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Bata Éva és Bárnai Péter
adásában került megrendezés

a 

Nándor

HT

KŐRÖSI SZÁM(ok)
A 2020. évi lakossági fásítási akció keretében

31
110 fára vonatkozóan.

Minden évben nagy igény mutatkozik a lakosság 
 
 
 

 
idén is több mint 100 fa kerül közterületeinkre 

Gasztroszínház Nagykőrösön
KESERŰ ASZÚ

Aszfaltfestéssel 
 a még vidámabb óvodásokért

Hogyan tehetnénk még izgalmasab-
bá a gyermekek udvari játékát? Nos, 
ez a kérdés foglalkoztatta már rég-
óta a Kalocsa Balázs úti óvoda dol-
gozóit. Kis költséggel, sok ötlettel 
és egy kis dolgozói összefogással 
sikerült szebbé tenni az udvari jár-
da egy részét, ahol a legtöbb gyerek 
megfordul. Felfedezhetik, megta-
lálhatják benne a játékot, a szóra-
kozást, fejlesztve kreativitásukat, 
képzeletüket. Kicsik és nagyok hi-
hetetlen izgalommal várták, hogy 
kipróbálhassák, melyre már a szep-

adott.

Kalocsa Balázs úti óvoda 
dolgozói
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Gyász
Holló Sándorné

sz. Cseh Margit (1931)

MEGEMLÉKEZÉS

Kovács Dénes halálának
4. évfordulójára

Pihenj csendesen a csillagok közt,
hol nincs már több fájdalom,

Orbán Viktor

Jó reggelt, Magyarország! 

Közölte: van egy haditerv-

hogy Kásler Miklós, az emberi 

Forrás: MTI
2020. szeptember 18.
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SIKERÜLT: KÉT HETENTE VISZIK EL 
A SZELEKTÍV HULLADÉKOT IS!

-
-

-

14.; 28. 12.; 26. 9.; 23. 7.; 28.

15.; 29 13.; 27. 10.; 24. 8.; 29.

16.; 30. 14.; 28. 11.; 25. 9.; 30.

17. 1.; 15.; 29. 12.; 26. 10.; 31.

18. 2.; 16.; 30. 13.; 27. 11.; jan. 1.

-

-

7.; 21. 5.; 19. 2.; 16.; 30. –

8.; 22. 6.; 20. 3.; 17. 1.

9.; 23. 7.; 21. 4.; 18. 2.

10.; 24. 8.; 22. 5.; 19. 3.

11.; 25. 9.; 23. 6.; 20. 4.

cím

53/500-152
53/500-153

FORGALMI REND 
VÁLTOZÁSÁRA 

IRÁNYULÓ JAVASLATOK

-
-
-

-
 

-

-
-

-

-
-

-

-
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2020 röpgalamb versenye

A hagyományokhoz híven 

-
-

-
-

A városok közti verseny 
. Bódi István 

(Kecskemét), 2. Kovács Szil-

József (Cegléd), 4. Csendes 

-

-

9. Dúzs Dávid Tamás (Kecs-

kemét), 10. Csákó Zoltán 

 ka-
1. Kovács Szil-

veszter, 2. Sándor József, 

-
 a 

-

-

-

-
-

Pavolek Renáta

-

-

-
-

-

-

-

-

-

Hogy a vidám napokat ne árnyékolja be lopás, kérjük fogadjátok 
meg vagyonvédelmi tanácsainkat!

-

 
112-es segélyhívó számon!

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ Vagyonbiztonság a suliban is
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Rizs leves 

 

Tarhonyás hús savanyúság 

Jókai bableves 

 

 

 

savanyúság 
 

 

 

Mexikói  

 

Lekváros bukta 

 

40.HÉT – Szept.28- Okt.02. 

 

MOST VASÁRNAP VÁSÁR 
NAGYKŐRÖSÖN!

HASZNOS INFORMÁCIÓK
Tisztelt Vásárlátogatók, 
Elárusítók!
Ezúton tájékoztatok minden 

-
-

ke-
rül 2020. szeptember 27-én 

.

-

-

-

-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

 
 

KÖVA-KOM NONPROFIT ZRT..
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Módra-Rácz Zsuzsanna és Módra Ambrus
szeptember 11-én, pénteken

örökre összekötötték életüket.
 

ÚJRA FÉLÁRAS AKCIÓVAL VÁR  
MINDENKIT A GREZNÁR 

VIDÁMPARK NAGYKŐRÖSÖN

Interjú Greznár Lászlóval

-
-

-
-
-

-

Grez-
nár László -

-

Másodjára települnek ki 
-

tapasztalatok?

-
-

-
-
-

-

-
-

-

Mivel várják ezekben a na-
-

-

-

Négy fontos 
időközit nyertek 
a fideszes jelöltek

Hajdúnánás, Izsák, és két-
szer Ráckeve. Ezek vol-
tak most vasárnap a Fi-

választási hadjáratának 

Drót.info.
-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

Vidéken nehéz balosnak 
lenni, ez máshol is bebizo-
nyosodott
Izsákon például egy év 
kihagyás után tért visz-
sza a polgármesteri szék-
be Mondok József, a Fi-

szintén 50 százalék feletti 
részvétel mellett a szava-
zatok 58,5 százaléka érke-
zett. Mindemellett pedig 
Ráckevén két egyéni vá-
lasztókerületben is simán 

-
na és Bécsi Balázs. A Pest 
megyei város a hétvégén 

hogy megyekettes focistái 

helytálltak a Bajnokok Li-
-
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Bár már több mint ötvenezren 
töltötték le a VírusRadar 

applikációt, ez még nem elég!

Már több mint ötvenezren 
töltötték le a VírusRadar ne-

-
-

kutatását segíti – közölte az 

-
-

Ma reggel

Solymár Károly Balázs.
Emlékeztetett: az alkal-

-

-

-

-
-

-
-

-

Forrás: MTI

Önt is várja 
a nagykőrösi piac!

-
-

-
-

-

-
-
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Kulturális Örökség Napja Nagykőrösön

-

-

-

-

-

-

-

Tekintsék meg képeinket az 
Önkormányzati Hírek Nagy-

HT

Csömöte Csörte 2020

-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-
-

-
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ÜLÉSEZETT 
AZ EMBERI 

ERŐFORRÁSOK 
BIZOTTSÁGA

 

Pár éve még így nézett ki egy „verhetetlen szövetség”… Illusztráció! 
Kép forrása: Zágráb Nándor facebook oldala. 

-

-
-

 

 

Tenisz OB. III. F csoport
Eredmények

 
 

 

 HAJRÁ, MOZGO!  
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-
-

-

 Az egyik napirendi pont 
volt az épített örökség helyi 
értékeinek védelmére ad-
ható önkormányzati támo-
gatás elbírálása, a bizottság 
elfogadta, hogy 800 000 Ft 
támogatásból megújulhas-
son a Biczó Géza u. 2-nél 

 Támogatta a bizottság 

közcélú parkoló kialakítá-

L. u. – Tabán utca sarkán, a 
Tibikernél, ahol megújulhat 

parkoló is létre jöhet.
 Elbírálták a 2020. évi la-
kossági fásításra beérkezett 
igényeket is, összesen 31 
igény jött 110 fára vonatko-
zóan, melynek várható ösz-
szköltsége 900 000 Ft lesz. 
Szakmai döntések születtek 
a fafajok kiválasztásakor – 

szakbizottsági elnök.

Horváth Tibor

-
lánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya állategészségügyi ha-

-
lapítása miatt községi zárlatot rendelt el. 

A községi zárlat alatt álló területen 

-
gedélyével a zárlat enyhítésére vonatkozó szabályok szerint lehet-
séges;

anyagokat és tárgyakat, méheket kivinni;
A település területén méhészeti kiállítást tartani.

A községi zárlat mindaddig tart, amíg a zárlat alatt álló területen a 
betegség miatt helyi zárlat van és valamennyi érintett méhészet átvizs-
gálása negatív eredménnyel le nem zárul.

A témáról cikkünket a 38. lapszám 8. oldalán olvashatják!
Fotók: Pavolek Renáta 

Óvodások a múzeumban 2. részÜLÉSEZETT A PÉNZÜGYI ÉS 
VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG
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Hirdetés

-
-
-

-

 A rutinos ellenfél az utolsó per-
cig kitartott és a kezdeti megdöb-

azért már nem adta magát egy-
könnyen. A magyar rögbis körök-

-

és bizakodásra ad okot a szezon 

után a Honfoglalók toronymaga-

-
-

-

 

-

garantált az izgalom!

-
-
 

-

 

 

-
-

-

-
-

-

-

-

-
-
-

ból ne lenne érintett.
Forrás: MTI

Ön tud illegális 
hulladéklerakóról 

Jelentse be a HulladékRadaron 
keresztül!

Amennyiben Ön is lát illegális 

-

alkalmazáson keresztül.
Kattintson a www.hulladekradar.

az alkalmazást!
TEGYÜNK EGYÜTT 

KÖRNYEZETÜNKÉRT! EHHEZ 
ÖNRE IS SZÜKSÉG VAN!

Már háromezren jelentettek illegális hulladéklerakót 
a HulladékRadar applikáción keresztül
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Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI  
ÜGYELET

 
OROSZLÁN GYÓGY-

SZERTÁR 
 

Kecskeméti út 18.  
Tel.: 06-53/550-182

 
SZENT GYÖRGY GYÓGY-

SZERTÁR 
 

Tel.: 06-53/351-014

 

Hirdetés

ORVOSI 

ÜGYELET 

TELEFON SZÁMA: 
53/350-377

Hirdetés

 

 

• automatizálási vagy ipari elektronikai végzettség,
• kommunikációképes angol nyelvtudás,

• automata gépek karbantartásában, karbantartás 
szervezésében szerzett tapasztalat

• karbantartási utasítások és tervek készítésében 
szerzett tapasztalat

Hirdetés



13XV. évfolyam, 39. szám • 2020. szeptember 25.

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
„JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ” DÍJ ÁTADÁSA

Holló-Zsadányi Senon Holló-Zsadányi Norman
Szabóné Irházi Zsuzsanna

A hónap műtárgya,  
a zene tempójelzője

A XVII. század előtti időkben nem ismerték a 
zene világában a dinamikai és tempójeleket. 
Nem is volt rá szükség, hiszen egységesen elfo-
gadott tempót használtak. Ez az 1700-as évek-
ben változott meg, amikor is a zeneoktatás, a 
nagyzenekarok és a hangszerek fejlődése miatt 
szükségessé vált a ritmusok helyes megadása, 
illetve azok egységesítése. 1816-ban Johann 
Nepomuk Mälzel német zongorista és mérnök, 
Kempelen Farkas híres sakkozógépének megvá-
sárlója és továbbfejlesztője, Párizsban szabadal-
maztatta az általa feltalált metronómot, melynek 
nem csupán létrehozását, hanem elnevezését is 
neki köszönhetjük. A metronóm nem más, mint 
a zenében használatos tempójelző eszköz, mely 
egy óraműhöz hasonló szerkezethez egy inga, il-
letve egy csengő van hozzákötve. A függőleges, 
alsó felén súllyal ellátott inga kibillentésével 
hozza működésbe a beépített óraszerkezetet, 
mely felhúzását és beállítását követően bizo-
nyos időközönként egy kis csengő szólal meg a 
metronóm házában. Ezen felül maga az inga kat-
togó hangja szintén felerősödik a rezonátorként 
is használt házban. A szerkezet különlegessége 
az inga mögötti skála, melyhez a függőlegesen 
mozgatható felső súly beállításával tetszőleges 
ütés állítható be, így percenként 40 és 208 kö-
zötti érték adható meg. Ludwig van Beetho-

ven néhány kései művében az „M.M.” jelzést is 
megadta, ezzel utalva a „metronom Mälzel”-re, 
így adva meg egy-egy mű tempóját az utókor-
nak. Mälzel eszközét több, hasonló szerkezet is 
megelőzte, de a német feltaláló érdemei így sem 
vitathatóak, hiszen szerkezete a mai napig a ze-
neoktatás egyik alapeszköze. Egy ilyen szép tárgy 
is szerepel a múzeum gyűjteményében a sok más 
érdekesség mellett. Fedezzék fel a múzeumot, 
ismerjék meg személyesen is a hónap műtárgyát!
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A Crown Magyarország Kft.

• gyártósoron szerzett tapasztalat
• számítógépes ismeret

• gépész, géplakatos szakirányú végzettség

• versenyképes juttatási csomag

Hirdetés Hirdetés

MEGHÍVÓ

A társaság 2019. évi Mérlegbeszámolójának (Mérleg, Eredménykimu-

a Mérleg szerinti eredmény felosztásáról. Az Igazgatósági Tagok fel-
mentvényének megadása.

adódott a Toldi iskolában

-

-
-

-

-

 

-

-
-
-

-
-

 

Kiütéses kőrösi győzelem, 
az eddig hibátlan 
Táborfalva ellen!
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Én már iskolás vagyok  III.

-

 

Bodnár Viktória 
Terézia, Böszörményi Ale-
xa, Dobos Albert, Halasi 

-
zsef, Hoffer Károly, Horváth 
Krisztián, Kókai Mária, Krá-

Medvegy István Ákos, Mé-
száros Erik Dominik, Moldo-

-

Sándor Olivér, Sipos Flórián 
Marcell, Tóth István László, 

Henrietta, Végh Dorina

-

 
 

 
 

Bátor Viktor, 
-

Bence, Tóth Dávid




