565 millió forint értékű beruházást
valósít meg Nagykőrösön a SIIX Hungary Kft.
További részletek lapunk 2. oldalán!
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Elkezdődött a nagykőrösi
gimnázium épületének felújítása
Felállványozták a szakemberek
és elkezdődött a nagykőrösi
Arany János Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése, melyre a Kormány 300
millió forint támogatást adott.
Nagytiszteletű Szabó Gábor lelkészelnök az alábbi bejegyzést
tette közzé ezzel kapcsolatban
saját facebook oldalán: „Hálás
szívvel osztom meg gimnáziumunk felújításának első képeit.
A több mint száz éve épült iskola energetikai felújítása során
az épület födémszigetelésére,
valamennyi homlokzati nyílászáró cseréjére, világításkorszerűsítésre, fűtéskorszerűsítésre és
napelemes áramtermelő kiépítésére kerül sor. A korszerűsítés

egyedi kormánydöntés alapján
Európai Uniós támogatással, a
tulajdonos és fenntartó Nagykőrösi Református Egyházközség beruházásában valósul meg.
Saját forrásból a teljes külső
homlokzat-felújítás, belső festés
és az összes mosdó felújítása is
megtörténik.
Köszönjük minden közreműködőnek, hogy döntésükkel, munkájukkal
gimnáziumunk történetének legnagyobb szabású megújításához hozzájárultak! Köszönjük a gimnázium
vezetésének és munkatársainak, valamint a kivitelezőknek eddigi kiváló
munkáját! Istennek vagyunk hálásak, hogy idáig eljuthattunk, legyen
ezért minden dicsőség az övé! Soli
Deo gloria!”

Megkezdődött a futókör építése a Cifrakertben

A munkaterület átadása után megkezdődött a futókör építése a Cifrakertben. Dr. Czira Szabolcs polgármester
személyesen is nyomon követi az egyes munkafázisokat. Mint ismeretes, egy 400 m hosszú, nem szabályos alakú,
önmagába visszazáródó futópálya, futókör kerül kialakításra, speciális burkolattal. Folytatjuk!

VIDÁMPARK FÉL ÁRON június 13-tól Nagykőrösön
A Greznár Vidámpark június 13-tól június 28-ig Nagykőrösön a Cifrakertnél várja
a szórakozni vágyókat. A vidámpark hétköznap 15.00-tól 20.00-ig, míg hétvégén
10.00-től 20.00-ig tart nyitva és féláras akcióval is kedveskedik a szórakozni vágyóknak.

565 millió forint értékű beruházást valósít meg
Nagykőrösön a SIIX Hungary Kft.

Összesen 565 millió forint
értékű beru ázást valósít
meg a
agykőrösön mun
kát adó apán
ungary
ft. mely ez agyarország
ormánya
millió forint
támogatást ad – erről tartott
sajtótájékoztatót a héten Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter. A SIIX Hungary Kft. beruházása (elektronikai alkatrészek gyártási kapacitásának bővítése,
új gyártósor beemelésével
és eszközök beszerzésével)
Nagykőrösön valósul meg.
„A kormány a versenyképesség-növelő támogatási
programot 50 milliárd forintos kerettel indította el. Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszterrel közösen
jelentettük be, hogy a Nagykőrösön működő SIIX Hungary Kft. 565 millió forint értékű beruházásához a magyar
állam 282 millió forinttal járul
hozzá. A jelenlegi gazdasági
helyzetben nem segélyekre,
eladósodásra, vagy kiszolgáltatottságra
van
szükség,
hanem munkahelyekre, az
azok nyomán előálló teljesítményre” – így jelentette be a
fantasztikus hírt Földi László, Nagykőrös országgyűlési
képviselője (FIDESZ–KDNP)
saját facebook oldalán június
8-án, hétfőn.

Dr. örtvélyesi Attila, városunk alpolgármestere hozzászólásában így fogalmazott
a facebookon: „Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be, hogy
a városunkban, Nagykőrösön működő S
Hungary
ft.
millió forint értékű
beruházásához a magyar állam
millió forinttal járul
hozzá. Ezzel tovább fejlődik
a nagykőrösi üzem, és sikerül
megőrizni a munkahelyeket,
majd újabbakat teremteni.
gy tovább, hajrá!
A SIIX Hungary Kft.-t
-ban alapították, szék e
lye
agykőrösön található.
A vállalat fő tevékenysége
elektronikai áramköri kártya
gyártása amely tevékenység
az autóipari és ipari elektronikai részegységek gyártását
fedi le.
ag kőrösön elé ült
komplexum egyike a világ legfejlettebb gyárainak, a legmoderne
tec nológiát alkalmazva
A vállalat tulajdonosa a japán
Corporation. Cégvezetője
uniandy
alimuthu
ügyvezetői oji anase, oshihisa Saito és Seiji Ono.
Földi László országgyűlési
képviselő a sajtótájékoztatón
elmondott beszédében kiemelte: „A S
Hungary ft.
-ban létrehozott, több
mint
embert foglalkozta-

tó, most pedig tovább bővítendő gyára is azt bizonyítja,
hogy ha
agyarországot a
sors szele egy lépéssel hátrébb
akarja sodorni, akkor mi csak
azért is két lépést teszünk előre. A SIIX tervezett beruházása,
a bármely iparágban felhasználható elektronikus áramköri lapok
gyártási képességének megteremtése csökkenti a cég üggőségét az

autóipartól, tehát arra is jó példa,
hogy mindent el kell követnünk
az új piacok megszerzéséért, és
azért, hogy gazdaságunk ne egy
vag két ágazat oz kötődjön
nnek kiemelkedő jelentősége
van az ott létesült és létesítendő m nka el ek iztonságának
szem ontjá ól is
Horváth Tibor

M E G E M L É K E Z É S

F orgács L ászlóné sz. Várad i Á gnes
h alálának 2. évford ulójára

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogo�,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozo�.
Számunkra Te sosem leszel halo�,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok!”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk:
Szerető férjed és gyermekei
„Hiába ültetünk sírodra virágot, eltemettünk ide egy egész világot”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerete� férj és apa

R eszeli- S oós A nd rás

2020. június 2-án, életének 55. évében távozo� közülünk.
Utolsó útjára a Kecskemé� Köztemetőben kísérhe�k el mindazok,
akik részt vesznek a 2020. június 12-én 13.00 órakor kezdődő
t emet ésen.
Drága emléke szívünkben él!

Gyászoló családja

Gyász
áró Sándor
siros Sándor
Godány ászló
elemen Gábor
ercsi mre
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TRIANON 100

z rszággy lés a nemze
szszetartozás évének nyilváníto�a
at, a trianoni békediktátum
. év ordul át.
nagyk r si
városi megemlékezést
. nius én délel � a e ormátus
Tem lomkertben tarto�ák. z
alábbiakban Nt. Szabó Gábor református lelkészelnök emlékbeszédét olvashat ák, mely a megemlékezésen hangzo� el.
„...megkondultak a harangok, a
gyártele ek megsz lalta�ák szi
rénáikat és a borong s, szies
leveg ben tovah m lyg szomor hanghullámok a nemze
sszeomlás á dalmas gyászát
elente�ék ma ... írták alá
Trianonban a magyar meghatalmazo�ak a békeokmányt
így
tud síto� a korabeli magyar sa t arr l, hogy száz évvel ezel �,
. nius
én délután él
tkor a magyar delegáci ké visel i a versailles i agy Trianon
alotában aláírták az els világhábor gy ztes országai által diktált béke eltételeket. „Ma tehát
elszakították tőlünk a ragyogó
magyar városokat: a kincses Kolozsvárt, a Rákócziak Kassáját, a
koronázó Pozsonyt, az iparkodó
Temesvárt, a vértanúk városát,
Aradot és a többit, mind felnevelt
kedves gyermekeinket, a drága,
szép magyar centrumokat. Ma
hazátlanná tettek véreink közül
sok millió hű és becsületes embert, és béklyókat raktak dolgos
két kezükre” érzékelte�e a Pesa l munkatársa az ország
területének t bb mint hetven
százalékát, lakosainak k zel kétharmadát elszakít , i arának ,
nemze
vedelmének
százalékát elveszít megálla odás
igazságtalanságát.
Megemlékező gyülekezet, �sztelt polgártársaim, kedves testvérek! Magyarok!
. nius . a nemze
szszeomlás na a, és most
esztend vel kés bb a nemze
sszetartozás na a.
korabeli

sa t így írt err l, az „ sszeomlás
na a , és nekünk, a
évvel
kés bb is gyászol knak a elel ssége, hogy ma d r lunk hogyan
emlékezik meg az ut kor és mit
mond, amikor az „ sszetartozás
na ár l tud sít. em kis el
adat tehát minden mélt ságunkat meg rizve emlékezni. z emlékezésben békére lelni. El ogadni
az el ogadhatatlant. s talán, ami
a legfontosabb: magyarságunkat
megőrizve, megtartva élni i�
tovább, amíg sten nekünk ezt
a csodás Kárpát-medencében
megengedi.
isztelt mlékezők!
éhány éve t rtént, hogy o�hon
rendezgetve k nyvtáramat, egy
régi kis nyomtatvány ese� ki egy
k nyvb l, ezt i� megmutatom,
amit nagya ámt l r k ltem.
em tudom megmagyarázni,
hogy miért, de a ibliámba tettem talán k nyv elz nek és
néhány na al ezel �, amikor
erre a beszédre készültem, ra
elém került ez a bizonyos alászegy, amit
ben nagya ám,
Szabó Imre lelki ásztor nevére
állíto�ak ki a komáromi magyar
királyi városi hivatalban. Ezzel a
eggyel a unán lehete� halászni. zon a unán, amely azután
a békediktátum ala án határ oly le�, az egyik ele hozzánk, a
másik sehszlovákiához került. s
ekkor ennek az egész Trianon dolognak a tel es abszurditása �
elém. át meg lehet egy folyót
felezni Meg lehet állapítani,
hogy az örökké sodródó víz az a
bal par�aké vagy a jobb par�aké s mi van a halakkal mi a
mi oldalunkon ívo� és a másik
partra úszo�, az kié s azután
így tovább tula donná lehet e
tenni, el lehet e bitorolni, oda lehet e adni másik né nek nyelvet,
m ltat, kult rát, hitet, vallást,
iden tást, mindazt, aminek ala án én azt mondom magamr l,
hogy magyar vagyok
atározo�an azt mondom, s t állítom,
hogy nem lehet. gen, ersze
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lehet gymond oly t elezni
vonalz val, alut ke�évágni sz gesdr �al, családokat bevagonírozni és kidobni a szül ld ükr l. eghagyom, még azt is meg
lehet r bálni, hogy be lt uk az
anyanyelv használatát meg egyzem, nem tudom, aki ezt kitalálta, annak nem volt anyanyelve .
S t még azt is meg lehet tenni,
hogy a . században a magyar
né et kollek v b n snek tart
enes dekrétum még érvényes
de lehet e ebb l béke, lehet e
ebb l igazság, lehet e ebb l igazságos Eur a, lehet e ebb l néek virágz együ�élése, e l dés,
ros eritás, hogy megmarad on
annak a keresztyén kulturális alaon létre � Eur ának ez az si
kon nens, amely mostanság, gy
érzem, és nem vagyok egyedül
a vég ráit éli
ost, amikor még
a végén sem vagyunk a árványnak, meg meri e kérdezni bárki is,
hogy szükség van e határokra, országokra, nemze kormányokra,
meg meri e kérd elezni valaki
egy ado� né , egy etnikum ogát
a védelemre, az nvédelemre, a
megmaradásra, vitat a e az életben maradás ogát bárki is gye
senki ivéve az uni bürokratáit,
de k nem egy nemzet, hanem
egy hivatal. s soha senki nem
választo�a meg ket. incs legimitásuk.
isztelt Megemlékezők!
Elérkeztünk a századik év ordul hoz, és még mindig vannak,
akik elvitat ák, hogy nekünk, magyaroknak van e helyünk a árát medencében. e hát hadd
mond ák. Semmire se mennek
vele. annak, akik a mi t rté
nelmünkb l akarnak maguknak
t rténelmet csinálni. Tegyék.
evetséges. á�am magyar síreliratot lecsiszolva és helyére
más nyelven hazugságot elvésni.
ste�et, h si halo�at ello ni
Ez sohasem og a ket igazolni.
ekünk edig nem kell bizonygatnunk semmit.
Egy ma
éves kár átal ai
nagydobronyi magyar ember már
ország állam olgára és három
im érium ala�val a volt. D
M
M D
M
U
S
S
M D K, S M
U M DK K.
edves megemlékez k, a mi
sszetartozásunkat határon innen és t l nem egy oly ide vagy
odatartozása, nem egy dekrétum, nem az ello o� h seink
szégyene og a igazolni és meger síteni. mi igazságunk nem

mások b ne, vagy ellenünk,
velünk szemben elkövete� igazságtalansága.
mi igazságunk
az, hogy sten akárhogy is, de
mindvégig megőrzö� bennünket
e gyönyör bölcsőben, amit Kárpát-medencének hívunk. gazsá
got nagyhatalmakt l, kár tlást
rabl kt l hiába várunk. De nem is
kell tétlennek maradnunk, mert
az elmúlt száz évben a magyar
nép, a magyar nemzet nem volt
tétlen. rizte nyelvét, kultúráját,
ápolta hagyományait, gyakorolta hitét. s amikor cselekedni
kelle�, vagy lehete�, akkor cselekede�. indnyá an te�ük ezt mi,
magyarok. e kér ünk ma ezen a
na on számon egymást l olyat,
amit mi magunk se te�ünk meg,
vagy megte�ük, mert lehet ségünk volt rá, és erényt kovácsoltunk bel le azzal szemben, akinek nem volt rá lehet sége. rős
nemze�é akarunk válni
kkor
er sítsd meg a melle�ed áll t
legel sz r. e drukkol a rossznak, és a rosszat val gy zd meg.
A „szeresd felebarátodat, mint
magadat” arancsa m k d n
magyar magyar reláci ban is.
éltatlanná akkor válunk, ha
mi magunk, akik az anyaország
biztonságáb l, valamint a megbánto�ság, a ki oszto�ság és a
megalázo�ság érzéseib l, a hoszsz gyász végtelenítéséb l, mert
nem lehet r kké gyászolni, hiszen az élet élni akar valamint
a ki te� t bbet és ki nem te�
semmit hamis sszehasonlítgatásáb l, a ki a hazaárul és ki a
nemze degen sehová sem vezet vitáib l nem tudunk kilé ni.
sszetartozni nem azt elen ,
hogy mindnyá an ugyanazt gondol uk. sszetartozni azt elen ,
hogy egy nemzet része vagyunk.
ennünket igazol az sten, mert
1000 éve i� vagyunk és egymáshoz tartozunk.
ívánom, azt kívánom ezen a
mai na on és ezen a megemlékezésen, kívánom, hogy csak egyszer, csak egyszer egy esztend ben, minden nius negyedikén
tud unk egymásnak kezet ny tani, magyar a magyarnak, mert
akkor van és akkor lesz v nk
ezen az sten adta ld n, ahol
magyarok élnek ezer éve és addig
lesz az, amíg sten ezt számunkra
megengedi. zért hiszünk benne, ezért kérjük az segítségét,
az áldását a mi életünkre és a
mi magyar nemzetünkre. sten
óvja és áldja a magyar nemzetet!!! oltunk, vagyunk, leszünk.
Soli Deo gloria!
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Nin s köze az rszágos entőszolgálathoz az
s politikus videójában mentősként bemutatott nőnek

Képünk illusztráció: Korózs Lajos László Ferenc társaságában
tavaly (Forrás: Korózs Lajos facebook oldala)

Felháborodást váltott ki a
mentődolgozók körében egy,
az internetre Korózs Lajos
szocialista képviselő által feltöltött videó, amelyet állítólag
egy főállású mentőtisztként
bemutatott nővel készített
az
rszágos
entőszolgálat (
SZ) székházánál. Az
közölte a nőnek semmi köze a mentőszolgálat oz.

A videó Korózs Lajos közösségi oldalán jelent meg, a
leleplezést pedig – ugyancsak
a Facebookon – az rszágos
entőszolgálat tette közzé.
int az a mentőszolgálat közleményéből kiderül: az állítása szerint
éve mentősként
dolgozó riportalanyt egyetlen
megkérdezett mentős sem ismeri és a nyilvántartásokban

sem szerepel
angzott el az
íradóban.
Az rszágos entőszolgálat néhány órával később egy
posztban reagált. Többek között azt írták, hamis látszatot
kelthetett egy nő, akinek nincs
semmi köze az
SZ-hoz, és
az egészségügyi szakdolgozók
nyilvántartásában sem szerepel. A videó felháborodást
váltott ki a mentődolgozók
körében.
Korózs Lajos az
íradónak azt mondta nem gondolja, hogy álhírt terjesztettek
volna a videóval, ezért nem
is kér bocsánatot. Arra a kérdésünkre, miszerint Németh
Athina nevű nőt nem tartanak
nyilván az
SZ-nál, úgy
reagált, idézem: „nekem azt
mondta, hogy neki ez a végzettsége, de ő nem állította,
hogy állami mentőszolgálatnál dolgozott volna.”
Korózs Lajostól megkérdeztük azt is akkor mégis

miért szerepelnek folyamatosan a felvételeken az
SZ
gépjárművei, amire a szocialista képviselő úgy válaszolt:
ő ilyen szakmai kérdésekben
nem tud állást foglalni.
A
zamaritánus
entő
szolgálat is megszólalt az
ügyben „KA
ENTŐTISZT
alótlan állítás, hogy
a hétvégén nagy felháborodást
kiváltó riportban szereplő
N. Athina az rszágos entőszolgálat dolgozója lenne.
egdöbbenéssel
olvastuk,
hogy ennek ismeretében a
nő már a Szamaritánus entőszolgálat dolgozójának vallotta magát. Ez sem valós
A nő nem áll állt szolgálatunk
alkalmazásában. Szolgálatunk
elhatárolódik a riportban elhangzottaktól és a megszólaló
személyétől is.” A történtek
után Korózs Lajos eltávolította a felvételt a közösségi oldaláról.
orrás irado. u A . u

A NAGYKŐRÖS VÁROSÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA

A agykőrös árosért özalapítvány
ban ívta
életre a AG
AG
elismerő ímet amely megkülönböztetve a városi kitüntetésektől azon személyek
tevékenységét kíván a dí
azni
akik mindennapi
nagykőrösi életük étköznapi foglalkozásuk során
agykőrös érdekében kiemelkedő a közösség számára példamutató tel esítményt ny tanak.
Továbbá azon személyek tevékenysége iránti elismerésünket is szeretnénk kifejezni
ezen díjjal, akik nem településünk szülöttei, illetve nem
Nagykőrösön élnek, de városunk sorsának alakulását
lelkükön viselik.
Az elismerő ímek odaítélésébe be kíván uk vonni
agykőrös lakosságát.
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ér ük a agykőrösi olgármesteri ivatal portá án
elér ető illetve a
.
nagykoros. u oldalról letölt ető és kinyomtat ató
a ánlólapot az
n által a
dí ra érdemesnek tartott
személy adataival kitöltve
uttassa el ozzánk

.

nius
óráig

én

a

agykőrösi olgármesteri
ivatal és a agykőrösi
Járási ivatal épületeinek
zabadság tér . és . portáinál el elyezett urnáink
valamelyikébe bedobva.

Az elismerő ímek átadására
terveink szerint a agyományok oz íven a agykőrösi Arany apok keretében kerül sor.
en sik Géza
elnök
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Jól halad a
Gyopár utcai parkoló
felújításának
kivitelezése

Folytatódik a megújulás

Dr. örtvélyesi Attila alpolgármester kezdeményezésére
meg ultak az któber . téren talál ató átszótér és sportpark körüli padok. A lábak festése mellett az ülő és támlafelületek is fel ításra szükség szerint serélésre kerültek.

Egy kiváló összefogásnak köszönhetően hamarosan
teljesen megújulhat a Gyopár utcáról nyíló parkoló
és a legfrekventáltabb járdaszakasz, melyet a szintén
ott élő Sohajda Márk kezdeményezett, aki aláírást is
gyűjtött a cél érdekében, sikerrel. 0 millió forintos
pályázati támogatással teljesen megújul a parkoló
és a leghosszabb, legfrekventáltabb járdaszakasz is
első körben. Sohajda Márk települési képviselőnek
azonban további komoly tervei, fejlesztési elképzelései vannak.
Horváth Tibor

Őszig több mint 50 millió forintos fejlesztést
végeznek a Rendőrkapitányság épületén

Jelentős beru ázás kezdődött a agykőrösi endőrkapitányság épületén.
A Pest egyei Rendőr-fő-

kapitányság
Kommunikációs
sztálytól kapott
tájékoztatás szerint több
mint 50 millió forintos be-
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ruházás valósul meg az
épületen.
A est
egyei
endőr főkapitányság
által
kiírt pályázatot megnyerő
vállalkozással
.
nius ele én köttetett szerződés. Az abban foglaltak
szerint kezdődtek meg
ütemezetten a fel ítási
munkálatok a agykőrösi
endőrkapitányságon.
– tájékoztatta lapunkat a
est egyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs
Osztálya.
Az ismertetőből kiderül,
hogy: „Az 1460 négyzetméter alapterületű objektumot érintő rekonstrukciós megbízatás befejezését
őszére vállalta a kivitelező. A több mint

millió forintos, kizárólag
rendőrségi forrásból nanszírozott beruházás során
tetősíkig visszabontják az
antenna árbócot (korrodálódott vas antenna , lecserélik a tető héjazatának
négyzetméteres, korszerűtlenné vált palafedését
és a kapcsolódó lécezést,
részlegesen felújítják az
épület homlokzatát, valamint a belső padlóburkolatot, lecserélik az utcafronti
nyílászárókat, részlegesen
felújítják az épületgépészeti alapvezetékeket” – mely
a víz és szennyvízvezetékeket is érinti, valamint,
mindezeken túl, az udvaron található gépjárműtároló lapos tetejének szigetelése is megtörténik.
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SÁRGA KUKA

Hirdetés

csomagolási hulladék házhoz menő szelektív
gy jtésének következő időpontjai:

kommunális hulladék
szállítás napja
é ő
K ed d
S zerd a
sütörtök
éntek

2 5 . H É T – J ú niu s 1 5 - 1 9 .

június július
15 .
13 .
16 .
14.
17 .
15 .
18 .
16 .
19 .
17 .

T avaszi zö ld ségleves
Vad as csirk emell, mak aróni
S ajt os t ejfö lö s t észt a
Vegyes gyü mö lcsleves
asírt zöldbab főzelék
B orsos t ok ány t arh onya
R aguleves
S ü lt old alas pet rezselymes
b urgonya savanyúság
D ü b ary csirk emell rizs

többlet csomagolási hulladék bármely átlátszó
zsákban, illetve a kommunális hulladék gy jtésére használt edényze�ől eltérő, jól látható módon
megjelölt sárga szín vagy tetej , felira�al elláto� szabványos edényzetben is kihelyezhető a
megado� gy jtési napon.

C sont leves
B olognai spaget t i
K emény leb b encs k olb ásszal
T ojásleves

szolgáltató kéri, hogy fokozo� gondossággal járjanak
el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, hogy ezzel is csökkenjen a kihelyezésükhöz szükséges zsákok
mennyisége!
Hirdetés

sülök pörkölt főtt burgonya
savanyúság

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

A Crown Magyarország Kft.
nagykőrösi telephelyére az alábbi
pozícióba keres munkatársakat:
MŰSZERÉSZ KARBANTARTÓ
Amit elvárunk:
• automata üzemű gépsorok rendelkezésre
állásának biztosítása,
• karbantartási tervek készítése,
• megelőző karbantartások tervezése, ellenőrzése
• gyártás felügyelete, hibaelhárítás
• elektromos alkatrész felhasználás
koordinálása

Amit kínálunk:
• versenyképes juttatási csomag
• folyamatos szakmai fejlődési lehetőség

Előnyt jelent:
• automatizálási vagy ipari elektronikai végzettség,
• kommunikációképes angol nyelvtudás,
• Siemens, OMRON PLC-ismeret
• automata gépek karbantartásában, karbantartás
szervezésében szerzett tapasztalat
• karbantartási utasítások és tervek készítésében
szerzett tapasztalat

A fényképes jelentkezéseket a
HUN-Nagykoros.ALLAS@eur.crowncork.com
e-mail címre várjuk.

A fényképes jelentkezéseket a
HUN-Nagykoros.ALLAS@eur.crowncork.com
e-mail címre várjuk.

Előnyt jelent:
• gyártósoron szerzett tapasztalat
• számítógépes ismeret
• gépész, géplakatos szakirányú végzettség
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B ak onyi sert ésb ord a nok ed li

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Megtörtént a Búvár utca sarkán Teljes felújítás a nagykőrösi
található törött
tűzoltóság garázsaiban
vasbetonelemek cseréje

Caterpillar gép segítségével a 6 db sérült elemet eltávolítottuk és új elemeket
helyeztünk el. A régi elemek elszállítása és ártalmatlanítása megtörtént. Az
Önkormányzattal előzetesen egyeztetve, a jövőben
további cserék várhatóak a
Kürtilapos szakaszon, mivel a régi vasbetonelemek

több helyen is rossz állapotban vannak – tájékoztatta
lapunkat Fekete Attila, a
Köva-Kom Nonpro t Zrt.
munkatársa. A munkálatokat Nagy Balázs alpolgármester a helyszínen tekintette meg és egyeztetett a
Köva-Kom Nonpro t Zrt.
szakembereivel a további
megújítási feladatokról.

Újabb keresztrejtvény
győztes!
2020. június 3-án Juhász Nándor, a Nagykőrösi Arany
ános Kulturális Központ igazgatója által átadásra került
egy palack Nagykőrös áros orából az újságunkban
megjelentetett rejtvény nyertesének. Az újabb keresztrejtvény helyes megfejtésének beküldői közül Fokti Regina vehette át ajándékát. Gratulálunk

Pavolek Renáta

Az
nkormányzati űzoltóság
agykőrös állományának tagjai nekiálltak és teljesen felújítják a
tűzoltólaktanya garázsait
mely a salétrom miatt különösen nagy munkát elentett a lánglovagoknak
gy is fogalmaz atunk a
tűzzel könnyebben megbirkóznak mint a vízzel.
A falak meszelése már nagyon jól halad, sőt a legnagyobb garázsban a festés is
megtörtént, melyre közel
egy évtizeddel ezelőtt került sor, mint megtudtuk.
Elmondható, hogy nagyon
szép, világos lett a garázs,
tényleg ráfért már a teljeskörű felújítás, egy tisztasági
festés már nem volt elég.
Az állványt Simon János,
az Eu- pítő Kft. ügyvezetője ajánlotta fel díjmentesen,
melyet ezúton is nagyon
köszönnek a tűzoltók.
Dr. Körtvélyesi Attila,
az
nkormányzati
űzoltóság
agykőrös elnö-
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ke lapunknak elmondta
„Köszönöm szépen az önként vállalt munkáját valamennyi kollégának, aki
részt vállal abban, hogy teljesen megújult-megszépült
garázsokat alakítsunk ki a
laktanyában, sikerült teljesen méltó és ideális körülményeket teremtenünk.
Köszönöm Ézsiás László
tűzoltóparancsnok munkáját is, aki egy remek kollektívát teremtett, egy igazán
kiváló dolgozó csapatot
állított össze és támogatja,
hogy folyamatos fejlesztés
valósuljon meg a tűzoltóságon.”
A nagykőrösi tűzoltóságnak nemcsak múltja van,
de jövője is lesz, ha a megkezdett munka folytatódni
tud, a városért és az itt lakókért teljesen elkötelezett
lánglovagokra továbbra is
számíthatunk. Köszönjük
munkájukat
orvát

ibor
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Egy hálás városlakó köszönete:
isztelt agykőrösi
nkormányzat
nged ék meg ogy ez ton
is kife ezzem köszönetemet
a árány ut a akótelep la
kóinak nevében is azért
amit az elm lt
étben vég
ez vittek a lakótelepért.
Talán soha nem fogok tudni
elég hálás lenni a munkáért, amit értünk tettek, de a
köszönöm talán a legszebb
szó amit mondani tudok
érte. Feleségem azt mondta
nekem, amelyre a mai napig
tisztán emlékszek: „Ne add
fel, csak higgy benne és megcsináljátok! Ha mindenki
feladná, ha mindenki elmenne mellette, akkor ki adná
vissza a reményt a lakóknak,
akkor ki adna valamit a jövő
generációnak? Önök, a város vezetése visszaadták és
megcsinálták
isszaadták
az embereknek a mosolyt az
arcukra, visszaadták nekik
azt, hogy boldogan sétálnak
lent a lakótelepen, és bol-

dogan pihennek az idősek
az új padokon. Köszönöm
azt a tiszteletet, kedvességet, amit az önkormányzati
dolgozóktól kaptam a hivatali látogatásaim során. Az
alpolgármester úrral való
első találkozáskor az a tisztelettudás,
magabiztosság
és segítőkészség, ahogyan
kezelte a helyzetet, azonnal
feloldott bennem minden félelmet. indent amit megí
gértek pontosan gy is lett
semmibe nem késtek min
den a forgatókönyv szerint
za lott. s akkor megismer
tem Vozárné Ragó Ildikót,
a öva om onpro t rt.
vezérigazgató át. lső iva
talos levelemre érkező vá
laszával azonnal éreztette
velem ogy ó elyen árok
és kész segíteni a lakótelep
nek o a nem fele tem el
azt a napot amikor dr. Körtvélyesi Attila alpolgármes
terrel közösen kilátogatott
a lakókörzetbe ogy meg
allgassák és megbeszél ék

a elyre ozandó és avítás
ra szoruló problémákat a
lakótelep képviselőivel. A
megbeszélt új padokat megkaptuk, a lakótelep füvezetének levágása megtörtént, eltűntek az útra nyúló gallyak
és megszépültek a bokrok.
Külön szeretnék köszönetet
mondani a helyi tűzoltóság
munkatársainak, hiszen a segítségükkel kivágásra kerültek a lakótelepen a kihalt fák
is. elyettük a fogad örök
be program keretében
fákat fogunk ültetni ezzel
is megmutatva ogy a lakó
telep szeretné megtartani a
szebb környezetet a övőben
is. Köszönettel tartozunk a
Köva-Kom Nonpro t Zrt.
dolgozóinak is, hiszen nem
kevés munkát vittek véghez
ők is úgy, hogy mellette minden segítőkészséget megkaptunk a munkálatok közben
felmerülő igények kapcsán.
sszefoglalva az elm lt
eteket
álásak vagyunk
azért
ogy városunknak

agykőrösnek ilyen veze
tői vannak iszen az utóbbi
időben tökéletesen bebizo
nyították azt ogy amire a
város megbízta őket ma i
málisan ellát ák. Ezeket nem
kevés tettel, cselekedettel
bizonyították be. Végezetül: büszke vagyok a Bárány
utca lakóközösségére, hiszen
nagyszerű csapat, nagyszerű emberekkel, akik teljes
odaadással bizonyították be
összefogásukat. Köszönöm
a lakótelep közös képviselőinek lelkiismeretes munkáját, a lakók segítségét, hogy
véghez vitték az akaratukat.
A munkálatok még nem fejeződtek be, a mai napig tartjuk
a kapcsolatot dr. Körtvélyesi
Attila alpolgármester Úrral,
valamint Vozárné Ragó Ildikóval, akik továbbra is tájékoztatnak minket a munkálatokról. Végezetül köszönöm
a feleségemnek, hogy végig
támogatott és mellettem volt.
Tisztelettel: Ignéczi István

Egészséges vasfát
döntött ki a szél

Sólymok:

Szabadtéri edzésekkel
indul újra az élet
érkőzés kezdő feldobásra
még ó skán várni kell de
az edzések már folytatód
nak a agykőrösi ólymok
osárlabda gyesületnél. A
járvány-helyzetben a korlátozások enyhítése a sportra is
vonatkozik, így május utolsó
hetében több korosztályban
megkezdődtek a szervezett,
kültéri edzések a kosarasoknál.
Vagyis, még nem a megszokott
helyszíneken és módon, de a
hosszú kényszerszünet után
az is pozitívum, hogy a gyakorlások már legalább szabad
ég alatt folytatódhatnak. Így
azonban az időjárás jelentős
befolyásoló tényezője a ter-
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vezett programnak, néhány
esetben már keresztül is húzta a számításokat. A karantén
utáni első közös edzéseken
még nem a labdáé a főszerep,
a fő cél az állóképesség és zikai lemaradások behozatala, a
csapatmunka, a hosszú egyéni
edzések után. A találkozás a
sapattársakkal te át meg
történt ki sik és nagyobbak
ra belekóstol attak a közös
munkába és mindenki na
gyon vár a a kosarasoknál is
ogy minél előbb visszatér
essen az élet a régi kerékvá
gásba.
NSKE

J nius i sütörtök esti erős
szél áldozatául esett az a fa
mely a városközpontban a
ősök terén dőlt ki. A ogy
megtudtuk egy vasfáról van
szó melyre egyébként az el
lemző ogy ágai erősek és
nem a lamos a fa a dőlés
re. ost mégis kidőlt. zak
emberek megvizsgálták és
semmilyen betegségnek nem
volt nyoma ra ta egészséges
fa volt. gy dőlt ki, hogy a körülötte lévő emlékművekben
nem tett kárt, tetején lévő, azaz
a korábban az éghez legközelebbi ágaival végigsimította

az 50-es évek áldozatainak és
üldözötteinek emlékére emelt
szobrot.
A NAGYKŐRÖSI T Z TÓK még aznap este biztosították, hogy ne veszélyeztesse
a forgalmat, valamint elszalagozásra is került a terület.
ásnap délelőtt megtörtént a
törzs és az ágak eltávolítása.
A lánglovagok csütörtök este – a városközponti eset után –
újabb riasztást kaptak, a 4601es úton egy nagyobb méretű
akácfa zárta el az utat, a tűzoltók beavatkozását követően
itt is helyreállt a forgalom.

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Világot járt orvos érkezik Nagykőrösre,
aki Szent-Györgyi Albert nyomdokain jár
Júliustól dr. Szabó László veszi át a nyugdíjba vonuló dr. Hatvani dit pra isát az szperantó ut ában talál ató rendelőben.
Dr. Szabó László 10 évig dolgozott családorvosként Angliában,
szolgált a Brit Hadsereg orvosaként is, ahol szoros kapcsolatot
alakított ki a ar i elitet elentő gurkákkal köztük a magarok
kal is.
ban tért aza szülőföld ére amarosan pedig agy
kőrösön kezdi meg szolgálatát. Az nkormányzati íreknek
adott elsőként inter t agykőrösre érkezése kap sán melyet
alábbiakban olvashatnak.
érem ogy mutatkoz
zon be a leendő nagykőrösi
pácienseknek, hogy jobban
megismer essék nt saládi
hátterét.
r. zabó ászló Született
szögedi vagyok, tradicionális
orvos-családba születtem Szegeden 1969-ben. Minden rokon
és családi barát a közelemben
orvos volt, benne volt a levegőben, így három éves koromra
eldőlt a pályaválasztás. Öregapám, dr. Papp uhász István
Csanád-Arad-Torontál vármegye tiszti főorvosa volt annak
megszűnéséig. A pontosan 00
évvel ezelőtti kirekesztő döntések nyomán Csanád vármegyét megcsonkították, Arad
és Torontál vármegyét pedig
elrabolták, és csak csonkját
hagyták Trianonban meg nekünk. Így lett egy közös megye a három kis csonkból. Keresztapám, dr. Nyáry Endre
egészségügyi államtitkár volt
a szovjet megszállás és a kommunizmus előtt, ezután Amerikába emigrált, ahol orvosként praktizált haláláig. desapám városi főorvos volt egy
évtizedig, majd képviselőként
az Egészségügyi izottság vezetője 2 évig, családorvosként
80 éves korában is még dolgozott jszegeden. desanyám a
Szegedi
rendelő laborvezető főorvosa volt, akit 200 ben kényszernyugdíjaztak a
szakágazat roncsoló privatizálásával.
anulmányait zegeden
végezte kérem beszél en er
ről az időszakról a tanulmá
nyokról.
r. zabó ászló Minden iskolámat Szegeden végeztem, a
Radnóti Miklós Gimnáziumba
jártam, amely azóta is Szeged
legszínvonalasabb gimnáziuma. Szegeden akkor 6 felsőoktatási intézmény volt, melyből
az eszement olognai-rendszer
csinált egyet, tönkretéve nem
egyet. Az átjárhatóság lehetőségeinek bővítése lett volna a
méltó magyar út, mely meg-

őrizhette volna felsőoktatásunk fényét. Amikor én végeztem az orvosi egyetememet,
akkor nem volt átjárhatóság az
egyetemek között, én voltam
az egyetlen orvostanhallgató,
aki áthallgattam a ózsef Attila
Tudományegyetemre, nnugrisztika szakra és néprajz szakra is az orvosi tanulmányaim
mellett, valamint áthallgattam
a uhász Gyula tanárképező
főiskolára, biológia-környezetvédelem szakra is.
Szent-Györgyi Albert jelentős szerepet játszik a gondolatvilágomban: Szent-Györgyi
Albert volt az egyetemem névadója, az ő arca mindenütt ott
volt, azokban az intézményekben tanultunk, ahol ő profeszszorosodott. Abban a házban
lakom ma Szegeden, ahol élt
egykor Szent-Györgyi Albert,
itt csörrent meg az a telefon,
melyben Hóman álint miniszter Szent-Györgyi Alberttel tudatta, hogy Nobel-díjat
kapott. Szegeden Szent-Györgyi Alberttel élek. Egyetemi
éveimhez visszatérve, harmadévtől, a Kádár-rendszer és a
KISZ bukásával hallgatótársaim egyhangúan évfolyamtitkárrá választottak. Orvosi
tanulmányaimat „cum laude”
(dicsérettel) minősítéssel végeztem.
ár egyetemi állásajánlataim is voltak, mégis
inkább a kalandosabb vidéki
orvosi szolgálat nehezebb kihívását választottam.
agykőrösön
liusban
kezdi meg szolgálatát milyen
út vezetett idáig?
r. zabó ászló Az egyetem után egy évet iskolában
tanárként dolgoztam, majd
elmegyógyászként, a „legbátrabb város”, alassagyarmat
kórházában, majd falusi körorvosként, ahol akkoriban a teljes
forgalom megállt, ha a csordát
éppen keresztülhajtották az
úton. Klinikai radiológusként
is dolgoztam, sok mindent
kipróbáltam. Elnézve a mai
egyetemi fölhozatalt, ha egy
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tanszékre elszegődtem volna,
már régen professzor lennék.
2002 tavaszán családorvosi
képesítést szereztem. Tíz esztendőt töltöttem orvosként
Angliában ügyeleti és kórházi
sürgősségi osztályokon is. A
rit Hadsereg orvosaként is
dolgoztam, két hónapot töltöttem Kenyában is.
2016 nyarán hazatértem
agyarországra. letemet és
tudásomat a most következő
fél évszázadomban végre a
magyar föld és népe javainak
fölvirágoztatásának szánom
áldozni.
agyon aktív közéleti és
sport tevékenységet végez, erről beszél en ki sit.
r. zabó ászló Rendszeresen publikálok a agyar rvosi Nyelv folyóiratban, 800
oldalas Képes onctani Szótáramon több, mint 30 éve dolgozom.
Alapítója vagyok a agyar
Kulturális Örökség Alapítványnak, igen sokrétű a tevékenységem. Rajz lmet is
készítettem Arany ános „A
alesi bárdok” verséből, mely
ma a leghosszabb megtanulandó költemény. Első versrajz lmem ( ankovics arcell
forgatókönyve alapján) ennek
a tanulását könnyíti meg egy
versrajz lm sorozat első darabjaként. elenleg a
agyar
áték Háza megvalósításán
dolgozom, mely a Magyar
Kártya szülőházában lesz állandó múzeum.
A Szegedi árosvédő Egylet
alapítója és elnöke is vagyok.
2002-ben, az önkormányzati
választásokon jszeged képviselőjévé választottak. Előterjesztéseim száma meghaladta
együttesen az összes többi
képviselőjét. A áros értékeinek védelmében indítványoztam a Képtárat, de a -as elkerülő utat is.
Nyelvtudásom angol, orosz
értek görögül, törökül, németül, legutóbb kazakul tanultam.
Úszó voltam 10 évig, 50
méter pillangón máig verem
cimborámat, Czene Attilát.
(Kétszáz vegyesen azonban
leköröz, Ő az olimpiai bajnok.)
5 éve foglalkozom harcművészetekkel. Ez az életem része.
iért éppen agykőrös
r. zabó ászló A helyi
nyelv hallatán otthon érzem

magam, mint Szögedön. Ha a
török nem tarol Magyarország
szívében, akkor ez lenne ma
irodalmi nyelvünk. Nagykőrös Arany ános városa, Arany
ános egyik kedvenc költőm.
Sajnos manapság ritkán halljuk Arany ános szavait és az
ő nyugodt, csöndes bölcsességét is ritkán idézzük. Arany
ános egy idézetéből itt azt
is megtudtam, hogy hajdan
„a fél akadémia Nagykőrösön lakott”. Szeretném, hogy
Nagykőrös újra a kultúrájáról
legyen közismert város. pített
örökségének megmentésével
méltán léphet látogatásra érdemes kincses magyar örökségünk körébe.
Dr. Hatvani Edit háziorvosi
pra isát a nyugati orvoslásból
szerzett tapasztalatommal veszem át. A környékbeli falvakban, az utóbbi évben Törtelen
dolgoztam, de pra ist máig
nem töltöttem be. Nagykőrösön eddig Mohácsi doktor
urat, majd utóbb Hatvani doktornőt helyettesítettem. gy jött
a kedves fölkérés a doktornő
részéről, aki szeretne visszavonulni és átadni betegkörét. Dr.
Czira Szabolcs polgármester
úr szívén viselve Városa sorsát mindenben támogatott, a
szociális iroda dolgozói pedig
Aczél Zoltánné gota vezetésével segítőkészen igyekeztek
túljuttatni az országos bürokrácia útvesztőin is.
Nagykőrös egészségügyét
szeretném fölvirágoztatni, egy
szélesebb körű, mintaszerű
modern egészségnevelést szeretnék meghonosítani.
2020. június 4-én
Az interjút készítette:
Horváth Tibor
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agykőrös áros
nkormányzata
tanévre szóló

.

e etséggondozást
iszélesítő sztöndí
pályázata
a kiemelkedően te etséges általános és középiskolás tanulók
részére

eny tás atáride e
. szeptember .
A pályázatot személyesen vagy postai úton lehet benyújtani Nagykőrös
áros Önkormányzat Polgármesteréhez (2 50 Nagykőrös, Szabadság
tér 5.).
A részletes pályázati kiírás valamint a pályázati adatlap megtalálató az nkormányzat onlap án
(
.nagykoros. u vagy átve ető a agykőrösi olgármesteri ivatal
agykőrös zabadság
tér .
. sz. irodá ában.

MÁV TÁJÉKOZTATÓ

2020. június 19-én a Budapest-Nyugati
állomáson végzett pályakarbantartási
munkák miatt a 140 sz. Szeged – Cegléd –
Budapest vasútvonalon az IC721, 7009 és
7028 sz. vonatok módosított menetrend
szerint közlekednek.
Tájékoztatjuk utasainkat, hogy az IC721
sz. vonat végállomása Budapest-Nyugati helyett Zugló megállóhely.
2020. június 20-tól 2020. július 3-ig a Budapest-Nyugati állomáson végzett pályakarbantartási munkák miatt a 140 sz.
Szeged – Cegléd – Budapest vasútvonalon
a vonatok módosított menetrend szerint
közlekednek.
Tájékoztatjuk utasainkat, hogy a 140 sz.
vonali InterCity vonatok, valamint a 7020,
7028, 7029 és 7009 sz. vonatok indulási,
illetve végállomása munkanapokon Budapest-Nyugati helyett Zugló megállóhely,
egyéb közlekedési napjukon pedig Budapest-Kelenföld.
A 140-es sz. vonali InterCity vonatok munkanapokon Zugló – Kőbánya-Kispest, egyéb
közlekedési napjukon pedig Budapest-Kelenföld – Kőbánya-Kispest között felár megfizetése nélkül igénybe vehetőek – lapunkat
a KTI tájékoztatta.
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FIGYELEM!

AZ IDEI MÖGGYFESZTIVÁL
ELMARAD!
z ton tá ékoztat uk a isztelt akosságot ogy a koronavírus árvány miatt elrendelt egészségügyi veszély elyzet miatt az idei öggyfesztivál elmarad mivel élőzenés kon erteket nem le et tartani továbbra sem. Sajnos a Szent György-napi Forgatag és irágvásár után ez már a második kiemelt jelentőségű városi fesztivál, amit
a járvány felülírt. ízunk benne ogy a szeptemberi Arany apokat már együtt
tud uk tölteni allgatva a kiváló fellépő előadókat. Addig is vigyázzunk egymásra
tartsuk be az egészségvédelmi szabályokat. gyetlen magyar sin s egyedül
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Érdekfeszítő felszólalás
az alapítvány névadójáról
Két nagykőrösi diák kapo� adományt r ttner éla,
agykőr si Születésekért la ítványtól,
felsőoktatási tanulmányaik támogatására adtuk hírül el z la számunkban. z ünne élyes átadáson
r. u�ner éla a, r
ttner
Gy rgy elsz lalásában elidézte
édesa a életét, munkásságát, a
agyk r si árosi Szül o�honért
végze� áradhatatlan munká át.
„Ennek a kis r vid ismertet nek, elsz lalásomnak azt a címet
adtam, hogy r
ttner éla,
született agykőr s n n nagyon
remélem, hogy a elsz lalásom végére egyértelm lesz mindenkinek,
hogy miért ez a címe
kezdte
elsz lalását r
ttner Gy rgy,
aki ezt k vet en elmondta, hogy
édesa ának szülei,
ttner éla
Henrik és arkas lianna is agyk r s n szüle�ek. desa a második gyermekként, az egykor rany
ánosnak o�hont ad házt l alig
tven méterre,
. március
én születe� az rany ános utcában. Elemi iskolai tanulmányait
szül városában végezte, ma d a kit n tanul , mint „hith katolikus
családoknak a sar a természetes
volt, hogy a cisztercita szerzetesek
által ala íto�, ciszterci székes ehérvári Szent stván eálgimnáziumban olyta�a tanulmányait és
i� ére�ségize�
ben. int
tanul , innen került el Pestre
a Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi karára, ahol
ban
szerze� orvosi di lomát, de már
az egyetemi évei ala� dolgozo�
t bb klinikán is, els sorban az .
sz.
i linikán
idézte el r.
u�ner éla életét a, hozzátéve,
hogy egyetemi évei ala� az Emericana katolikus diákmozgalomnak
is résztvev e és az országos vezet ségének is tag a volt édesa a.
„ mikor végze� az egyetemen, akkor i� az . sz. i linikán a ánlottak neki állást, mint tehetséges,
tanul
nak. de került, tanársegédi kinevezést ka o� és nagy reményekkel kezdte orvosi ályá át.
t rténelem azonban k zbesz lt.
em sokkal ezután, az
es év
ele én tényleges katonai szolgálatra hívták be, ahol mint tud uk,
szülész azért egy o erál szakma
hirtelen sebészt csináltak bel le
és a kolozsvári hely rségi k rházba
vezényelték már
ben, és i�
tula donké en sebész le�.
z i
orvost hamarosan az
orosz rontra vezénylik, ahol
rontsebész le�, orvos századossá
lé te k el és onnant l hadik rház arancsnok le�. int a el
idézte, sokszor kérdezték ezen id szakr l, de édesa a mindig annyit
mondo� „az tevékenysége csak

annyi volt, hogy a ront m g � vonulta�a vissza a k rházat egészen
émetországig. át, el tud uk ké zelni, ez mit elente�
„ iszont riási sebészi ta asztalatra te� szert ez ala� az id szak
ala�. émetországban
má usában került ogságba sorstársaival, katonatársaival együ�.
azt
mondta, hogy nagy szerencsé ükre
nem orosz, hanem angol ogságba
kerültek és ennek k sz nhet en
nem Szibériába vi�ék ket, hanem
novemberében haza hete�
agyarországra. mikor haza �,
r gt n visszakerült a aross utcai
n i klinikára. ár várták. riási
ta asztalatokat szerezvén, mint
rontsebész, ez is k zre átszo� abban, hogy a klinikán nagy szakmai
elismertségre te� szert. Tanársegédként, ma d már ad unktusként
szinte mindenki a klinikát vezet
híres rigyesi ro esszor ut d aként tekinte� rá. rigyesi ro eszszor ekkor nemcsak a n i klinika
igazgat a volt, hanem a Pázmány
Péter Tudományegyetem rektora
is volt.
r
ttner Gy rgy ki e tette, a t rténelem ra k zbesz lt
édesa a életébe, mivel nem volt
ha land a rigyesi ro esszor irodá ába a ár tkár által bevi� azon
k r zvényt aláírni, melyben a dolgoz k k vetelik az egyházi iskolák
államosítását, mondván,
mindent szerzetes tanárainak k sz nhet, amit tud.
„ zonban ez nem maradt természetesen k vetkezmény nélkül,
mert másna kir gták a klinikár l
a ro esszor nagyremény , ki el lt
ut d át, és az ország sszes k rházáb l egy �al ki lto�ák.
r
ttner éla ekkor,
ban sze tember én tért vissza
agyk r sre, ahol „az T , a kés bbi S T meghirdete� egy k rze és
magánrendel i n gy gyász szakorvosi állást és ezt el tudta ogadni,
és azért tudta el ogadni, mert ez
nem k rházi állás volt, hanem egy
szakorvosi állás.
k v év�zedeiben innentől
egészen nyugdíjba meneteléig agykőrösön dolgozo� szülész-nőgyógyászként.
sze temberében el sz r
ideiglenesen bízták meg az általa
megszerveze� árosi Szül o�hon
megszervezésével. Ekkor a munkát
átszervezte, megteremte�e az akkor � r nek számít csíramentes
szülésvezetés és
szül �á olás
modern eltételeit, és tel esen kiküsz b lték a szülési és az szül �ek b rét ér ert zéseket. z
eredmények akkor senki számára
nem voltak vitathatóak, és éppen ezért, annak ellenére, hogy
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ő párton kívüli volt, ami abban
az időben a kinevezéseknél azért
egy fontos szempont volt, hogy
ki a pár�ag és ki nem, ennek ellenére párton kívüliként 1 53. január 1-jével a árosi Szülőo�hon
vezető orvosának kinevezték őt.
mikor ezen osztályb l k rház le�
t l, már mint k rházigazgat
veze�e a agyk r si rházat és
az általa létrehozo� endel intézetet. és bb, amikor a k rházat
munkatársaival
osztályos k rházzá e leszte�e, csak a n gy gyásza osztály vezetését lá�a el
és vállalta el
. évi nyugdí ba
vonulásáig
mondta el a elsz lal .
r ttner Gy rgy megemlékeze� arr l is, hogy édesa a a helyi
T T ala ít a volt, valamint hogy
ublikáci i olyamatosan elentek
meg sa ó r ád kutat orvossal
k z sen. Ezen együ�m k dés kiemelked eseményeként látogato�
ban agyk r sre SzentGy rgyi lbert
int elhangzo�, r
ttner
éla mély ala okon nyugv o eráci s ta asztalatának mind a
betegek, mind kollégái nagy hasznát lá�ák, megnyugvást és biztonságérzetet elente� számukra,
aminek k zérze hatása is volt, az
intézményben mindig kivál volt a
hangulat.
„ rházi vezet ként, kül n sen
árton kívüliként, ersze sokszor
nem volt k nny neki megtalálni a
hangot a város és a megye oli kai
vezetésével, mert neveltetéséb l
ad d an ak van gyakorolta vallását, ami abban az id ben, az es,

as években, tud uk, hogy nem
volt egyszer dolog és nem volt
k nny
idézte el r
ttner
Gy rgy
elsz lal elidézte édesa a
és édesany a találkozásának k rülményeit, miként találtak egymásra
a hortobágyi kitele ítés után kitele íte� sa ó ária és r ttner
éla, a nagyk r si szül o�hon vezet e. elidézte, hogy akkoriban a
szül o�hon a deklasszált emberek
gy t helye, ami szavaib l érezhet en, ez esetben menedékhelye
volt. Szüleinek két uk születe�,
ket édesany a két korábbi házasságáb l születe� gyermekével
együ� nevelték el.
„
es években t bbsz r is
elmerült a oli ka részér l, hogy a
nagyk r si szülészet beolvasztása
szükséges lé és és egy k z ontosíto� k rházba, el sz r ecskemétre, aztán ma d, hogy eglédre
szervezzék át a szülészetet. Ezt
azonban ttner éla nem engedte.
ttner éla elismertsége,
kikezdhetetlen szakmai tekintélye
mindvégig sikeresen ellenállt ezen
központosítási
törekvéseknek,
a agykőrösi Szülőo�hon az ő
nyugdíjba vonulásáig zavartalanul, eredményesen, és azt gondoljuk, hogy emlékeink szerint is
közmegelégedésre, nagy sikerrel
m ködö�. agyon kedves intézménye volt a nagyk r sieknek.
augusztusa,
ttner éla
ekkori kényszer nyugdí ba vonulása és a városb l val elk lt zése
azonban agyk r s áros Szül o�honának a sorsát is sa nálatos
m don meg ecsételte.

11

2020. június 15-től kezdve
megszűnik a kijelölt
akut betegeket ellátó
háziorvosi feladatkör
inden háziorvos telefonos egyeztetést és bejelentkezést követően korlátozott számban és időpontra érkezve fogadja a rendelő ében a szokott rendelési időben a
sa át betegeit. Az azonnali életmentő ellátást igénylő állapotú betegeket a rendelőintézetben aktuálisan dolgozó
orvosok látják el.
Továbbra is megmarad a bejáratnál a betegirányító
pult hiszen a járványveszély nem szűnt meg a rendelőintézet ebből a szempontból fokozottan veszélyes elynek
számít
Tehát lázas légzőszervi panaszokkal jelentkező betegek továbbra is sak telefonon tud ák panaszukkal felkeresni áziorvosukat személyesen nem.
A re eptrendeléseket kérjük, hogy e mailen keresztül,
vagy a betegirányításnál
ig írásban leadott papíron keresztül intézzék.
A betegellátás továbbra is főleg távkonzultá ión azaz
telefonos taná sadáson alapul.
ötelező a rendelőintézetben a szá maszk viselete és a
megfelelő
m es távolságtartás
r. tark ároly és r. atvani dit rendelésein jelenleg telefonos taná sadás és nővér általi betegirányítás
történik.
Ez a munkarend az aktuális járványügyi rendelkezéseknek megfelelően fog változni a későbbiekben.

E

06-20/980-3882 (347-915)
06-30/928-3138 (351-258)
06-20/411-1474 ( 348-181)
06-20/965-7033 ( 348-182)
06-30/943-5570 (351-258)
06-20/344-9363 (348-315)
06-20/918-4635 (552-391)
06-30/983-3901 (347-016)
06-70/276-7434 (953-804)
06-20/495-1484 (348-063)
06-30/919-2595 (348-123)

2020. június 8-tól

PATIKA PLUS
GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Ceglédi út 28.
Tel.: 5 552-

.

nius

től

EZÜST PATIKA
GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Széchenyi tér 8.
Tel.: 5 552Tájékoztatjuk a Tisztelt akosságot,
hogy az ügyeletes patikát vasárnapi
napokon
órától érhetik el, mivel
az roszlán Gyógyszertár
(Nagykőrös, Kecskeméti út 8.)
vasárnap is nyitva tart
óráig.

ORVOSI
ÜGYELET
TELEFONSZÁMA:

53/350-377

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 .
nyilvántartásba vételi szám
alapján agykő s á os
Ö nkormányzata
Ki ad ó c í m e :
agykő s
Szabad 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@ nagykoros. h u
elelős szerkesztő:
Szapora I stván,
a sze kesztő izottság eln ke
F e j l é c : Sári Z oltán © 2 0 0 5
N yom d ai m u nk ák :
agya
zl ny ap és nyvkiadó ft
ajosmizse
elelős vezető:
app i o gyvezető
W e b : w w w . mh k. h u
Terjeszti: Magyar Posta
I SSN 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 árm i l ye n tartal om
utánközlése csakis kizárólag
a Szerkesztőbizottság vagy
a jogtulajdonos engedélyével
tö rté nh e t.
Lapzártánk időpontja:
hétfő óra.

Hirdetés

HET S EK

Dr. Wolf Ferenc
Dr. Hatvani Edit
Dr. Lakatos Attila
Dr. Tanai Andrea
Dr. Stark Károly
Dr. Soós Annamária
Dr. Rosztóczy Levente
Dr. Papp Kornél
Dr. Pocsai Klára
Dr. Mohácsi Gábor
Dr. Bodnár Ferenc

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET

wolfhaziorvos@gmail.com
hatvanirendelo@gmail.com
lakatosrendelo@gmail.com
starkrendelo@gmail.com
annamariasoos71@gmail.com
pappkornel.rendelo@gmail.com
haziorvosi.rendelo.drpk@gmail.com

– tájékoztatja lapunkon keresztül is a Tisztelt Nagykőrösieket dr. akatos Attila, a háziorvosok mentora.

Hirdetés

Fúrt kutakkal kapcsolatos dokumentumok
edves lvasóink A f rt kutakkal kap solatos informá iókat
megtalál ák a
.nagykoros. u
ivatalos
onlapunk
áros áza menüpont ának
űszaki roda elnevezésű
alpont ában.
•Kérelem a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
kút vízjogi TES T SI ENGED YEZ SE ügyében
•Kérelem a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
kút vízjogi EGSZ NTET S ENGED YEZ SE ügyében
•Kérelem a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
kutak vízjogi ZE E TET SI ENGED YEZ SE ügyében
•Kérelem a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
kutak vízjogi FENN ARAD SI ENGED YEZ SE
ügyében
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JÚLIUS 8-ÁN NAGYKŐRÖSÖN
KONCERTEZIK
KERESZTES ILDIKÓ!
2020-ban hatodik ízben rendezik meg a
őrösi
enés sték
elnevezésű nagy si
kerű előadássoroza
tot
agykőrösön. A
. ob ánia ábor
zenekari gyakorlatá
oz minden este ér
kezik egy országosan
elismert énekes aki
közös kon ertet ad
a táborlakókkal és a
professzionális tanári
zenekarral. Ebben az
évben is a Toldi iskola
udvara ad otthont az
öt előadásnak. Bordás
József, a DobMánia
Tábor és a Kőrösi Zenés Esték művészeti
vezetője elárulta, hogy július 8-án, szerdán Keresztes Ildikó művésznő lesz az est sztárvendége. Az eseményt Nagykőrös áros
Önkormányzata idén is támogatta. Bordás József úgy fogalmazott: ízunk benne, hogy a meghirdetett eseményekre már személyesen is ellátogathat a nagykőrösi kultúrközönség. Az biztos
ogy az előadásokat a a ebook on live ba közvetíteni fog uk.
A kon ertlátogatás szabályairól és le etőségeiről később érte
sít ük a lakosságot.

IDÉN IS KERESSÜK

Nagykőrös város
díjnyertes meggyes sütijét!t!
Nemcsak nézni szereti, hogy hogyan készülnek a legfinomabbb
sütemények, hanem Ön is örömmel készít meggyből édességet?
Akkor most nagyon figyeljen!

VEGYEN RÉSZT ÖN IS IDEI RECEPTVERSENYÜNKÖN!
Meggyes, azaz meggy tartalmú recepteket várunk!
A beérkezett recepteket helyi és környékbeli cukrászok értékelik és bírálják majd el. A nyertes
süteményt 2020. június 27-én, a Deák Téri Korzón mutatjuk be, ahol az édességet a készlet
erejéig bárki megkóstolhatja.
A nyertes recept beküldőjét értékes nyereménnyel jutalmazzuk.

Az első helyezett sütemény egy évig viselheti a

"

Nagykőrös Város díjnyertes meggyes sütije"
kitüntető címet.

A nyertes süteményt a Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
cukrász tanműhelye készíti el.
Kérjük,
k hoggy a recepptppály
k,
yázat a következő adatokat minden esetben tartalmazza:
- A receptet beküldő személy adatai (név, lakcím, telefonszám)
megnevezése
- A sütemény:
a szükséges hozzávalók mennyisége
a leírt receptből hány főre elegendő sütemény készíthető
az elkészítés részletes leírása

Küldje el receptjét 2020. JÚNIUS 17 -ig a muviroda@korosikultura.hu
email-címre.
További információkért keressen fel minket az alábbi elérhetőségek egyikén:

muviroda@korosikultura.hu

keresse fel weboldalunkat:

+36-53-550-044

www.korosikultura.hu

kövessen minket a facebookon: www.facebook.com/aranyjanos.kulturaliskozpont
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Nagykőrösi Városi Óvoda

zalkalmazo�ak ogállásár l sz l
. évi
. t rvény
. ala án
ályázatot hirdet
agykőrösi árosi voda Kalocsa alázs agóvoda
agóvoda-vezető magasabb vezető
munkak r bet ltésére.
* * * * *
agykőrösi árosi voda a�hyány ú� telephelye
óvodapedagógus munkak r bet ltésére.
pályázatok benyújtásának határideje:
2020. július .
pályáza� kiírásokkal kapcsolatosan további
információt alamon
láné nyújt,
a 30 5 - 3 -os telefonszámon.
ovábbi részletek
a
.nagykoros.hu honlapon!
íreinket, képgalériáinkat kövesse
nyomon továbbra is
az nkormányzati írek agykőrös
facebook közösségi oldalainkon,
valamint a
.nagykoros.hu városi honlapon!
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SZÉPÜLNEK A NAGYKŐRÖSI ÓVODÁK

A agykőrösi árosi voda munkatársai a koronaví
rus időszaka alatt sem tétlenkednek iszen gyönyörű
virágoskerttel várták az érkező gyerekeket. Több óvoda
épülete előtt és épületében is folytak a virágosítások az
ott dolgozó óvónők, dajkák és karbantartók segítségével.
Emellett a városi óvoda
telephelyén is szúnyoghálók felhelyezésére került sor a gyermekek megóvása érdekében. Köszönjük a Nagykőrösi árosi voda
intézményvezetőjének, Talamon Attilánénak és az óvoda alkalmazottainak, hogy munkájukkal hozzájárulnak
intézményeink szebb és biztonságosabb működéséhez.
Pavolek Renáta

Várjuk focizni vágyó gyermekek jelentkezését!

Az
focicsapat nevében
köszönöm Csonó Tibornak,
a Duna Italkereskedő Ház
Kft. ügyvezető igazgatójának
anyagi támogatását, melyet
gyermek mezek és melegítők
vásárlására fordítottunk.
A felkészülés zavartalanul
folytatódik a inizsi pályán
eti két edzéssel vár uk to
vábbá az utánpótlásba a
ös születésű fo izni vá
gyó gyerekek elentkezését is
– lapunkat Bogdán Béla edző
tájékoztatta.



Hirdetés

PB gáz 11,5 kg

PB gáz 23 kg



4699 Ft 8999 Ft
Nagykőrös, Kuruc u. 10.
Tel.: 06 30 4300 004

Bankkártyás fizetés is igényelhető
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
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A Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola végzős osztályai

8. a első sor Hupka Bálint, Fekete Alexa, Széles Martin József, Zabodal Marcell, Gyarmati Patrik Györk, Sasi Lili, Lázár Attila Ferenc, Dér Henrietta Helga, Barna Sándor. Közé ső sor alog Krisztián árk, Tohai illa, rbán Attila, Dr. ocsai Zoltánné igazgatónő, arton alázs osztályfőnök,
Mikus Éva Brigitta, Sugár Adrián, Kis Máté Zoltán. lsó sor Zsikla alázs, akatos ivien Andrea, Szűcs Anna, uhász Csenge Anna, Rafael aléria
argit, Puporka Fatima, Katona árk. A képről hiányzik: Radics aura Petra.

8. b első sor áró áté, Szabó Csilla, Nagy arcell, Farkas Katalin, olnár Richárd Ale , Zsoldos Dorottya, alog ence, ányai Réka Csenge, ázár
Norbert. Közé ső sor Sipos Noémi, án Ale ander, Deli Ramóna, dr. ocsai Zoltánné igazgatónő, ekőné ózes árta osztályfőnök, zsiás ence,
uczkó Kata Kitti, okos Zsó a. lő sor Fodor ajos, Patik ara Ilona, alkai Zsolt, Szabó Zsó a, Nagy-Kőszegi Krisztián, Kerekes evente ászló,
Szőke Ráchel, as Richárd, Zsoldos eatri . Hiányzik: Rostás ulianna.
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