ontos idejéről.

ovábbi részleteket keresse a 
ttps: elektromobilitas ifka

 oldalon
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Csütörtökön átadták a Nagy-
kőr s táblát l a aál kas-
télyig tervezett kerékpár t 
m nkaterületét  A kivitelező-
vel való szerződéskötést kö-
vetően elkész ltek a kiviteli 
tervek, melyek jóváhagyásra 
megk ldésre ker ltek a Ma-
gyar Köz t Zrt nek. A május 

i munkater let átadást kö-
vetően elkezdődnek a nyom-
vonalba eső elektromos és táv-
közlési álózatok kiváltásai.
 A beru ázást dr. Czira 
Szabolcs olgármester is 
sz v gyének tekinti. a unk-
nak elmondta: Rég küzdünk 
ezért a kerékpárútért, melyhez 

pályázat útján sikerült 200 mil-
lió forintos támogatást szerez-
nünk. Az állami, kormányzati 
á o ás o os ér öl ő ol  

a beruházásban. A folyamatos 
munka eredményeként mára 
elértünk oda, hogy megtörtén-
hetett a munkaterület átadása, 
el ez ő e   elezés   
gondolom, miként a Kecskemét 
rá á  eze ő eré pár  s -

zo o  z el l  é e  sorá  
hasznosságát, úgy ezen beruhá-
zás eredménye is jó szolgálatára 
lesz  őrös  e ere e  

er észe ese  o á  ol o-
zunk azért, hogy egészen Ceglé-

 ezesse   eré pár

FÚRT  
KUTAK
 évvel osszabbodott 

a atáridő
dos lt a f rt k tak b r-

ságmentes engedélyezésére 
vonatkoz  atáridő, mi tán 
az rszággy lés elfogadta az 
erre vonatkoz  t rvénym do-
s tási ind tványt   olvas ató 
a .origo. u oldalon.
A f rt kutak engedélyezése 

kör li számos kérdés ka csán 
most  gy t nik  fellélegez-

etnek az érintettek. 
A arlament onla járól 
ugyanis kider l, ogy az r-
szággy lés nagy többséggel 
elfogadta azt a törvényjavas-
latot, mely tartalmazza az erre 
vonatkozó módos tást is   
fejtik ki a né szer  internetes 
oldalon.

az elfogadott törvénymó-
dos tással, a korábban az idei 
év végére rögz tett atáridő 
 évvel,  december 

31-ig, kitolódik. Eddig le et 
a k ttulajdonosoknak a b rság 
kockáztatása nélk l kezde-
ményezni k tjuk elyzetének 
rendezését   összegzi az ori-
go. u.

A NAGYKŐRÖS VÁROSÉRT 
KÖZALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA

A agykőr s árosért K z-
alap tvány ban vta 
életre a A K K 

A K  elis-
merő c met, amely megkü-
l nb ztetve a városi kitün-
tetésektől, azon személyek 
tevékenységét k vánja 
d jazni, akik mindennapi 
nagykőr si életük, étk z-
napi foglalkozás k során 

agykőr s érdekében ki-
emelkedő, a k z sség szá-
mára példam tat  teljes t-
ményt ny jtanak  

ovábbá azon személyek 
tevékenysége iránti elisme-
rés nket is szeretnénk kife-
jezni ezen d jjal, akik nem 
tele lés nk sz löttei, illet-
ve nem Nagykőrösön élnek, 
de városunk sorsának ala-
kulását lelk kön viselik.

Az elismerő c mek oda té-
lésébe be k vánj k vonni 

agykőr s lakosságát

Kérjük, a agykőr si ol-
gármesteri ivatal portá-
ján elér ető, illetve a 
nagykoros  oldalr l le-
t lt ető és kinyomtat at  
ajánl lapot az n által a 
d jra érdemesnek tartott 
személy adataival kit ltve 
j ttassa el ozzánk

 j ni s én 
 ráig 

 

a agykőr si olgármeste-
ri ivatal és a agykőr si 
árási ivatal épületeinek 

zabadság tér  és  por-
táinál el elyezett rnáink 
valamelyikébe bedobva
Az elismerő c mek átadá-
sára  terveink szerint, a 

agyományok oz ven  a 
agykőr si Arany apok 

keretében kerül sor

encsik éza 
elnök
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egszé lnek a nagykőr si k rház folyos i  k rtermei

Tankó Ágotával, a Nagykőrösi 
Re abilitációs Szakkór áz és 
Rendelőintézet főigazgatójával 
jártuk be a kór áz é letét má-
jus én, a ol megtekintett k 

a megvalósult fejlesztéseket 
is. A belé éskor mindenkit 

őmérőznek először, gy sz r-
ve a lázas betegeket  ezt az 
akadályt sikerrel vett k. Majd 

körbesétáltuk a folyosókat és 
azokba a kórtermekbe is be-
nézt nk, a ol nem volt é en 
beteg, gy lát attuk, milyen 
szé en le lettek festve a falak, 
a csövek, gy sokkal barátsá-
gosabb angulat vá váltak a 

elyiségek. Megtudtuk, ogy a 
folyosók frekventált szakasza-
ira mos ató festés ker l, m g 
az egyéb ter letekre egy sima, 
világos árnyalat . Tankó Ágo-
ta elmondta, ogy saját forrás-
ból siker l megvalós tani ezt 
a nagyszabás  festést, melyet 
a kór áz további részein is 
folytatnak. Nagy köszönet jár 
a vezetőség mellett a kiváló 
nagykőrösi dolgozóknak is, 
akik lelkes csa atot alkotva 
végzik a munkálatokat. Nem 

gyakran kór ázat látogatóként 
az jdonság erejével atott az 
udvarra kivezető fotocellás 
ajtó, mely a mozgáskorlátozot-
tak közlekedésének kényelme 
érdekében lett elsősorban ki-
alak tva. át ató és érez ető, 

ogy a kór áz vezetése tényleg 
igyekszik mindent megtenni 
azért, ogy minél jobb kör l-
mények között legyenek az itt 
á oltak. A kert edig csoda-
szé , mely idén is egy nagylel-
k  felajánlónak köszön etően 
lett virággal teli. Gratulálunk 
a megvalósult és a megvaló-
suló fejlesztésekhez, mely 
biztos, hogy kellemesebbé 
fogja tenni az ápolók és a be-
tegek ittlétét is. 

Horváth Tibor

éradás agykőr s n
A est egyei r skereszt  sz  erületi zervezete véradást 
szervezett  máj s án, melynek a agykőr si Arany á-
nos K lt rális K zpont adott elyett  A véradás ebben az idő-
szakban is a megszokott biztonsági elő rások betartásával történt. 
A véradás előtt test őmérséklet, vércukorszint és vérnyomásmé-
rés is történt. A agyományoknak megfelelően, a rosszullét elke-
r lése érdekében a szervezők innivalóval és édességgel kedves-
kedtek a jelenlévőknek.

z ton szeretnénk megk sz nni azoknak, akik vérük adásá-
val ozzájár ltak mások életének megmentésé ez

Fotópályázat
Nagykőrös Város nkormányzata és a K VA K M Non ro t 
Zrt. közös fotó ályázatot irdet nagykőrösi ifj ság és felnőttek 
részére inden Ké pen agykőr s  elnevezéssel.

Pályázat benyújtásának határideje: 
. november ., étfő .

Pályázatok benyújtási címe: K VA K M Non ro t Zrt. 
(Nagykőrös, őrinc a  u. .) titkársága

ovábbi részletek a .nagykoros. u onla on
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Jó ütemben halad  
a beruházás

Dr. Czira Szabolcs pol-
gármester, a Nagykőrösi 

olgármesteri ivatal 
munkatársai és a kivite-
lezést végző cég szakem-
berei a elysz nen egyez-
tettek az któber . téri, 
Gyo ár utcáról ny ló 
bejáró, járda és arkoló 
meg julása ka csán. A 
beru ázás temesen a-

lad. A kivitelező, a kör-
nyező lakók érdekében, 
ott jártunkkor is locso-
lókocsi alkalmazásával 
csökkentette a szálló or 
mennyiségét.
A felújítás ideje alatt je-
lentkező esetleges kelle-
metlenségek miatt a la-
kók elnézését kérjük, és 
köszönjük türelmüket!

HAMAROSAN KEZDŐDIK  
a nagykőrösi Arany János 

Református Gimnázium 
felújítása!

Már ki elyezésre ker lt a rojektet ismertető tábla a gimná-
zium é lete elé, melyen olvas ató, ogy  millió forintos 
támogatást ka ott é letenergetikai fejlesztésre a Nagykőrösi 
Református Egy ázközség. gyütt sikerül  A K

RENDBEN VAN!
Az Arany ános utcai idő-
sek ott onában tartott elle-
nőrzést május án a est 
Megyei Kormány ivatal 

eglédi árási ivatalának 
Né egészség gyi sztálya, 
melynek során megálla tást 

nyert, ogy a Nagykőrösi 
umánszolgáltató Köz ont 

dősek tt ona és dőskor -
ak Gondozó ázában a -
V D  elleni védekezés és 
felkész lés megfelelő.

Rajzpályázat a Föld Napja alkalmából – Idén 50. alkalommal ünneplik világszerte a Föld Napját; Magyarországon az idei a . öld Napja. bből 
az alkalo m b ól az A grárm i ni s zté ri um  rajzpály ázato t h i rd e t óvo d ás o k, általáno s - é s  kö zé pi s ko lás o k s zám ára –  né gy  ko rc s o po rtb an 3 -1 9  é ve s  ko ri g 

 a rajzolni, festeni szerető gyerekek és fiatalok számára: mutassák be, mit jelent számukra a öld Napja  etszőleges szabadkézi technikával 
készült alkotások képét  jó minőségű fényképét vagy szkennelt változatát  lehet beküldeni e-mailben jú nius 4 én éjfélig a felhívásban szereplő 
e-mail címre. Korosztályonként az első három helyezettet díjazzuk, és a legjobb alkotásokat online bemutatjuk, illetve kiállítjuk a Magyar Mező-
gazd as ági  M ú ze um b an i s - ad ta h í rü l az A grárm i ni s zté ri um  S ajtói ro d ája.

 elhívás és a Hozzá ár l  nyilatkozat itt érhető el: 
https: kormany h o nloa ra zp ly zat elh v s p
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Dr. Czira Szabolcs: „Nagy örömömre szolgál, 
hogy az idén is számos járdaszakasz 

építését, megújulását tudjuk támogatni…”
A lakosság részéről . május 

ig,  darab járdaé tési kére-
lem érkezett be.
 Nagykőrös Város nkor-
mányzat . május én, a 

. (V. .) rendk v li 
olgármesteri atározatában, 

a  darab beérkezett kérelem 
mindegyike támogatásra ke-
r lt
 Összesen 943,5 folyóméter 
járda épülhet, újulhat meg 
br tt     t sszérték  
önkormányzati támogatással 
és a lakosok segítségével.
 A tájékoztató levél és a meg-
álla odások kik ldése ostai 

ton megtörtént a támogatot-
tak részére, sokan már kéz ez 
is ka ták a levelet.
 A tájékoztató levél tar tal
maz za az önkormányzat ál-
tal java solt t zé ek é tési 
anyag árait ( omokos kavics, 
cement és ki száll tás d ja) és 
az eljárás me ne tét (informá-
ció a számlázással, járda elké-
sz ltének bejelentése, számla 
beny jtás).
 Fontos tájékoztatás a támo-
gatottaknak, ogy a megálla-

odás két éldányban ker lt 
kik ldésre.
 Az önkormányzat példányát 
(megállapodáson jobb alsó sarká-
ban jelölve) alá rtan vissza kell 
juttatni, a levél kéz ezvételé-
től szám tott  munkana on 

bel l a olgármesteri ivatal 
részére.

Fontos kiemelni, ogy a meg-
álla odásban le rtak betartása a 
támogatottak részéről elenged-

etetlen a támogatási összeg 
folyós tásá oz, mivel a megál-
la odásban foglaltak teljes lése 
ellenőrzésre ker l

Így azt ajánlatos részletesen 
áttanulmányozni a járda épí-
tés fel j tás megkezdése előtt

Amennyiben a megálla o-
dást megka ta a lakos, akkor 
a járda é tést fel j tást meg-
kezd eti.

A járda építését/felújítását 
2020. szeptember 15-ig kell be-
fejezni.
Dr. Czira Szabolcs polgár-
mester lapunknak elmondta: 

őrös re eze  öz erüle e  
er es áros   őrös  

e ere  össze o ásá  ere é-
e  A or  szép r  áro-

s  or  o á  e lesz-
e   ez z össze o ás erős r  

és  é z   s á  el é   s á  
el á  A r s e ál oz  

éle ü e  z el l  ó po  
e ó lá  o  s  o á  erős -
e e z össze o ás   o  
 pol ár es er  ozzá e e   

örö ö re szol ál  o  z é  s 
szá os ár sz sz ép ésé  e -

lásá   á o  zo  
e e  o   ás ás  ó s s e-

res lesz  ár  z é e e  

Híreinket, képgalériáinkat kövesse nyomon továbbra is az 
Önkormányzati Hírek Nagykőrös facebook közösségi oldalainkon, 

valamint a www.nagykoros.hu városi honlapon!

Megszépült a B. Tóth Ferenc szobor és környéke
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Mint, a ogy arról már előző la számunkban be-
számoltunk, elkezdődött a Virágos Nagykőrö-
sért . évi ályázatra jelentkezők jutalmazása. 
 Nagykőrös Város nkormányzata döntése ér-
telmében minden résztvevő  Ft érték  virág 
ajándékcsomagban részes l, melyeknek kiosztá-
sát a választóker leti ké viselők végzik. 
 Ezúton szeretnénk köszönetet mondani és 
grat lálni a jelentkezőknek

Pavolek Renáta

1.  Nagykőrös város belter letén fá-
s tás céljából igényt ny jt at be 
facsemetére az a magánszemély, 
intézmény, ill. vállalkozás, aki-
nek az ingatlana, intézménye, 
tele elye előtt talál ató közte-
r leten jelenleg fa nincs, vagy 
annak álla ota a fasor fel j tást, 

j növény tele tését indokolttá 
teszi. (Az igénylést, valamint – 
e ező el rálás ese é  e ö e -
ő  e ü ö és  e áll po ás  
z éz é  ép sele é e   
eze ő e  áll l ozás ese é   
ép selő e r  lá  o os l sá  -

zolás  l p á
2.  A felhívás keretében csak lomb-

llat  d szfa igényel ető  A 
fa cse metét  kedvező elb rálás 
esetén  az nkormányzat tér tés 
nélk l adja ki.

3.  Az igénylőnek b ntetőjogi fe-
lelőssége tudatában vállalnia 
kell, ogy a kiadott facsemetét 
az igénylésben megjelölt közte-
r letre szakszer en, a M szaki 
rodával egyeztetett módon, 

meg atározott atáridőre ki lte-
ti  a kiszáll tását követő  mun-
kana on bel l  és fenntartásáról 
gondoskodik.

4.  Az igénylés beadásának határ-
ideje: 2020. július 31.

5.  gényléseket csak a Nagykőrösi 
olgármesteri ivatal által ki-

adott igénylőla okon ( .sz mel-
léklet) le et beny jtani, melyek 
elér etők, Nagykőrös Város on-
la ján ( .nagykoros. u), il-
letve a Nagykőrösi olgármesteri 

ivatal ortáján.
6.  A beny jtott igények elb rálása 

során előnyt élvez az az igény-
lés, a ol a fás tás teljes utcára, 
esetlegesen több, egymást köve-
tő ingatlan előtti utcaszakaszra 
egységes, utcaké be illő fafaj al-
kalmazásával, illetve tömb ázak 
előtti közter letre vonatkozik. 
Az igénylést teljes utca vagy 
utcarész fásítása esetén is in-
gatlanonként külön-külön kell 
benyújtani.

7.  Az igénylésnek, valamint a ki-
ltetésre javasolt fafajnak össz-
angban kell lennie  ás szár  ö-
é e  é el éről szóló . 

( . .) Korm. rendelet , vala-
mint őrös áros or á -
z á  zöl elüle z ál o ás 

el  sz ál ról szóló . 
( V. .) önkormányzati rendelet 
elő rásaival. 

8.  A beadott igényről a M szaki 
roda által összeáll tott javaslat 

szerint a énz gyi és Város ze-
meltetési izottság ( V ) 2020. 
szeptemberi bizottsági ülésén 
dönt. Az elb rálás eredményéről 
a M szaki roda tájékoztatást 
k ld minden igénylő részére. A 

V  által jóvá agyott igénylé-
sek esetében a tájékoztatás mel-
lett a kitöltött Egy ttm ködési 
megálla odás ( .sz. melléklet) 
is megk ldésre ker l, melyet az 
átvételtől szám tott  munkana-

on bel l  alá rva  vissza kell 
k ldeni.

9.  Az igénylő tudomásul veszi, 
ogy a jelen fel vásnak, vala-

mint az igénylőla on foglalt ada-
toknak nem megfelelően kitöltött 
igénylés az elb rálásnál elutas -
tásra ker l.

10.  Támogatás esetén az alábbi 
szempontoknak megfelelően 
történhet a facsemete kiülteté-
se:

 l  Elektromos légvezeték alá csak 
kistermet , kiskoronás fa tele-

t ető.
 l  Meglévő fasorba idegen faj faj-

ta betele tése csak a kezelő jó-
vá agyásával történ et.

 l  Sz k keresztmetszet  utcába 
széles, illetve cs ngő koronáj  
fa nem tele t ető.

 l  tkereszteződésben  bármilyen 
növénytele tés a meg atáro-
zott rálátási áromszög ter le-

tén a vonatkozó jogszabályok-
ban foglaltak szerint történ et.

 l  Meglévő utcai fasor nyomvona-
la kialakultnak tekintendő, f g-
getlen l a fa iányok számától. 
Új fát ültetni csak a kialakult 
nyomvonalba szabad. Ettől 
történő eltérés csak a olgár-
mester ozzájárulásával le et-
séges.

 l  Növénytele tés során a köz
m  vek től, é lettől való védő-
távolságok betartására gyelni 
kell, melyet a Nagykőrös Város 

nkormányzat Ké viselő tes-
t letének zöl elüle z ál o ás 

el  sz ál ról szóló . 
( V. .) önkormányzati rende-
let .sz melléklete tartalmaz.

11.  Abban az esetben, a a ki ltetés 
nem az igénylésben megjelölt 
ki ltetési elyre történik vagy 
a facsemete átvételét követően 
az igénylő neki felró ató maga-
tartása a növény károsodását, 
ki usztulását eredményezi, gy 
a facsemete száll tási költséggel 
növelt beszerzési értékét Nagy-
kőrös Város nkormányzata 
részére az igénylőnek meg kell 

zetnie.
12.  Az igénylő a ki ltetett facseme-

te esetleges elt néséről, károso-
dásáról aladéktalanul értes ti a 
Nagykőrösi olgármesteri i
va talt.

Dr. Czira Szabolcs 
olgármester

irágba borult agykőr s

FÁSÍTÁSI AKCIÓ 2020.  
FELHÍVÁS
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TRIANON 100

1919 novemberére a ma-
gyar belpolitikai helyzet 
a körülményekhez képest 
konszolidálódott. Megala-
kult a Huszár-kormány, 
melyet már antant is el-
fogadott, így Clemenceau 
francia miniszterelnök 
meghívót küldött a ma-
gyar kormánynak a béke-
konferenciára. A magyar 
küldöttség 1920. január 
7-én érkezett Párizsba 
gróf Apponyi Albert veze-
tésével és hét főmegbízot-
tal.  A delegációt azonban 
nem vonták be érdemben 
a béketárgyalásokba, csak 
a béketervezet lezárása 
után adhatta elő a magyar 
küldöttség az álláspont-
ját. Ekkor, 1920. január 
16-án hangzott el Apponyi 
Albert híres védőbeszéde, 
és bemutatásra került Te-
leki Pál a Kárpát-meden-
ce etnikai népsűrűségét 
bemutató úgynevezett 
„vörös térképe”. Mindezek 
azonban már nem sokat 
számítottak. Az antant-
nak az volt az alapérdeke, 
hogy az Osztrák-Magyar 
Monarchiát, mint poten-
ciális gazdasági és kato-
nai hatalmat szétzúzza, 
ezentúl a nagyhatalmak  
a többi kérdésben jórészt 
engedtek a környező szö-
vetséges államok igénye-
inek. Többnyire, de nem 
mindenben: a környező 
államoknak még a végső 
változatnál vérmesebb 
elképzelései is voltak a te-
rületi igényeiket tekintve, 
de a békekonferenciának 
gondolnia kellett a hely-
zet fenntarthatóságára 
is. A határok meghúzásá-
nál bár az antant etnikai 
szempontokra hivatko-
zott, de valójában sokkal 

TRIANON ÉS NAGYKŐRÖS II.
inkább domináltak a po-
litikai, stratégiai, és nem 
utolsósorban hadászati 
szempontok. Így alakul-
tak ki a mai (pontosabban 
a maival nagyrészt egy-
beeső) trianoni határok. 
Apponyiék márciusban ér-
demi eredmény nélkül tér-
tek haza Párizsból. 1920. 
május 23-án tudatták a 
magyar féllel az aláírás 
helyszínét és idejét, mely-
re 1920. június 4-én dél-
után fél öt után pár perc-
cel került sor a versailles-i 
Nagy-Trianon palotában 
a Cotelle-csarnokban. Ma-
gyar részről Drasche-Lázár 
Alfréd rendkívüli követ és 
Benárd Ágost népjóléti 
miniszter írták alá a béke-
diktátumot, szándékosan 
szinte „súlytalan” politi-
kusok. A békediktátum-
ról ma már szinte csak 
az új országhatárokra 
asszociálunk, de ezen kí-
vül súlyos korlátozásokat 
tartalmazott a hadsereg 
létszámára, szervezeti 
felépítésére, a fegyver-
zetre és a hadiipari kapa-
citásokra nézve is. Ezen 
felül súlyos pénzbeli és 
természetbeni jóvátétel 
megfizetésére kötelezték 
az országot. A határválto-
zások eredményeképp a 
325 411 km2 összterületű 
Magyar Királyság elveszí-
tette területének több 
mint kétharmadát, (az or-
szág Horvátország nélküli 
területe 282 870 km2-ről 
92 963 km2-re csökkent) 
lakosságának több mint a 
felét, az 1910-ben még 20 
886 487 fős ország lakos-
sága 7 615 117 főre esett 
vissza. 3,5 millió magyar 
került az új országhatáro-
kon túlra.

Mi történt városunk-
ban mindeközben?
A belpolitikai helyzet ren-
deződése Nagykőrösön is 
jól érzékelhető. A társa-
dalmi élet kezdett vissza-
térni a normális mederbe, 
az egyesületek és körök 
működése újra beindult, 
sőt az újság tanúsága sze-
rint már táncmulatságo-
kat, bálokat is szerveztek. 
1920. január 25-26-án volt 
a nemzetgyűlési képviselő-
választás első fordulója. 
Nagykőrösön Bakó József 
református lelkipásztor 
nyerte meg az első fordu-
lót Magyar Kázmérral és 
Pólya Antallal szemben. 
Január 29-én sokorópátkai 
Szabó István kisgazda mi-
niszter kampánykörútján 
Nagykőrösön járt, hogy 
Magyar Kázmér mellett 
korteskedjen. A máso-
dik fordulóban minimális 
előnnyel Magyar Kázmér, a 
Kisgazdapárt jelöltje győ-
zött. 
Január végétől egyre na-
gyobb méreteket öltött 
a spanyolnátha-járvány 
újabb hulláma. A helyi 
újságban is többször is 
felhívták a figyelmet a 
védekezés legfontosabb 
elemeire: a tisztaságra és 
a távolságtartásra. A jár-
vány megfékezésére 1920 
februárjában két hétre 
bezárták az iskolákat, a 
tánciskolákat, a mozit, és 
betiltották a nagyobb ren-
dezvényeket. 
A helyi sajtó folyamato-
san figyelemmel kísérte 
a nemzetközi politikát is, 
rendre jelentek meg ve-
zércikkek a készülő ret-
tenetes és igazságtalan 
béketervezetről. Május 
folyamán már kisebb til-
takozások, tüntetések is 

szerveződtek a városban. 
Megjelent a jelmondat: 
nem, nem, soha!

Tavasztól egyre súlyosabb 
méreteket ölt a kibonta-
kozó gazdasági válság, 
mely Nagykőrösön is érez-
teti hatását. A kifosztott 
és szétszakított ország 
kereskedelme, ipara és 
közlekedése szétesett, 
a mezőgazdasági termé-
kek felvevőpiaca jelen-
tősen beszűkült, ez a he-
lyi gazdáknak is komoly 
problémát okozott. Az 
értékesítési nehézségek 
is hozzájárultak, hogy a 
gyümölcs- és zöldségfélék 
helyi tartósítása és tovább-
feldolgozása érdekében 
a Gschwindt-szeszfőzde 
1920. április folyamán kon-
zervgyártásra nyújtott be 
iparengedélyt, amelyet 
hamarosan meg is kapott, 
megteremtve ezzel a ké-
sőbbi konzervgyár alapjait.

1920. június 6-án, vasárnap 
„Fekete péntek” címmel 
tudósított a Nagykőrös 
és Vidéke a békediktátum 
aláírásáról, így: „Elvégez-
tetett… Pénteken délelőtt 
10 órakor a magyar kor-
mány megbízottjai aláírták 
a békeszerződést. És ebben 
a pillanatban Kőrösön is 
megkondultak a harangok. 
[…] A harangok zúgtak, de 
nem a lélekharang zúgása 
ez, a magyar nem hal meg, 
mert nem akar. Ameddig 
piros lesz a vér, ameddig fe-
hér lesz a hó, ameddig zöl-
dell a rét füve, lesz jel, ami 
eszünkbe juttassa, hogy: 
nem, nem, soha!”

Rácz Péter

TRIANON ÉS NAGYKŐRÖS I. 
írásunkat keresse előző lap-
számunk 8. oldalán.
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Mi is az a  
partnerségi képzési gyakorlat?

A Neumann János Egye-
temmel a partnerségi kép-
zési gyakorlat biztosításá-
ra k t tt együttm k dési 
megállapodást agykőr s 
Város Önkormányzata. A 

rogram részleteiről kér-
dezt k a Neumann ános 
Egyetem edagóguské ző 
Karának dékánját, dr. Rigó 
Róbertet.

– Mit kell a „partnerségi 
képzési gyakorlat” alatt ér-
teni?

 A Neumann ános Egye-
tem edagóguské ző Karán 
a artnerségi ké zést  
sze temberében ind tottuk 
tan tó szakon, a Kecskemé-
ti, a eglédi és a Szolnoki 

anker leti Köz ontokkal 
egy ttm ködésben  all-
gatóval. A artnerségi ké -
zési modellt a Neumann 
ános Egyetem GAMF M -

szaki és nformatikai Ka-
rán ben ind tott duális 
ké zés ta asztalatai ala ján 
dolgoztuk ki. A artnersé-
gi ké zés lényege, ogy az 
ebben a formában tanuló 

allgatók az egyetemen eti 
árom na on át látogat-

ják az óráikat és két na on, 
 cs törtökön és énteken 

os edagó giai asszisz-
tensi munkakörben dolgoz-
nak a tanker let egyik is-
kolájában, a elyi mentoruk 

tmutatása ala ján. A eg-
lédi anker leti Köz onttal 
kötött egy ttm ködés nk 
eredményeként, Nagykőrös 

árom iskolájában árom 
allgató kezdte meg a mun-

káját  sze temberében 
ebben a ké zési formában. 
Az iskolák igazgatóitól és 
a tanker lettől ka ott visz-
szajelzések ala ján a all-
gatóink jól beilleszkedtek 
az iskolákba, elégedettek az 
ott végzett munkájukkal. A 

allgatók sokféle feladatot 
végeznek, seg tenek az is-
kolákban: adminisztrálnak, 

elyettes tenek, korre etál-
nak, gyerekeket k sérnek, 
rendezvények szervezésé-
ben seg tenek, a na köziben 

játszanak, foglalkoznak a 
gyermekekkel, ebédeltet-
nek, stb. A hallgatók szá-
mára azért előny s ez a 
képzési forma, mert úgy 
j tnak avi rendszeres j -
vedelem ez, ogy k zben 
a hivatásukat gyakorolják 
már a tan lmányaik első 
félévétől k zalkalmazot-
ti jogviszony keretében és 
k zben a tantervben elő rt 
szakmai gyakorlatuknak a 
jelentős részét is teljes teni 
t dják a m nka elyük n  

a asztalataink szerint a 
allgatók az elméletben ta-

nultakat rögtön át ltet etik 
a gyakorlatba, a gyermekek 
között töltött sok időnek kö-
szön etően motiváltabbak 
lesznek és a ivatástudatuk 
is megerősödik. A tan ke
r  leteknek és az iskolának 
azért jó ez a ké zési forma, 
mert egyre ne ezebb megfe-
lelő edagógusokat találni, 
és gy a allgatók eti mun-
káján t l a ályaszocializá
ciójukat és az iskolába tör-
ténő beilleszkedés ket is 
se g teni tudják.

– Az Önkormányzattal lét-
rej tt megállapodás értel-
mében, a árosi vodában 
teljesítik a gyakorlatot a 
hallgatók. Miért jó ez a hall-
gat nak, az vodának és az 

vodás gyermekeknek

– Nagykőrös Város nkor-
mányzatával  tavaszán 
arról álla odtunk meg, 

ogy ez év sze temberétől, 
az óvoda edagógus sza-
kos allgatók körében is 
elind tott artnerségi ké -
zési forma keretében négy 

allgatót szeretnénk a e-
lyi óvodákban félállásban 
foglalkoztatni. Az óvodá-
nak ez azért lesz jó, mert az 
 elm lt években nagyszám-
ban nyugállományba vo-
nuló óvo da edagógusokat 
megfelelően felkész tett 

atalokkal tudják majd ó-
tolni, akik munkájára már 
sze tembertől le et szám -
tani és a tanulmányaik befe-
jezését követően remél ető-

leg ossz távon is maradni 
fognak. Az óvodának azért 
is jó lesz, mert a allgatók az 
egyetemen tanult korszer  
ismereteiket azonnal ki ró-
bál atják a gyakorlatban, 
ami a szakmai munkába is 
visz egyfajta lend letet. A 
gyerekeknek azért lesz jó, 
mert olyan atalok ker lnek 
az intézményekbe, akik lel-
kesek, motiváltak és öröm-
mel játszanak, foglalkoznak 
vel k. A allgatóknak azért 
lesz jó, mert avi jövede-
lem ez jutnak, sokkal több 
gyakorlatot szereznek, mint 
a agyományos ké zési for-
mában, és a gyerekekkel töl-
tött idő alatt szerzett ozit v 
élmények megerős tik őket 

ivatásuk gyakorlásában, 
szeretetében. 

– Látható tehát, hogy me-
lyek a gyakorlati hasznai 
ennek az együttm k dés-
nek. Ugyanakkor Ön sze-
rint van-e annak eszmei 
kivetülése is, hogy a térség 
Egyeteme és Arany János 
városa között partnerség 
jön létre?

 Véleményem szerint a 
allgatók megnövekedett 

motiváltsága a ké zési for-
ma legnagyobb előnye. Az is 
fontos, ogy a allgatók gy 
tudnak jövedelem ez jutni, 

ogy nem árufeltöltői, in-
céri, előadói munkát végez-
nek, mint korábban, anem 
a választott ivatásukat gya-
korol atják és a gyerekeknek 
köszön etően élmények ez, 
szeretet ez jut atnak. A e-
dagógusok számára ez na-
gyon fontos motiváció. Az 
iskoláknak, óvodáknak az 

a legnagyobb ozadéka az 
egy ttm ködésnek, ogy 
azonnal szám t atnak fel-
kész lt, motivált és atal 

edagógus allgatók mun-
kájára és ossz távon ter-
vez etőbbé válik a kollégák 

ótlása. Ez a képzési forma 
igazáb l akkor fog j l m -
k dni, amennyiben a elyi, 
nagykőr si atalok, akik 
elhatározzák, hogy tanítók, 

vodapedag g sok szeret-
nének lenni, az érettségit 
k vetően felvételt nyernek 
az egyetem adott szakára 
és a tanulmányaik meg-
kezdésével pár zamosan 
már félállásban dolgozni 
is kezdenek valamelyik 

elyi iskolában, vodában 
és hosszútávon helyben, 
adott esetben agykőr s n 
képzelik el az életüket. Az 
egyetemi tanulmányok gy 
nem szak tják ki őket a elyi 
környezetből, társadalom-
ból, anem világos jövőké  
 munka és jövedelem  kilá-

tásával elyben maradnak. 
a a lakás oz jutásukat, csa-

ládala tásukat is támogatni 
le et, akkor elyben marad-
nak a atal edagógusok. 

nterj nk kész tésének idején Kecskemét és agy-
kőr s felsőoktatási együttm k désére vonatkoz an 
nagyon fontos d ntés született az rszággy lésben  

ásik at egyetemmel együtt,  j li s től a 
Neumann János Egyetem alapítványi fenntartásba 
kerül  A d ntés értelmében a kecskeméti edag g s-
képző Kar kiválik a e mann ános gyetem szer-
vezetéből és beolvad a Károli áspár eformát s 

gyetembe, aminek agykőr s n m k dik a an -
t képző őiskolai Kara  
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Változás az óvodák 
üzemeltetésében!

. május től a nagykő-
rösi óvodák a köz onti kor-
mányrendeletnek megfelelő-
en változtattak a gyermekek 
fogadását illetően. Ugyan 
még mindig nem a szokvá-
nyos kerékvágásban történik 
az óvodák zemeltetése, de 
a koronav rus időszakában 
m ködő gyeleti rendszer 
megsz nt. a unk a Kárász 

ton lévő Nagykőrösi Városi 
vodánál tett látogatást, a ol 

a gyermekek fogadása az 
egészség k megóvása érde-
kében k lönös gyelemmel 
és intézkedések folyamatá-
ban történt. Az átadást köve-

tően a gyerekeket az óvoda 
é letébe csak és kizárólag 
az ott dolgozó munkatársak 
k sér ették, illetve az ott on 
kész tett ételek, italok és a 
saját játékok be ozatalát az 
intézmény vezetősége és 
dolgozói a koronav rus idő-
szakában betiltotta. A mun-
katársak a fertőtlen tésre és 
maszkok ordására fokozott 

gyelemmel vannak.

Kérik, ne vigye óvodába, a 
gyermekének folyik az orra, 
kö ög, lázas vagy lát atóan 
nem egészséges

avolek Renáta

irdetés

KŐRÖSI 
SZÁM

2 0 2 0 . május 2 6 án
a Nagykőrösi árosi 

öl ső é en 
41 gyermeket,

a Nagykőrösi árosi 
vo á an 

178 gyermeket 
láttak el

ÚJ játékeszközök 
az óvodában

Május én meg jult udvarral fogadta a Názáret vo-
da a gyermekeket. Nemcsak a régi elemek szé ltek 
meg, anem több j játszóeszköz is megle etésként vár-
ta az óvodásokat. tt jártunkkor még serényen dolgoz-
tak a szorgos kezek, ogy minél szebb és jobb eredmény 
sz lessen.
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Köszönet a centenáriumon
A Magyar Rendőrség létre-

ozásának . évfordulója 
alkalmából Kishalmi Tibor 
rendőr alezredes adott át 
centenáriumi ajándékot dr. 
Czira Szabolcs olgármes-

ternek. A Nagykőrösi Ren-
dőrka itányság vezető e-
lyettese átadta dr. Nagy 
László rendőr dandártá-
bornok, a est Megyei Ren-
dőr főka itányság vezetője 

levelét is a városvezetőnek, 
melyben a megyei főka i-
tány köszönetét fejezi ki   
dr. Czira Szabolcs olgár-
mesternek a közbizton-
ság és a belső rend védel-

mé ez, a törvények és a 
szabályok betartatásá oz 
ny jtott támogatásáért és 
a rendőrség szakmai tevé-
kenységét seg tő egy tt-
m ködéséért.

A tervezett temnek meg-
felelően alad a Kinizsi SE 
klub ázának é tése  tud-
ta meg dr. Czira Szabolcs 

olgármester az é tkezés 
elysz nén a kivitelező ké -

viselőjétől. A beru ázás 
eredményeként egy olyan 
é let jön létre, mely a kor 
követelményeinek megfele-
lően szolgálja ki az Egyes let 

felnőtt és az után ótlás csa-
ataiban s ortolókat, vala-

mint az é let környezete is 
megszé l. A gyermekeket 
és felnőtteket egyaránt szol-
gáló létes tmény kétség k -
v l Nagykőrös s ortéletének 
egyik legjelentősebb beru á-
zása, melynek elkész lését 
és átadását nagy várakozás 
övezi.

Gyermekeket és felnőtteket is 
szolgálni fog a klubházMinden vásárlót  

szeretettel vár 
a NAGYKŐRÖSI PIAC!

Az aktuális árakról tájékozódhat a 
http://www.kovart.hu/piacvasar.php 

internetes oldal 
Piaci kosár rovatából is!
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I MP R E S S Z U M
Ö nk orm ányzati  H í re k

ingyenes tájékoztató kiad vány
Ki ad j a:   

a 2 . 9 . / 4 0 9 - 1 / 2 0 0 6 .  
nyil ván tar tás b a vételi szám 

ala j  agykő s os 
Ö nkormányzata

Ki ad ó  c í m e :   
 agykő s  

S zab ad ság tér 5 .  
T e l .:  5 3 / 5 5 0 -  3 0 0   
fax :  5 3 / 3 5 1 - 0 5 8

E - m ai l :   
tanacsad o@ nagyko ros. h u

elelős szerkesztő: 
S zapora I stván,  

a sze kesztő izotts g el ke
F e j l é c :  S ári Z oltán ©  2 0 0 5

N yom d ai  m u nk ák :   
agya  zl y a  és y -

kiad  ft   ajosmizse
elelős vezető:  

a  i o  gy ezető
W e b :  w w w . mh k. h u 

erjeszti: M agyar P osta
I S S N  2 0 6 1 - 0 3 0 0

A l ap u nk b an m e gj e l e nt  
írások, képek, illetve  
b ár m i l ye n tartal om   

utánközlése csakis kizárólag  
a Szerkesz tőbizottság vagy  

a jogtulajdonos engedélyével 
tö rté nh e t.

Lapzártánk időpontja:  
hétfő  óra.

Hirdetés

Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI  
ÜGYELET

 máj s től 
SZENT GYÖRGY  
GYÓGYSZERTÁR 

 Nagykőrös, iczó Géza u. . 
el: 

 j ni s től 
K A  

Nagykőrös, eglédi t .  
el.: 

 j ni s t l 
A KA  

GYÓGYSZERTÁR 
 Nagykőrös, eglédi t .  

el.: 
ájékoztatjuk a isztelt akosságot, 
ogy az gyeletes atikát vasárna i 

na okon  órától ér etik el, mivel 
az roszlán Gyógyszertár 

(Nagykőrös, Kecskeméti t .) 
vasárna  is nyitva tart  óráig.

ORVOSI 

ÜGYELET 

TELEFON SZÁMA: 
53/350-377

A kollégákkal egyeztetve változik a rendelések rendje, a fokozatos 
nyitás érdekében minden betegnek a saját áziorvosával telefonos 
egyeztetést követően le etősége lesz idő ontot kérni személyes vizs
gálatra legkorábban egy na al az egyeztetést követően. A ázior
vosok na onta maximum 4 beteget fogadhatnak, indokolt esetben, 
vizsgálatra az egyeztetést követően az j szabályozás szerint.

e át le et, ogy csak na okkal később lesz le etősége a betegnek 
a személyes vizsgálatra, e ez megértés ket kérj k. Az akut életve
szélyes álla otokban a kijelölt akut ellátó orvosok vizsgálják meg a 
betegeket.
Fontos, ogy megmarad a bejáratnál a betegirány tási rendszer, 
azaz csak az előzetesen leadott beteglista alapján me etnek be a be
tegek egyesével a áziorvosuk oz.

ermészetesen a megjelenéskor k telező a szájmaszk és le etőség 
szerint a g mikeszty  asználata.

ázas, lég ti fertőzés tünetei esetén továbbra sem le etséges a 
személyes vizsgálat, ekkor telefonos tanácsadást ny jtanak a ázi
orvosok.
Kérj k, ogy recept rási igényeiket betegeink e mailben, vagy a be
tegirány tásnál rásban leadott listán jelezzék, ez gyben telefonon 
ne vjanak minket

r  atvani dit és r  trak Károly áziorvosok továbbra is telefo
nos tanácsadást, rendelést folytatnak, a személyes megjelenésre gy 
betegeiknek továbbra sincs le etőség k. 

r  odnár erenc korlátozott számban fogad előzetesen bejelentke
zett betegeket.

K:
Dr. Wolf Ferenc 06-20/980-3882 (347-915) wolfhaziorvos@gmail.com
Dr. Hatvani Edit 06-30/928-3138 (351-258) hatvanirendelo@gmail.com
Dr. Lakatos Attila 06-20/4111-474 ( 348-181) lakatosrendelo@gmail.com
Dr. Tanai Andrea 06-20/965-7033 ( 348-182)
Dr. Stark Károly 06-30/943-5570 (351-258) starkrendelo@gmail.com
Dr. Soós Annamária 06-20/344-9363 (348-315) annamariasoos71@gmail.com
Dr. Rosztóczy Levente 06-20/918-4635 (552-391)
Dr. Papp Kornél 06-30/983-3901 (347-016) pappkornel.rendelo@gmail.com
Dr. Pocsai Klára 06-70/276-7434 (953-804) haziorvosi.rendelo.drpk@gmail.com

Dr. Mohácsi Gábor 06-20/495-1484 (348-063)
Dr. Bodnár Ferenc 06-30/9192595 (348-123)

 tájékoztatja la unkon kereszt l is a isztelt Nagykőrösieket dr. La-
katos Attila, a áziorvosok mentora.

Tájékoztatás az 
akut betegellátásról 
június 2. és 5. között

Nagykőrösön . j nius . és j nius . között az akut 
betegellátást végző felnőtt áziorvosok az alábbi beosztás 
szerint biztos tanak betegellátást a Széc enyi tér . szám 
alatti Rendelőintézetben:

Június 1–június 5. 
k z tti időszak

 rát l 
12.00 óráig

 rát l 
16.00 óráig

étfő ünk sd az ügyelet látja el az ak t teendőket
Kedd dr. Mohácsi Gábor 

és dr  olf erenc
dr  akatos Attila 
és dr  anai 
Andrea

zerda dr  akatos Attila 
és dr  anai 
Andrea

dr. Mohácsi Gábor 
és dr  olf erenc

süt rt k dr. Mohácsi Gábor 
és dr  olf erenc

dr  akatos Attila 
és dr  anai 
Andrea

éntek dr  akatos Attila 
és dr  anai 
Andrea

dr. Mohácsi Gábor 
és dr  olf erenc
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Tájékoztató a nagykőrösi hulladékudvar veszélyhelyzet idején fennálló 
korlátozott nyitva-tartásáról 

 

A DTkH Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó települések lakosai számára a veszélyhelyzet ideje alatt 
2020. május 25. napjától a nagykőrösi hulladékudvar korlátozott nyitva-tartását biztosítja: 

Hulladékudvar Nyitva-tartás 
Nagykőrös Szombat: 8-16 Kecskeméti út 

A hulladékudvarokban a háztartásokban keletkező szelektíven gyűjtött hulladékok átvételét, munkatársaink 
abban az esetben tudják teljesíteni, amennyiben a behozni kívánt hulladék megfelelően szétválogatásra került. A 
hulladékudvar igénybevétele minden olyan lakos számára térítésmentes, aki felmutatja az DTKH Nonprofit Kft. 
szolgáltatási területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, illetve a befizetett hulladékszállítási 
számláját igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás). 

A hulladékudvarokba az alábbi táblázat alapján kerülnek átvételre a hulladéktípusok, melyek betartását kiemelten 
kérjük. 

 

DTkH Nonprofit Kft. 

megnevezés megjegyzés mennyiségi korlát

kis és nagy elektronikai hulladék
ép, összeszerelt  (pl.:híradástechnikai berendezések, háztartási 
kisgépek, számítógépek, mobiltelefonok, televíziók, hűtő, mosó, 
mosogató szárító gép)

max 200 kg/év/ingatlan

lomhulladék
háztartásokból származó veszélyes hulladékot nem tartalmazó 
hulladékká váló háztartási eszközök, berendezések, tárgyak (pl.: 
bútorfélék, textilruhafélék)

max 1 m3/év/ingatlan

személyautó gumiabroncs  - max 4 db/év/ingatlan

üveg csomagolási hulladék
kizárólag öblös üveg, csomagolási hulladék (pl.: italos üveg, befőttes 
üveg )

nincs mennyiségi korlát

egyéb csomagolási hulladék  (műanyag, papír, fém, tetra-
pak, karton)

szennyeződés mentes papír csomagolási hulladék, háztartási 
felhasználásból keletkező szennyeződés mentes újságpapír, 
papírhulladék, kartondoboz, szennyeződés mentes műanyag 
csomagolási hulladék (pl.: műanyag fólia, PET palack), 
szennyeződés mentes italos karton doboz (pl.: tejes doboz, 
gyümölcsleves doboz) szennyeződés mentes csomagolási fém 
hulladék (pl.: sörös doboz, konzerves dobozok)

nincs mennyiségi korlát

zöld hulladék
lakossági ingatlanokon keletkező kötözőanyagtól, műanyagzsáktól 
mentes növényhulladék

max 1 m3/év/ingatlan

lakossági építési törmelék
lakóépület karbantartásából származó szennyeződés mentes beton, 
égetett agyag tégla, cserép, kerámia hulladék és ezek keveréke, 
mely egyéb hulladékkal nem szennyezett

max 1 m3/év/ingatlan

használt sütő zsiradék, használt étolaj háztartási felhasználásból származó max 20 kg/év/ingatlan
fénycső, izzó ép állapotú max 10 kg/év/ingatlan

festékek csomagolásai
veszélyes hulladéknak minősülő üres csomagolóanyag hulladék (pl.: 
kiürült motorolaj flakon, kiürült festékes göngyöleg stb.)

max 10 kg/év/ingatlan

növényvédő szerek csomagolásai
növényvédő szer nem vehető át, csak növényvédő szer csomagolási 
hulladék (üres növényvédő szeres doboz)

max 10 kg/év/ingatlan

szárazelem  - max 10 kg/év/ingatlan
akkumulátor ép, összeszerelt max 20 kg/év/ingatlan

fáradt olaj, szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj
kerti kisgépek, magán használatú gépkocsik hulladékká váló 
motorolaj hulladéka

max 10 kg/év/ingatlan
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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.

HirdetésHirdetés

 

 
 

P Ü N KÖS D  
 

Burgonyaleves kolbásszal 

S zékelykáposzta 

E szterházy tokány tészta 

T árkonyos májgombóc leves 

R akott zöld bab 

Z ú za pörkölt noked li 

L ebbencsleves 

P árizsi csirkemell zöld borsó 
őzelék 

Hurka kolbász P árolt káposzta 

Brokkolikrém leves  levesgyöngy 

Hagymás tejfölös tarja 
burgonyapüré 
T avaszi rizseshú s savanyú ság 

2 3 . H É T  –  J ú ni us  1 - 5 .  

A Nagykőrösi árási i-
vatal tájékoztatja a tisztelt 

gyfeleit, ogy a megyei 
kormány ivatalokban a 
veszély elyzet ideje alatt 
bevezetett  összes  kor-
látozó intézkedés . 
május . ( étfő) na já-
val megsz ntetésre ker l 
a kormányablakok, ok
mány irodák és a kormány-

ivatal egyéb gyfélszol-
gálatai ( atósági sztály, 
Gyám ivatali sztály) te-
kintetében. 
Fontos kiemelni, hogy az 
ügyfelek és az ügyintézők 
egészségének megóvása, 
a megfertőződés mini-
malizálása érdekében az 
ügyfélszolgálatokon az 
ügyfeleknek, és ameny-
nyiben az ügyintéző előtt 
nincs plexi védőfal, az 
ügyintézőknek is masz-
kot kell viselniük. 
2020. május 25. napjával 
az ügyfelek időpontfogla-

lás nélkül a korábbi ügy-
félfogadási rendben, napi 
sorszámhúzással is felke-
reshetik a kormányhiva-
tali ügyfélszolgálatokat.  

A Kormányablak ügyfél-
fogadási rendje:

Dr. Nyikos Tamás Antal 
ivatalvezető

est Megyei Kormány ivatal 
Nagykőrösi árási ivatal

FIGYELEM!
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kijárási korlátozás megszűntével 
ügyfélszolgálati irodánkat ismételten megnyitjuk, és 2020. május 20-tól a ko-
rábban megszokott ügyfélfogadási rendben várjuk Ügyfeleinket. 
A koronavírus járvánnyal összefüggésben elrendelt veszélyhelyzet tovább-
ra is fennáll, így kérjük, hogy lehetőség szerint csak a feltétlen személyes 
ügyintézést igénylő esetekben keressék fel ügyfélszolgálati irodánkat, egyéb 
esetben vegyék igénybe a telefonos, vagy online ügyintézés lehetőségét.

Általános ügyfélfogadási rend:
Hétfő és csütörtök: 13:00 – 16:00 óra.  

Kedd és szerda: 8:00–12.00 óra. Péntek: Nincs ügyfélfogadás
Az alábbi korlátozásokkal az általános ügyfélfogadási rend szerint bizto-
sított a személyes ügyfélfogadás.

– Az ügyfélszolgálati irodában lehetőség szerint a 1,5 m-es védőtávol-
ság betartandó;
– Kérjük arcot és szájat eltakaró maszk vagy kendő viselését;
– Belépést követően javasoljuk az alkoholos kézfertőtlenítő használa-
tát, melyet ügyfeleink részére biztosítunk.

Az Ön és munkatársaink egészsége fontos számunkra, ezért kérjük fen-
tiek betartását.

Vozárné Ragó Ildikó
vezérigazgató

Tájékoztatás!
Tisztelt Ügyfeleink!

F E L H Í V Á S
A NAGYKŐRÖSI WEINER LEÓ ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBA 

(2750 Nagykőrös, Patay u. 19.)
a 2020/2021-es tanévre felvételt hirdetünk szolfézs előképző szakunkra, az általános 

iskolák 1. és 2. osztályos tanulói részére.
Hangszeres tanszakainkra – zongora, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, 

hegedű, cselló, citera, gitár, ütő - szintén várjuk az érdeklődőket.
A jelenleg fennálló különös helyzetre való tekintettel régi és leendő új növendékeink 
az iskolánk honlapján, illetve facebook oldalán található jelentkezési lap kitöltésével 

jelezhetik beiratkozási szándékukat.
Zeneiskolánk honlapjának címe: http://weinerzeneiskola.hu/

Zeneiskolánk facebook elérhetősége: https://www.facebook.com/AmiWeinerLeoZeneiskola/
Jelentkezési határidő: 2020. június 15. 

Szeretettel hívjuk és várjuk a zenetanulás iránt  érdeklődő  
régi és leendő növendékeinket!

Bővebb felvilágosítást az iskolánk 53/550-120-as telefonszámán kaphatnak.
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Bárány utcai lakótelep összetartása
A Bárány utcai lakó telep 
közössége ebben az év
ben hatalmas összefo
gással és közös munkával 
fogtak hozzá lakókör
zetük fejlesztéséhez és 
szé pí téséhez. La punk az 
együttműködés mozga-
tórugójával, Ignéczi Ist
ván nal beszélgetett:
ÖH: Kérem, mutatkozzon be!
Ignéczi István:  éves atal-
ember vagyok, uda est ről 
érkeztem,  éve bol dog á
zas ság ban élek felesé gem
mel, akivel tavaly de cem ber
ben köl töztem Nagy kő rös re. 
Már  éve ve zető beosztás-
ban dolgozom egy autói a-
ri nagyvál lalatnál, emellett 

edig ze nei roducerként is 
tevé keny kedem. 
ÖH: Miért pont Nagykőröst 
választotta?
Ignéczi István: Feleségem 
vidéki lány, gy nem iga-
zán tudott megbarátkozni 
a buda esti nagy tömeggel 
és ny zsgéssel, ezért min-
dig vágyott vissza a vidéki 
életbe. Nagyon sokat jár-
tunk Nagykőrösre a bará-
tainknak köszön etően, 
gy feleségemnek nagyon 

megtetszett a város, nekem 
edig  dolog az, ami a leg-

fontosabb az életemben. Az 
egyik, ogy a családommal 
legyek, a kutyáim mellet-
tem legyenek és a munká-
mat, zenei tevékenysége-
met továbbra is folytatni 
tudjam.
ÖH: Mi motiválta arra, hogy 
közösségi szerepet töltsön 
be a lakótelep körében, volt 
ezzel valami célja és ha igen, 
sikerült-e elérni?
Ignéczi István: gen, on-
tosan  célom volt. Ez az 
egész akkor vette kezdetét, 
mikor kijött a kormány-
rendelet, miszerint a  év 
felettiek, a tudnak, ma-
radjanak ott on. Seg teni 
szerettem volna azon idő-
sek számára, akiknek vala-
milyen oknál fogva nincs a 
közel kben családtag, akik 
a bevásárlásban, vagy az 

gyintézésekben seg teni 
tud nának. gy gondoltam, 

a már gyis ezeknek a fel-
adatoknak a saját részemről 

eleget teszek, akkor meg 
tudom tenni más, a árány 
utcai lakótele en élő idő-
sek számára is. Ennek ka -
csán létrejött egy bizonyos 
facebook cso ort árány 
utcai lakóközösség  néven, 
a ol nagyon sok visszajel-
zést ka tam ka tunk és 
szerencsére sokan igénybe 
is vették a seg tség nket. 
Fontosnak érzem kiemelni 
a maszkok varrását, mely-
ben Zagyi Andrea,  gyer-
mekes anyuka seg tett. 
A második célom az volt, 

ogy az egészség gyi és 
más tevékenységben dolgo-
zóknak, mint éldául a os-
tásoknak, a boltosoknak, a 
kamionosoknak, a vonatve-
zetőknek, a buszsofőröknek 
és a koronav rus idősza-
kában is folyamatos tevé-
kenykedőknek valamilyen 

ton  módon köszönetet 
és álát tudjunk mondani, 

ogy érezzék, fontosak szá-
munkra. Ezért is alakultak 
ki a kedveskedő megmoz-
dulások, mint éldául a i-
ros sz v kirakása ablakokra, 
illetve ajtókra, vagy a lakó-
tele en a minden este  óra-
kor kezdődő ta s, zene és 
ének keretében. Ez nem ar-
ról szólt, ogy mi ebből egy 
bulit ozzunk össze, anem 
arról, ogy a sz rke ét-
közna okat megsz nes t-
s k egy kicsit. A armadik 
célomnak edig nem mást, 
mint a lakótele  szebbé té-
telét tekintem.
ÖH: Miben járul hozzá a lakó
közösség életének megköny
nyítéséhez? 
Ignéczi István: Szerettem 
vol na ezt az energiát, ezt 

az összetartást kicsit ka-
matoztatni és szerettem 
volna, a a lakótele nk 
kicsit változna. Mindenki-
től azt allottam, ogy a 

árány utcai lakótele nek 
a régebbi időkben nagyon 
rossz re volt, ez okból 
kifolyólag is szándékozom 
ezt a látásmódot elt ntetni, 
megváltoztatni. Az itt lakók 
ugyanolyan jó emberek, 
ugyanannyi összetartás és 
szeretet van benn k, mint 
más lakótele eken. Nagyon 
seg tőkész embereknek is-
mertem meg őket, ezáltal 
egy nagyon jó közösség és 
csa at alakult ki. Ezért is 
gondoltam arra, ogy egy 
olyan lakókörzetet alak -
tunk ki, a ol az unokák 
és gyermekek b szkén és 
biztonságban nő etnek 
fel. Nemrégiben kialakult 
a szemétszedési akciónk, 
amelyre szerencsére sok 
jelentkező volt, illetve Vo-
zárné Ragó Ildikó, a K -
VA K M Non ro t Zrt. 
vezérigazgatója és csa ata 
seg tségével siker lt egy 
kellemes környezetet létre-

ozni a f vek levágásával 
és a szemetek összeszedé-
sével. Ezen a éten a elyi 
foci álya rendbetétele is 

megtörtént, emellett a lakó-
közösség tagjaival létre oz-
tunk egy et ciót, melynek 
keretében dr. Körtvélyesi 
Attila al olgármester és 
Vo zár né Ragó Ildikó vezér-
igazgató látogatást tett a la-
kótele  környékén, és a kö-
zös ké viselők k séretében 
megbeszélt k, illetve meg-
mutattuk a jav tásra szoru-
ló elysz neket, elemeket. 
Rengetegen megköszönték 
nekem ezeket az intézke-
déseket, de mindig sz ksé-
gesnek tartom elmondani, 

ogy ne nekem köszönjék 
meg, anem saját maguk-
nak és a városvezetésnek, 

iszen én csak a kezdőlö-
kést adtam meg. 
Ez ton szeretném megkö-
szönni a sok támogatást és 
seg tséget barátomnak, Se-
res Tibornak, Losó Balázs-
nak, Negyedi Nikolettnek, 
Tóth Nikolett tanárnőnek, 
Prónai Krisztiánnak, a kö-
zös ké viselők köz l edig 
Gondi Erzsébetnek, Sáfár 
Andreának, Buzásné Edit-
nek, Fió Tamarának és Sze-
les Ilonának, valamint és 
nem utolsó sorban Abonyi 
Katalinnak. 

Pavolek Renáta

Utcafórum a Bárány utcai lakótelepen!
A múlt hét folyamán dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester 
és Vozárné Ragó Ildikó, a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. ve-
zérigazgatója látogatást tett a nagykőrösi Bárány utcai la-
kótelepen, melynek keretében, Ignéczi István vezetésével, 
a közös képviselőkkel együtt megnézték és mérlegelték a 
lakókörzetben helyrehozandó és/vagy javításra szoruló 
elemeket. A beszélgetés során szó esett az elhalt fák ki-
vágásáról, a fűvágás rendszerezéséről, az ott élő emberek 
számára több pad és hulladéktároló kihelyezéséről és a la-
kók mindennapjait érintő problémáiról is.
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A Nagykőrösi Petőfi Sán�r Általános I�ola végzős osztálya

8. c   Felső álló sor (balról jobbra): Csapó Sándor, Dikovics Kálmán, Pécz Bence, Tóth Ambrus Dénes, Kovács Levente Szilveszter, Paul Zsolt, Kolompár 
Flórián, Sóber Márk. Középső álló sor (balról jobbra): Nagy Vanessza, Rafael Aranka, Ajtai Zoltán, Varga Melinda osztályfőnök, Utasi Eszter intézmény-
vezető, Gödöny Dávid Ferenc, Várkonyi Valentina, Szencz Mária Katalin. Alsó ülő sor (balról jobbra): Dobos Anna, Gulyás Erzsébet, Szakál Martin 
Marcell, Dobos Viktória, Szabó Dominik, Kolompár Mária Bettina, Karsai Renáta.

Dalmady Győző Óvo�, Általános I�ola és EGYMI végzős osztálya




