NAGYKŐRÖSÖN IS ELMARAD AZ AUGUSZTUS 20-I ÜNNEPSÉG!
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy összhangban a Magyarország Kormánya által hozott döntéssel, a járványügyi
védekezés miatt Nagykőrösön is elmarad az augusztus 20-ai, Államalapító Szent István királyunk tiszteletére és az új kenyér
megáldására tervezett ünnepség, továbbá a kísérőprogramok. Kérjük otthon, családi körben ünnepeljünk ezen a napon. Vigyázzunk egymásra!
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A nagykőrösi koronavírus
helyzetre tekintettel megbeszélést kezdeményezett dr.
Czira Szabolcs polgármester,

2020. július 24.

melyre július 20-án került sor a
Nagykőrösi Polgármesteri Hivatalban, az intézményvezetők
és a hivatal vezetőinek rész-

vételével. Dr. Czira Szabolcs
polgármester az egyeztetésen
tájékoztatást kért, hogy a vezetők által felügyelt intézmények

Ingyenes információs lap

milyen intézkedéseket tesznek
annak érdekében, hogy csökkentsék a járvány terjedésének
kockázatát.

A KORONAVÍRUS NAGYKŐRÖSI HELYZETE KAPCSÁN ÉS A NAGYKŐRÖSI HÁZIORVOSI RENDELÉSEKRŐL
TÁJÉKOZTATÁST OLVASHATNAK LAPUNK 3. OLDALÁN!

SZUPER LETT:

sportparkkal és futókörrel gyarapodott tovább Nagykőrös
Elkészült és az utómunkák után használhatóvá válik a legújabb fejlesztés, a Cifrakertben megvalósult futókör és szabadtéri sportpark. A kültéri kosárpálya mellett – melyen
ottjártunkkor is fiatalok kosaraztak – most már egy 400 méteres futókör és egy 14 elemből álló kondipark is szolgálja
az egészséges, fitt életmódot, a sportolni vágyókat. A beru-

házást Nagykőrös Város Önkormányzata, sikeres pályázatnak köszönhetően, Magyarország Kormánya támogatásával valósította meg.
A futókörrel kapcsolatban lapunk 6. oldalán is
talál információkat!
HT

NEMZETI
KONZULTÁCIÓ
2020

Javában tart a 2020-as
„A te országod, a te hangod” Nemzeti Konzultáció,
melynek témája a koronavírus és az azzal szembeni védekezés, továbbá a gazdaság
újraindítása. A konzultációs
ívek már megérkeztek a
postaládákba, sőt elektronikusan is kitölthetőek a nemzetikonzultacio.kormany.
hu honlapon. Időközben
elkészült a nemzeti konzultáció honlapjának akadálymentesítése, így a kitöltése minden magyar polgár
számára biztosított. Már

most sok százezren éltek
a lehetőséggel és nyilvánítottak véleményt ezekben
a fontos kérdésekben. Így
tett dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármester is, aki a
papír alapú kitöltést választotta, majd válaszborítékba helyezte lapját és
feladta a postán.

a konzultáció és a manipuláció között

Nagyon fontos, hogy mindenki a postára vigye be és
ott adja fel a válaszborítékban elhelyezett ívet!
Horváth Tibor

Megemlékezés
Mély fájdalommal tudatjuk rokonokkal
és ismerősökkel, hogy

Gelmár Ferenc (1939)
férj, édesapa, nagypapa életének
81. és házasságának 57. évében elhunyt.
Hamvait szűk családja körében
a Református Temetőben helyeztük
örök nyugalomra.
Gyászoló család

Gyász
Dr. Kovács Lászlóné
sz. Németh Ilona (1938)
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Szabóné Irházi Zsuzsanna
elmagyarázta László Ferencnek,
hogy mi a különbség

„Én László Ferenc képviselő
úrhoz fordulok, aki ugyan itt
tiltakozott, hogy ‚könyvelőnek’ őt ne nagyon nevezzük,
de szó esett Nagy Balázs képviselő hozzászólásában arról,
hogy elég sok mindent föl mer
vállalni idézőjelben, ellenzéki
képviselőként. Én most tisztázni szeretném, amit a facebookon hirdet nyíltan és őszintén.
Csak kérdezem, hogy viseli
ezt, hogy elkezd szórakozni a
Kormány által indított Nemzeti
Konzultáció – ‚manipulációhoz’ való csatlakozás lózungjával? Én csak szeretnék, mint
pedagógus segíteni, hogy mi a
különbség a manipuláció és a
konzultáció között, tehát, hogy
miért indít ilyet a Kormány.

A Kormány egyeztetési céllal közvélemény-kutatást tart,
döntés előtt. Önök pedig, fölvállalva ezt a manipuláció kifejezést, direkt ellenbefolyásolásra törekszenek, azért, hogy
megakadályozzák ennek a
kutatásnak az akármilyen eredményét is. Szóval ez is elfér
most már egy képviselő tevékenységében? Becsapják ezzel
a lakosságot, mert az egyszerű
ember nem biztos, hogy tudja
ezt. László Ferenc nagyon jól
tudja.” – fogalmazott Szabóné Irházi Zsuzsanna települési
képviselő, szakbizottsági elnök
fölszólalásában, a június végi
testületi ülésen.
HT
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EGYEZTETÉS A KORONAVÍRUS NAGYKŐRÖSI HELYZETE KAPCSÁN

Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester a városunkban
megjelent koronavírus helyzettel kapcsolatban július 17én telefonon egyeztetett a Pest
Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályának vezetőjével, Dr. Kiss Csaba megbízott
járási tisztifőorvossal.
Múlt héten, pénteken az egyik
nagykőrösi gyár telephelyén
végeztek ellenőrzést, és jegyzőkönyvet vettek fel, majd ezt
követően adtak tájékoztatást a

vírus kezeléséről és a szükséges
lépésekről. A telefonos megbeszélés során elhangzott, hogy az
egyik munkatárs vitte be a gyárba a vírust és négy pozitív teszt
lett a közvetlen munkatársai
között, de már jönnek a negatív eredmények is. Megtudtuk,
hogy az egész gyár mintázását
hétfői nappal a cég ütemesen
megkezdte, 250 teszt kerül elvégzésre.
FONTOS INFORMÁCIÓK:
– Július 17. péntek 13.00 órától visszavonásig a Nagykőrösi
Rehabilitációs Szakkórház és
Rendelőintézet vezetősége a
kórházba látogatási tilalmat
rendelt el. A szakrendelésekre
továbbra is be kell jelentkezni,
oda előzetes időpontfoglalás
szükséges. A vezetőség kiemelten kéri, hogy az adott időpont
előtt csak 10 perccel érkezzenek korábban.

– A házi- és gyermekorvosi
rendelésekről folyamatosan tájékoztatással leszünk, mely jelenleg is a megszokott telefonos
rendszerben működik.
– A Nagykőrös Város Önkormányzata által fenntartott
bentlakásos szociális intézményekben (Arany J. u. 35.) a
mai nappal látogatási tilalom
került elrendelésre.

– Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester egyeztetett a Nagykőrösi Városi Óvoda vezetőjével
is, aki elmondta, hogy a tagóvodákban minden az eddigiek
szerinti, zsilipes rendszerben
megy tovább, a szülők a kapuban tudják átadni gyermekeiket
az óvónőknek, ahol hőmérőznek
is, illetve szenzoros kézfertőtlenítő beszerzését rendelte el Talamon Attiláné. Továbbá arról is
tájékoztatott, hogy ezentúl délután sem mehetnek be a szülők,
az udvarra sem.

– Bugya László intézményvezető a Városi Bölcsőde ügyében elmondta, hogy a beléptetési rendszer visszaállításra
került, illetve a városi óvodához hasonlóan itt is folyamatos a hőmérőzés.
– Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester az egyeztetéseket követően így fogalmazott:
„Fontos, hogy továbbra is maximálisan tartsuk meg az egészségvédelmi szabályokat, tartsuk
a kétméteres védőtávolságot
a másik embertől, és viseljünk
szájmaszkot, így csökkentve a
vírus terjedését. A bevásárlások során pl. piacon fokozottan
tartsuk be a fenti szabályokat.
Fokozott óvatosságot kérek minden nagykőrösitől, ahogy eddig,
ezután se vegyük könnyelműen
a koronavírust. Ügyeljünk, vigyázzunk szeretteinkre, egymásra, magunkra!”
Nagykőrösi
Polgármesteri Hivatal

TÁJÉKOZTATÁS A NAGYKŐRÖSI HÁZIORVOSI RENDELÉSEKRŐL

A lakosság hiteles tájékoztatása érdekében,
a koronavírus nagykőrösi helyzete miatt
kértünk tájékoztatást a nagykőrösi háziorvosok rendelése kapcsán dr. Lakatos Attilától,
a nagykőrösi háziorvosok mentorától, aki az
alábbi választ juttatta el hozzánk:
Tisztelt Nagykőrösi Lakosok!
A napokban elterjedt a hír városunkban
és a közösségi oldalakon is, hogy Nagykőrösön több koronavírus pozitív személyt
azonosítottunk. Ez a hír igaz, sajnos a
korlátozások lazításával erre minden
esély megvolt.
Az eljárás ilyenkor a következő:
1⃣. A panaszokkal jelentkező személy jelentkezik a háziorvosánál telefonon vagy
az ügyeleten. A betegség gyanúja esetén
elvégeztetik a PCR tesztet (légutakból) a
mentőszolgálat segítségével, és házi karanténba küldik az illetőt és közvetlen vele
érintkező hozzátartozóit és munkatársait.
2️⃣. Az ÁNTSZ a betegbejelentés és a teszt
eredménye alapján, pozitív teszt (igazolt
betegség) esetén elrendeli az egészségügyi

zárlatot az érintett személyre és kéri a felkutatott kontakt személyek tesztelését a
háziorvosokon keresztül.
3⃣. Két 48 órát követő negatív teszt esetén
oldható fel a zárlat.
4️⃣. Súlyos panaszok esetén a beteg speciális mentővel a területileg illetékes fertőző
osztályra kerül.
📌 Mivel a tesztelés városunkban most is folyamatosan zajlik, a pozitív esetek kapcsolatai mentén, ezért a betegek pontos száma a
teszteredményeknek megfelelően változik.
Fontos, hogy légúti panaszok esetén, telefonon értesítsék a háziorvosukat, aki a tünetek
alapján eldönti, hogy szükséges-e a teszt elvégzése és ennek megfelelően elrendeli az
ÁNTSZ-en keresztül a házi karantént.
📌 Az ÁNTSZ által felderített kontakt személyekről a háziorvosok írásban értesülnek
és a mentőszolgálaton keresztül elvégeztetik
a teszteléseket.
📌 Kérjük, tartsák be a karanténra vonatkozó szigorú rendelkezéseket, és újra fordítsunk fokozott figyelmet a kézfertőtlenítésre, illetve a szájmaszk használatára.
A háziorvosi rendeléseknél továbbra is
működik a bejáratnál a betegirányító pult,
kérjük, hogy receptigényléseiket e-mailben
küldjék el a háziorvosi rendelőknek, vagy a
pultnál írásban adják le.
📌 A megnövekedett szervezési és adminisztratív terhek miatt a naponta előjegyzés
alapján fogadható betegek számát sajnos
csökkentenünk kell.
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Ebben a senki számára nem könnyű helyzetben fokozott megértésüket és türelmüket
kérjük, igyekszünk mindenkinek segítséget
nyújtani.
RENDELÉSI IDŐK, E-MAIL-CÍMEK,
TELEFONSZÁMOK:
Dr. Wolf Ferenc 06-20/980-3882 (347-915),
wolfhaziorvos@gmail.com
Dr. Hatvani Edit (Dr. Szabó László)
06-30/928-3138 (351-258),
hatvanirendelo@gmail.com
Dr. Mohácsi Gábor 06-20/495-1484 (348-063),
mohacsirendelo@gmail.com
Dr. Bodnár Ferenc 06-30/9192595 (348-123),
Rendelési idő: Hé-Sze-Pé: 12-16h-ig
Ke-Csü: 08-12h-ig
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),
rosztoczyrendelo@gmail.com
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
Rendelési idő: Hé-Sze-Pé: 08-12h-ig
Ke-Csü: 12-16h-ig
A tájékoztatást adta: dr. Lakatos Attila

3

Kátyúztak városunk utcáiban – sok száz kátyú tűnt el!

Elkészültek a második nyári
nagy kátyúzási ütemben érintett, városi fenntartású utcák
Nagykőrösön. Sok kátyúval
érintett területek voltak a Losonczi, a Zrínyi, a Mikes Ke-

lemen utcák, valamint a Hősök
tere és a Szabadság tér. Számos
kátyú tűnt el ezek mellett az
Esedi, a Czira Kovács Lajos, a
Zalán utcákban is. Számos más
utca 1–1 bosszantó kátyúját si-

került felszámolni, így például
a Vihar, a Zöldmező, a Kárász,
a Tompa, a Puskás Tivadar, a
Sajó, vagy éppen a Toldi utcákban. Köszönjük a kivitelezést végzőknek, hogy sok száz

kátyút szüntettek meg, így
téve kényelmesebbé, biztonságosabbá Nagykőrös városi
fenntartású úthálózatát.
Horváth Tibor

BALATONAKALIN A JUDÓSOK
Bár ebben az évben kisebb létszámban, de ismét birtokba
veszik Nagykőrös Város Önkormányzat Balatonakali táborát a Kőrös Judo SE sportolói,
akik egy hetes edzőtáborral készülnek a remélhető őszi versenyekre. Nyolcadik éve, hogy itt
táboroznak nyáron az egyesület
tagjai, hiszen erre a célra is kiválóan alkalmas a remek fekvésű
helyszín. A márciusi korlátozásokat követően májustól újra indultak az edzések mind szabad
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téren mind pedig a tatamin. A
nyári időszakra amúgy is jellemző némi kis létszámcsökkenés és
a kihívások hiánya miatti motiválatlanság tapasztalható, de remélhetőleg ez a helyzet szeptemberre
megváltozik majd. A programban napi két edzés szerepel,
természetesen a higiéniai szabályok fokozott betartásával,
de jutni fog idő strandolásra és
egyéb kikapcsolódásra is.
KŐRÖS JUDO SE
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
A Kormány a 283/2020. (VI.17.) Korm. rendeletével
döntött a járványügyi készültség bevezetéséről.
Nagykőrös városában a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály
által jelentett koronavírus megbetegedésekre figyelemmel kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy ügyintézése során továbbra is részesítse előnyben az elektronikus úton és telefonon történő kapcsolattartást.
Személyes ügyintézése alkalmával saját és mások
egészségének megóvása érdekében maszkot, sálat,
vagy kendőt viseljen és a hivatal épületébe történő
belépéskor a kézfertőtlenítőt használja.
A személyes ügyintézésre kérem, hogy lehetőleg kísérő nélkül érkezzenek, egymástól a kellő távolságot tartsák meg, illetve az irodában egyszerre csak
egy ügyfél tartózkodjon ügyintézés céljából, kivéve
azokat az eseteket (pl. házasságkötéssel kapcsolatos
ügyek), amikor csak együttesen lehet ügyet intézni.
Mindannyiunk egészségének megóvása érdekében
kérem a fentiekben leírtak elfogadását és betartását
a Tisztelt Lakosság részéről!
Dr. Nagy Lajos
jegyző
Hirdetés

31.HÉT – Július 27- 31.
Paradicsomleves betű tészta
Keménylebbencs sonka
kockával
Tavaszi vagdalt petrezselymes
burgonya
Fahéjas almaleves
Csirke pörkölt galuska uborka
saláta
Paprikás sertés szelet rizs
Hamis gulyásleves
Túrós tészta tepertővel
Natúr csirkemell salátaágyon
fokhagymás öntet
Csont leves
Szárazbab főzelék hagymás
kolbásszal
Bakonyi sertés szelet tészta
Legényfogó leves
Szezámmagos csirkemell
Burgonya saláta
Bolognai spagetti
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TÁJÉKOZTATÁS
A TALAJTERHELÉSI DÍJ
BEVALLÁSÁNAK
ELLENŐRZÉSÉRŐL
Nagykőrös Város Önkormányzat
adóhatósága 2020. évi ellenőrzési
programjában szerepel a talajterhelési díj bevallási és befizetési
kötelezettségének ellenőrzése.
A helyi adóhatóság kéri, hogy
az adóhatósági ellenőrzéshez
kapcsolódó szankciók (adókülönbözet megállapítása, adóbírság,
késedelmi pótlék) elkerülése érdekében tegyenek eleget bevallási
és befizetési kötelezettségüknek.
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
24. §-a szerint a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az
illetékes önkormányzati adóhatóságok látják el.
Nagykőrös Város Önkormányzat
Képviselő-testülete által alkotott,
a talajterhelési díjjal kapcsolatos
helyi szabályokról szóló 19/2013.
(V.31.) ÖT. számú rendeletének 1.§a alapján a rendelet hatálya kiterjed
Nagykőrös Város egész közigazgatási területén mindazokra a környezethasználókra, akik a tulajdonukat
képező (vagy használatukban álló)
ingatlanon keletkezett kommunális
jellegű szennyvizet helyeznek el, és
az ingatlanukhoz kapcsolódó közterületen vagy szakaszon van működő szennyvíz közműhálózat, amelyet azonban nem vesznek igénybe.
A rendelet 2. és 3. §-ai értelmében a kibocsátó (ingatlan tulajdonosa vagy használója) a talajba ju-

tatott szennyvíz minden m3-e után
talajterhelési díjat köteles fizetni,
mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapja az átalány
alapján meghatározott víz menynyisége.
A talajterhelési díj egységdíjának mértéke 1200 Ft/m3. Nagykőrös város közigazgatási területére
vonatkozó
területérzékenységi
szorzó mértéke: 1,5.
Fizetendő talajterhelési díj mértéke: Talajba jutott szennyvíz (m3)
* 1200 Ft/m3 * 1,5
(Talajba jutott szennyvíz = elfogyasztott vízmennyiség – csökkentő tételként figyelembe vehető
vízmennyiség)
A Bácsvíz Zrt. minden évben
az önkormányzati adóhatóság
rendelkezésére bocsátja azon
ingatlantulajdonosok,
illetve
használók adatait, akik a csatornahálózatra nem kötöttek rá,
de legalább telekhatáron belül
vízbekötéssel rendelkeznek.
A talajterhelési díjat az érintetteknek önadózás keretében
kell megállapítani, bevallani
és a bevallással egyidejűleg
megfizetni a tárgyévet követő év
március 31-ig.
A bevallás-benyújtás teljesítéséhez további tájékoztatás a BÁCSVÍZ Zrt-nél (2750 Nagykőrös,
Abonyi út 21., tel.: 53/511-511),
valamint a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján
(2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
fsz. 4. ; tel: 53/550-351) kérhető.
Dr. Nagy Lajos jegyző sk.

A nyári hónapokban is
sok feladata volt a KÖVA-nak!
A KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.
minden hónapban részletesen
beszámol az általuk elvégzett
közfeladatokról.
Júniusban
11680 kg illegális hulladékot
gyűjtöttek be és ártalmatlanítottak, ebből 9020 kg-ot a
Ménesi úton és 3760 kg-ot a
Dózsa TSZ-nél. Az útüzemeltetési feladatok között elkészült
a mart aszfaltos feltöltés a Hunyadi u., Lázár és Biczó G. u-k
kereszteződésében és a Teleki
út – Bajcsy-Zs. utcák kereszteződésében. Az eltulajdonított
közúti jelzőtáblákat pótolták
a Sarkantyú és a Zrínyi utcákban, a Vízállás-Gátér dűlő
szennyvíztelepi úton figyelmeztető táblát helyeztek ki.
170 m2-en kátyúmentesítettek

a városban, a nyári kátyúzási ütemtervnek megfelelően.
Megtörtént az Ifjúság út teljes árokszakaszának gépi és
kézi takarítása, a föld elszállítása és engedélyezett módon
történő elhelyezése. A szúnyogirtás 2020. július 10-én
és július 13-án megtörtént.
A parkberendezési tárgyak
karbantartására vonatkozóan
ivókút javítás történt a Széchenyi téren, az Október 23-a
téren a padok javításának
előkészítése (korábban nem
javított padok) és a Bárány u.
sportpálya körül a kiálló vasak eltávolítása megtörtént.
Lapunkat a KÖVA-KOM
Nonprofit Zrt. tájékoztatta
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Továbbra is viselkedjünk felelősen és ne vegyük könnyelműen a koronavírust!
A koronavírus továbbra is jelen
van az életünkben, mint azt az
elmúlt hét is bebizonyította. Továbbra sem szabad könnyelműen
viselkednünk, odafigyeléssel és
felelősségteljes viselkedéssel jelentősen csökkenthetjük a kockázatot.
 Viseljünk szájmaszkot a zárt
helyeken, illetve a piacon is!
 Tartsuk a legalább 2 méteres védőtávolságot a másik embertől!
 Ha betegnek érezzük magunkat, akkor a korábbi bejegyzés
szerint lépjünk kapcsolatba
háziorvosunkkal és ne hagyjuk el otthonunkat, ne veszélyeztessünk másokat!
Néhány hasznos tanács vásárláshoz:

 Ne fogdossuk össze az árut,
csak ahhoz nyúljunk hozzá,
amit meg is veszünk.
 Mindig forduljunk el az árutól, amikor köhögünk, vagy
tüsszentünk.
 Segítsünk idősebb szeretteinknek a bevásárlásban, amikor
csak tehetjük.
 Vásárlás után otthon az első

dolgunk az alapos kézmosás
legyen, legalább 1 percen át.
 Elkerülve a szájmaszk levételét, a lángost, sültet, pékárut
otthon, alapos kézmosás után
fogyasszuk el.
Most még fokozottabb fegyelemre van szükség. Nagykőrös a járvány első hullámakor jól vizsgázott, továbbra is mindent meg kell
tennünk azért, hogy mi magunk,
ismerőseink, szeretteink, illetve
mindenki, akivel kapcsolatba kerülünk, azok tudják, és azt érezzék, hogy biztonságban vannak.
VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
HAJRÁ, NAGYKŐRÖS!
(fotó forrása:
Oktogon magazin, Palkó György)

Használjuk
rendeltetésszerűen
a futókört
és a kondiparkot!
Tisztelettel kérjük, hogy mindenki
RENDELTETÉSSZERŰEN használja a
Cifrakertben frissen elkészült futókört és kondiparkot, az erről szóló
12 pontos tájékoztató kikerült tábla
formájában a területhez is, ezt képünkön láthatják. Kiemelten kérjük
az első napok tapasztalatai alapján,
hogy A FUTÓKÖRRE NE MENJENEK
RÁ KERÉKPÁRRAL és SZÖGES FUTÓCIPŐVEL SEM!
Köszönjük, hogy Ön is hozzájárul
ahhoz, hogy minél tovább megőrizhessük a futókör és a kondipark épségét! Használják egészséggel!

VÁGÁNYZÁR INFORMÁCIÓ
Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 2020. július 27-től 2020. augusztus 30-ig Budapest-Nyugati állomáson
végzett pályakarbantartási munkák miatt a 140 Szeged – Cegléd – Budapest vasútvonalon a vonatok
módosított menetrend szerint közlekednek.
Tájékoztatjuk utasainkat, hogy a 140 sz. vonali InterCity vonatok, valamint a 7020, 7028, 7029, 7009 sz.
vonatok indulási, illetve végállomása a hirdetményen jelöltek szerint Budapest-Nyugati helyett Zugló
megállóhely, vagy Budapest-Kelenföld. A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható
az állomási pénztáraknál, ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a MÁVDIREKT +36 (1) 3 49 49 49-es
telefonszámán és a www.mavcsoport.hu honlapon.
Lapunkat a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. tájékoztatta
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Bemutatkozik a Nagykőrösi Mentőállomás
új vezetője!

Új vezetőt neveztek ki július 1-től az
Országos Mentőszolgálat Nagykőrös
Mentőállomás élére Várkonyi Sándor
személyében, akivel ennek kapcsán
készítettünk interjút.
Kérem, meséljen magáról és eddigi pályafutásáról!
1991-ben születtem júniusban, Cegléden. Mindig is nagykőrösi lakos
voltam, felmenőim közül is mindenki
igazi nagykőrösinek mondhatja magát. A középiskolás éveimet Cegléden a Török János Mezőgazdasági és
Egészségügyi Szakképző Iskolában
töltöttem. A mentőszolgálaton majdnem 10 éve dolgozom, ugyanis 2010
szeptemberében kerültem az Országos Mentőszolgálat Nagykőrös Mentőállomásra. A mentős tevékenység
már régóta szívem vágya volt, ugyanis édesapám hosszú éveken keresztül
a város egyik mentő-gépkocsivezetője
volt, ezáltal gyermekkoromban sok
időt töltöttem az állomáson. Számomra sosem volt kérdés, hogy én is ehhez
a csapathoz szeretnék tartozni. Miután a mentőállomásra kerültem jelentkeztem Budapestre mentő szakápolói
iskolába, amelyet egy ráépülő képzés
követett. Jelenleg folyamatosan a cégen belüli képzések elvégzésével próbálom tudásomat szinten tartani.
Az évek során volt-e olyan alkalom, amit maradandó élményként
könyvelhet el?
Emlékezetes történeteim közé sorolhatom azt a nyári éjszakát, pontosabban hajnali 4 órát, amikor egy

otthon megindult szüléshez kellett
kivonulni. A helyszínen tapasztaltuk, hogy a hajas fejbőr már látható,
viszont az újszülött, rossz pozíciója végett elakadt. Innentől számított
ez komplikált szülésnek, azonban a
nehéz körülmények ellenére sikeres
szülést tudtunk a helyszínen levezetni. Egy siker sztoriként könyvelhettük
el, hiszen egy egészséges kisbabának
segíthettünk a világra jönni, emellett
a mai napig rendszeresen látom őket
és minden alkalommal megköszönik.
Honnan jött az ötlet, hogy jelentkezik az állomás vezetőjének pozíciójára?
Igazából ez egy kihirdetett pályázat volt, azt tudni kell, hogy az egész
megyében az összes mentőállomáson
kihirdetésre kerültek ezek a pozíciók.
Már régen is megfordult a fejemben
ez a terv, de úgy gondoltam, hogy a
korom miatt még nem biztos, hogy
aktuális lenne. Most azonban, 10 év
után úgy érzem, hogy képes leszek jó
irányban továbbvinni az elődöm útját.
Milyen terveket tűzött ki a Nagykőrösi Mentőállomás számára?
Az elsődleges terveim között szerepel bajtársaim, állomáson való komfortérzetének javítása, hiszen szeretném, ha a munkatársaim jó kedvvel
jönnének be dolgozni. Reményeim
szerint ezt a csapatot egy kicsit összetartóbbá tudom a jövőben kovácsolni.
A további céljaim pedig a mentőállomás külső és belső fejlesztése, mindent megteszek, hogy minél jobban
fejlődjünk mind szakmailag, mind
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technikailag is. Továbbá, hosszú távú
távlataimban pedig egy másik, magasabb szintű mentőegység beindítása
szerepel. Úgy gondolom, ez jót tenne
a városnak és az állomásnak egyaránt.
Jelenleg a mentőautók fejlettségét illetően azt tudom mondani, hogy a
mentőegység típusára és kompetencia
szintjéhez tartozó összes felszerelés
megtalálható, adott a betegellátáshoz.
Természetesen a jövőben azon leszek,
hogy ezt a felszerelés készletet fejleszszük, és újabb, korszerűbb technikával tudjunk dolgozni.
Szeretne-e szorosabb kapcsolatot
fűzni a város vezetőségével és egységeivel?
Természetesen. Szeretném kicsit
kimozdítani a közösséget, a fényre
vinni, hogy az egész mentőállomás
egy kicsit látótérbe kerüljön, hiszen
sajnos az utóbbi évek tapasztalataiból
kiindulva, a nagykőrösi lakosok nem
igazán tudják, hogy ebben a városban
van mentőállomás. Idáig kicsit elzárkóztunk a közélettől, értem azt újságra
és az internet világára egyaránt. De
úgy gondolom, hogy ez egy közös út,
a fejlődés gyanánt erre szükségünk
van és kell az, hogy közösen tudjunk
dolgozni mind Nagykőrös Város Önkormányzatával, mind a helyi rendőrséggel és tűzoltósággal.
Az interjút készítette:
Pavolek Renáta
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Nyári kavalkád-napok” a Nagykőrösi
Humánszolgáltató Központban

Hagyományokhoz híven ebben az évben is megszervezésre került a Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ által
a Nyári kavalkád nevet kapó
programsorozat, mely során
érdekfeszítő és szórakoztató
programokkal várják az általános iskolák diákjait egészen

augusztus 6-ig. Július 9-én a
gyermekeket a játékok mellett
arcfestés is várta, míg július 14én a Cegléd és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete érkezett
városunkba, melynek keretében
az egyesület elnöke, Papp Anita és alelnöke, Oláh Istvánné
Zsuzsi tartottak előadást, illetve

foglalkozások és játékok segítségével mutatták be a résztvevők
számára a látássérültek világát.
A program keretében a gyerekek kipróbálhatták a látássérültek számára készített eszközöket, mint például a tapintható
szögmérőt és vonalzót, a csörgő labdát, a különböző fehér

botokat. Július 16-án a „Nyári
Kavalkád-Napok” részeként a
jelenlévők megismerkedhettek
a közlekedési alapismeretekkel,
és a kerékpáros közlekedés szabályaival, ezenkívül szemléltető
eszközök segítségével a közlekedési táblákkal is.
Pavolek Renáta

Nagykőrösi tűzoltóink
Kocséron is helytálltak

Kocséron akadt ezúttal munkájuk az Önkormányzati Tűzoltóság
Nagykőrös lánglovagjainak, a 12-es dűlőben 800 m2-en szárazfű
égett, nádtetős családi házat veszélyeztetett. A „Nagykőrös/1 Nagykőrös/Víz” vonult, hogy megelőzzék a nagyobb bajt és segítsenek. Személyi sérülés szerencsére nem történt.
Ezután továbbriasztották a nagykőrösi tűzoltókat, Nagykőrösön,
a Pozsonyi utcában 30 m2-en szárazfüvet égettek. Tulajdonosnak
felhívták a figyelmét, hogy az önkormányzati rendelet nem engedi a tűzgyújtást.
Köszönjük a munkájukat, melyet minden nap értünk végeznek!
Forrás: ÖTP
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„Szerintem ilyen csoda
a Nagykőrösi Kórház Lelke is”
Ahogy arról lapunkban
olvashattak,
Jubileumi
Semmelweis napi ünnepséget és nyugdíjas találkozót tartottak július 30-án a
Nagykőrösi Rehabilitációs
Szakkórházban. Alábbiakban dr. Czira Szabolcs
polgármester ünnepi gondolatait olvashatják.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Főigazgató
Asszony!
Július elseje Semmelweis
Ignác születésnapja, Semmelweis-nap, a magyar
egészségügy napja. A mai
ünnepség különleges Nagykőrösön, hiszen negyed
százada, hogy befejeződött
a Kórház rekonstrukciójának első szakasza, 2000-re
pedig a második szakasz is
megvalósult.
Újrakezdés, mely emlékeztet minket, hogy az előző rendszerben miként építették le, lehetetlenítették el
városunk egészségügyének
ezen fontos intézményét.
Újrakezdtük, és ennek a
folyamatnak
kétségkívül
voltak és vannak emblematikus személyei, akik
szorgalmuk,
odaadásuk,

elkötelezettségük és/vagy
pozíciójuk révén mérföldköveket tettek le az elmúlt
25 év során.
Tisztelt Hölgyeim és
Uraim!
Az elmúlt évek során
megtapasztalhatták, hogy
jómagam az összefogásban
hiszek, abban, hogy mindenki tegyen hozzá a dolgokhoz és együtt teljesítsük
ki az értékeket, legyen az
hagyomány ápolása, eleink
által létrehozottak megmutatása vagy új értékek életre
hívása.
Így van ez a kórház életében is. Csak együtt sikerülhetett, éppen ezért most
nem a mérföldköveket szeretném sorra szedni, sokkal
inkább a dolgos hétköznapokra emlékeztetni és emlékezni.
A mindennapok kihívására és a mindennapok apró
sikereire, melyek mind ott
vannak a 25 év eredményeiben. Miként ott van minden
technikai dolgozó, nővér,
orvos munkája. No persze,
a fenntartók döntései is.
Tisztelt Hölgyeim és
Uraim!
A nagykőrösi kórház
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dolgozói olyan közösséget
alkottak az elmúlt két és fél
évtizedben, mely bármely
munkahelynek példaként
szolgálhat. Erős, megfeszített, sokszor a lelket megterhelő munkát végeznek.
Voltak és vannak, akik
kiemelkedő teljesítményt
nyújtottak, s ezáltal a közösségen belül is szakmai
tekintélyre tettek szert.
Mások magas színvonalon
dolgoztak, de nem voltak
kiemelkedők, ugyanakkor,
olyan szeretet lakozott, lakozik bennük, mellyel az
egész közösségnek energiát, erőt tudnak adni. Akkor
is, amikor a legnehezebb.
Ha az ember nyomon
követi évtizedeken át ezt
a közösséget, rájön, hogy
akár egyik, akár másik esetet nézzük, nem a dicsőség,
nem a kitüntetés és nem az
elismerés hajszolása vezeti
a nagykőrösi kórház dolgozóit. De akkor mi? – tennénk fel a kérdést. Én úgy
látom, a LÉLEK! A Nagykőrösi Kórház lelkülete! Ez az,
ami mindegy, hogy ki volt
az intézmény fenntartója, él
és átjárja a falakat, a köztük
dolgozókat.
Mikor költözött a falak
közé? Ki hozta? Egyáltalán
köthető dátumhoz vagy
személyhez?
Nem hinném és nem is
biztos, hogy keresnünk kell
a választ. Vannak csodák,
melyek erejét épp az telje-

síti ki, hogy nem tudunk
mindent
matematikusi
pontossággal róluk. Szerintem ilyen csoda a Nagykőrösi Kórház Lelke is. A
lélek, mely összeköti az itt
dolgozókat, melyet adnak,
átadnak, s mellyel gyógyítják, boldoggá teszik az ide
érkező beteg embereket is.
Egy fiatal lélek, mely tele
van energiával, tettrekészséggel, de kellő bölcsességgel is bír.
Itt van minden nap Önök
által!
Önök ez a Lélek, s hogy
ilyen, ez mindannyiuk közös érdeme.
Önöké, akik soha nem a
múltban merengve vesznek
el, hanem a jövőbe tekintenek, készülnek az újabb
kihívásokra,
feladatokra.
Készülnek, hogy továbbra
is a legmagasabb szakmai
színvonalat
nyújthassák
holnap is. Ez a lélek, ez az
akarat, kötelezettség vívta
ki a nagykőrösi kórház számára, hogy az ország elismert szakintézménye lett
és ma is büszkék lehetünk
az itt folyó elhivatott tevékenységre.
Köszönöm
Önöknek,
hogy
megajándékozzák
Nagykőröst ezzel!
Köszönöm
áldozatos
munkájukat. A Jóisten áldását kérem az Önök és szeretteik életére!
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Nyári élet a Pálfájai Oktatóközpontban

Június utolsó hetén elstartolt
a nyári tábori időszak a Pálfájai Oktatóközpontban. Az árnyas fák, az erdő különleges
hangulata, hangjai kiváló környezetet biztosítanak a szünet
élménydús eltöltéséhez.
Ez évre három tábort terveztünk – örömmel tapasztaljuk,
hogy mindegyikre nagy számban jelentkeztek a gyermekek.
A táborunkban a napi kétszeri
étkezést a Fehér Róka Kifőzde
jóvoltából biztosítjuk.

Bár mindhárom táborunknak más a fő tematikája, a
környezet- és természetvédelem, a természethez közeli
szemléletmód megszerettetése, megismertetése mindegyik táborunkban jelen van.
Első táborunk: „Életmód és
sport”, második táborunk a
„Kézműves és kreatív tábor”,
míg harmadik a „Felfedező
tábor” elnevezést kapta. Külön öröm számunkra, hogy ez

Változik a Volánbusz menetrendje
a Mercedes gyárhoz igazodva!

utóbbi iránt a legnagyobb az
érdeklődés.
A tábort a fő tematikának
megfelelő elhivatottságú nevelő vezeti. Emellett igyekszünk
bevonni külsős vendégeket is
egy-egy szakterület megfelelő
bemutatására.
A Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóság munkatársai
– Csóka Annamária és Vincze
Tibor – mindhárom táborunkban tart foglalkozást.
Július 13-tól zajlott a Kre-

atív- és kézműves tábor a
Pálfája
Oktatóközpontban,
melyre szép számmal jelentkeztek gyerekek. A főszerep
a kézműveskedésé volt, de
természetesen jutott idő a játékra, sportra és tanösvénytúrára is.
Bízunk benne, hogy egy kicsit az Oktatóközpont is hozzájárul az élményekkel teli
nyári szünethez.
KÖVA-KOM
NONPROFIT ZRT.

A hónap műtárgya,

Arról tájékoztatta a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatalt a Volánbusz
Zrt., hogy a térségben lévő nagyvállalatok munkarendjéhez folyamatosan igazítja járatainak közlekedését. Jelenleg a pandémiás helyzet
enyhítésével összefüggésben 2020. augusztus 2-től a Mercedes gyár
ismételt három műszakos munkarendjéhez való igazodás tekintetében szükséges menetrendi módosításokat hajt végre a Mercedes
gyárral közös egyeztetési folyamat eredményeként a Volánbusz Zrt.
A menetrendi változásokról utazás előtt kérjük, mindig tájékozódjon a www.volanbusz.hu oldalon.

a világokat összekötő távíró
Samuel Finley Breese Morse a XVIII. század végén született az „Új
földrészen”, az Egyesült Államok keleti partvidékén. Vallásfilozófiai és matematikai tanulmányait követően az akkor újdonságnak számító elektromosságról hallgatott előadásokat. Emellett
mint tehetséges képzőművész kereste kenyerét. 1832-ben kémiai és fizikai kísérletekbe kezdett, végül egy párizsi útját követően felötlött benne a távíró gondolata. Így 1837. szeptember 4-én
munkatársaival közösen mutatták be a telegráfot, mely sikeresen
továbbította a fél kilométer távolságra lévő tudósok gondolatait.
A washingtoni kongresszus kezdetben nehezen ismerte fel a találmány fontosságát, végül támogatásnak köszönhetően a Baltimore
és Washington között közvetítette első üzenet így szólt: „Mit tesz
Isten”, idézve a Bibliából. Ezt követően sorra nyíltak meg a nagyközönség előtt a távíró vonalak. A Magyar Királyságban 1847. december 27-én létesült először, mely Pozsonyt Béccsel kötötte össze.
A Morse-féle távíró és ábécé karrierje hosszú utat tett meg, míg
végül 1999-ben végleg megszüntették. Egy ilyen távíró billentyűje
megtalálható a múzeum iskolatörténeti tárgyi gyűjteményében is,
melyet az 1940-es és 1950-es években használtak. Ékes bizonyítéka,
hogy a nagykőrösi gyűjtemény milyen gazdag a múltunk kincseinek őrzésében és bemutatásában egyaránt.
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Nincs nyár lovas tábor nélkül

Ha az elmúlt évek nyári táborait fürkésszük városunkban,
stabil pontként találkozhatunk a Gátőrházi Lovastanyán
a Nagykőrösi Lovas Sportegyesület által szervezett Nyári
Nagykőrösi Lovas Táborral. A valódi civilként az emberek
életét, a város közösségét értékkel gazdagító Sportegyesület immár 23. alkalommal szervezte meg szünidei
programját. Molnárné Szóláth Erzsébettel beszélgettünk
a nyári táborról.
ÖH: Beszélgetésünkkor az
idei táborok tekintetében
félúton vagyunk, ha visszatekintünk akkor jónéhány
esztendő sorakozik. Mikor
és kik számára indult el a
lovas tábor?
Molnárné Szóláth Erzsébet: Huszonhárom éve folyamatosan, ki nem hagyva
egy nyarat sem biztosítjuk
az iskolaérett gyermekek
számára napközis lovas táborainkat. Felső korhatár
nincs. Ha az idei évet tekintjük, négy turnusunk van,
melyből már az első kettőt
már megtartottuk. Ebben az
évben „fiú”-rekordot döntöttünk, hiszen a 30 -35 főt
számláló táborainkban 5-6
fiú is jelen volt, míg az elmúlt években táboronként
maximum egy-kettő. Táborainkkal értékes lovas, hagyományápoló és kézműves
programokat nyújtunk a
nyári szünidőben, mely tapasztalataink szerint segíti a
családok életét.
ÖH: Megszokhattuk, hogy
a Nagykőrösi Lovas Sportegyesület történései körül az
egész család jelen van. Miként alakul ez manapság?

MSzE: A nyári programjaink lebonyolításában az idei
évben is nagy szerepet vállal
a négy fős családunk minden
tagja. Férjem, Molnár Dezső
biztosítja a gyönyörűen, precízen ápolt zöld területet, lányunk Dr. Molnár Erzsébet
SZTE Állam és Jogtudományi Kar adjunktusa és fiunk
Molnár Dezső települési
önkormányzati képviselő,
BÁCSVÍZ mérnökgyakornoka is aktívan részt vesznek a
tábor szervezésében, lovas
túra levezetésében, kézműves foglalkozásokban. S persze nekem is megvannak a
feladataim. Miként nagyobb
„családunknak”, segítőink
fiatal lovas tanulóink, lovas
sportolóink, önkénteseink
vagy közösségi szolgálatot
teljesítő fiataljainknak is, hiszen csak így, velük sikerülhet egy ekkora nagyságrendű feladat.
ÖH: De mi is a feladat? Milyen programokkal várják a
gyermekeket?
MSzE: A feladat, bár talán
nem ez a legjobb szó, mondjuk inkább a cél, hogy a táborozó gyermekek megéljék a
nyarat, gyerekek lehessenek
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szép természetes környezetben, ne csak elteljen az idő,
hanem tanuljanak, tapasztaljanak, kapjanak olyan emlékeket, ismereteket, melyek
hasznukra lehetnek az életben. Ebben segítenek programjaink.
A lóápolás, lovaglás, lovas
sétakocsikázás mellett mindig töretlen sikere van a fafaragásnak, Karsay Istvánné fafaragó népművésszel.
Az agyagból Cseténé Jutka
segítségével
alkothatnak
a táborosaink lófejeket,
plaketteket és bármit, amit
csak fantáziájuk és kézügyességük enged. Pethőné
Lvomszki Évike a dekupázs,
a batikolás, zsugorkázás,
körmöcskézés
rejtelmeibe
és sok vidám játékba vezeti
be az érdeklődőket. Minden
turnusba elhívjuk patkoló
kovácsunkat, Váróczi Lászlót, aki nagy türelemmel és
szeretettel van lovaink és
gyermekeink iránt. Szintén
igyekszünk minden turnusba meghívni előadást tartani Maczej Ferenc rendőr
főtörzsőrmestert, a Nagykőrösi
Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti
Alosztály helyszínelő és
baleset vizsgálóját. Meggyőződéssel mondhatom, hogy
itt a nyári lovas táborunk
kötetlen és nem kötelező formában történt tájékoztatóin
a gyermekek nagy érdeklődéssel és figyelemmel vannak az előadások, oktatások
iránt. A számukra elmondottak könnyedén, játéko-

san rögződnek fejecskéikben
és tudják azokat használni a
közlekedésben vagy akár saját személyük, testi épségük
megóvásában.
ÖH: A nyári táborok a
gyermekek számára az új
ismeretségek születésének
helyszínei is. Ez mennyire
van jelen a lovas tábor esetében?
MSzE: Természetesen vannak, akik ismerősként érkeznek, az iskolából ismerik egymást vagy éppen az
egyesület életében vesznek
részt. Ugyanakkor kötődnek
új barátságok is. Táborainkra idén is jellemző, hogy
fele-fele arányban vannak
nagykőrösi és vidéki gyermekek, visszajárók vagy
szájhagyomány útján értesülő „újoncok”. És ha már a
kapcsolatok kerültek szóba,
az Egyesület városunk más
táborszervezőivel is jó kapcsolatot ápol, mely szintén jó
tapasztalás lehet a gyermekeknek, miként lehet összekötni értékeket, hogy azok
még többé váljanak. A Petőfi
Sándor Általános Iskolában
zajló Erzsébet-tábor gyermekeit már két ízben láttuk
vendégül, akik lovas fogatainkon érkeztek hozzánk,
majd rövid pihenő eltöltése
után a Kőrös-ér szép tájain kocsikázva tértek vissza
ebédelni bázisukra. Szintén
vendégül láttuk a Sport tábor több mint 30 fős táborosát, akik nálunk kerülhettek
közel a lovas sporthoz.
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JÚNIUSBAN IS
SEGÍTETT A TIBIKER

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2020. július 20-tól
PATIKAPLUS
GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Ceglédi út 28.
Tel.: 06-53/552-134
2020. július 27-től
EZÜST PATIKA
GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Széchenyi tér 8.
Tel.: 06-53/552-114
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az ügyeletes patikát vasárnapi
napokon 11 órától érhetik el, mivel
az Oroszlán Gyógyszertár
(Nagykőrös, Kecskeméti út 18.)
vasárnap is nyitva tart 11 óráig.
Hirdetés

Kovács Vivien és párja Németh Csaba elmondta, hogy
még soha nem kaptak semmilyen vásárlási utalványt. Főleg
húsárut vásárolnak az utalvány árán és így ki is használják
a hús akciót, ami éppen az üzletben zajlik. A másik család
Tóth Annamária öt gyerek édesanyja, akik rögtön le
is vásárolták az utalványt, húsra, tésztákra és fagyasztott
termékekre. Annamária kiemelte, hogy folyamatosan
találkozik az üzletben meghirdetett hús akciókkal, mint ami
az előző hétvégén is zajlott a TIBIKER-ben. Mindkét család
elmondta, azért szeretnek itt vásárolni, mert kedvezőek az
árak, jók az akciók, és az áruválaszték!
Hirdetés
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A lapunkban megjelent
írások, képek, illetve
bármilyen tartalom
utánközlése csakis kizárólag
a Szerkesztőbizottság vagy
a jogtulajdonos engedélyével
történhet.
Lapzártánk időpontja:
hétfő 12 óra.
Hirdetés

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

Hirdetés

koordinálása
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.
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Nyári Tárlat

A múlt hét folyamán a Nagykőrösi Arany János Kulturális
Központ, Rácz József Galéria
termében került megrendezésre a New World In Art
képzőművészeti csoport alkotóinak Nyári Tárlat című
kiállításának
megnyitója.

A kiállítást Juhász Nándor a
Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, Könyvtár és
Muzeális Gyűjtemény igazgatója nyitotta meg, mely során
rövid szöveg kíséretében mutatta be a festmények tulajdonosait.

Kiállítók: Somlyai Péter –
Bolla Márta – Nagy-Kóré Mária – Harangi Andrea – Gazsó
Baráth Klára – Szitár Éva –
Ádám Zsolt
Az eseményen a kiállítók
meglepetéssel is készültek Juhász Nándor igazgató számá-

ra. Köszönetük kifejezéseként
egy gyönyörű festménnyel, illetve Harangi Andrea festőművész és költő szerzeményével
ajándékozták meg, az utóbbi a
Szabó Károly városi könyvtárban
kölcsönözhető lesz.
Pavolek Renáta

A vásári kavalkád veszélyei

Az eddigi szokásokhoz híven
a hónap utolsó vasárnapján
ismét megrendezésre kerül
a Vásár, ahol az ország különböző területeiről érkező
árusok változatos portékákat kínálnak a vásárlóknak.
A Vásár nagy látogatottsága
jót tesz a város hírnevének,
a környékben zajló kereskedelemnek, valamint kellemes
időtöltés a kilátogatók részére. A nagy tömeg viszont veszélyeket is rejthet magában,
ezért tanácsos tudatosan odafigyelni magunkra és közvetlen környezetünkre.
A Nagykőrösi Rendőrkapitányság célja, hogy a lakossággal együttműködve minden
megrendezett Vásárban az érdeklődők zavartalanul élvez-

hessék a kavalkádot, és biztonságban térhessenek vissza
otthonaikba, ezért szolgálunk
néhány megelőzési tanáccsal.
A zsúfolt helyek, a tömeg
a zsebtolvajok számára ideális helyzetet teremtenek az
elkövetéshez. A rutinos zsebtolvajok azonnal észreveszik
és kihasználják az első adandó alkalmat, hogy egy kis
pénzhez, értékhez jussanak.
Ezért ügyeljen csomagjaira,
azokat ne bízza másra! Táskáját mindig tartsa zártan!
A zsebtolvajok egyik módszere, hogy egy kis pengével
nyílást vágnak a táskába, és
így megszerzik a pénztárcát.
Ezért vállra akasztható táskáját mindig tartsa a teste előtt,
vagy szorosan a hóna alatt, így
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észrevétlenül senki nem nyúlhat hozzá. Kabátja zsebében,
kosara tetején, a táskája külső
zsebében ne tartson értéket,
pénztárcát, mert azt könnyen
ellophatják anélkül, hogy azt
Ön észrevenné! Ha feltűnően
lökdösődő személy halad el
Ön mellett, ellenőrizze értékeit, táskáját! Mielőtt megvásárolna egy terméket, vizsgálja meg azt, ne hagyja magát
becsapni, silány minőségű,
hamis áruval! Parkoláskor ne
hagyjon értéket a gépkocsijában, mindig zárja be az ajtókat, használja az autó riasztó
berendezését!
Bankkártyája
mellett soha ne tartson PIN
kódot! Ha úgy érzi, valaki
követi Önt, forduljon a Vásárban folyamatosan szolgálatot

teljesítő rendőrökhöz. Ha bármilyen bűncselekménynek áldozatává vagy szemtanújává
vált, azonnal hívjon segítséget,
szóljon a járőröknek vagy telefonáljon a Rendőrségre!
A Vásárban tapasztalt eddig leggyakrabban előforduló szabálysértések miatt a
Közlekedési Osztály ez úton
felhívja a lakosság figyelmét
a kihelyezett „Megállni tilos!” táblákra. Amennyiben
valaki a tiltás ellenére szabálytalanul parkol, a Rendőrség által készített PDA felvételek alátámasztják, és indokolttá teszik a 30 ezer forint
összegű közigazgatási bírság
kiszabását.
Szabó László r. százados
Bűnügyi Osztályvezető
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Felhívás a parlagfű elleni védekezésre!
A „Parlagfűmentes Magyarországért” nevű programban a
Kormányhivatalok területileg
illetékes Földhivatali Osztályai
részt vesznek az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdésében
foglalt kötelezettség betartásának a helyszíni ellenőrzése
során.
Mindannyiunk számára köztudott, hogy a parlagfű pollenje az arra érzékeny egyéneknél
súlyos allergiás megbetegedést
válthat ki, ezért a növény irtása, a földterületek fertőzöttségének eredményes visszaszorítása törvényileg előírt feladat. A parlagfű-pollenallergia
kialakulásának megelőzése, a
földterületek parlagfű fertőzöttségének
visszaszorítása,
embertársaink egészségének
megóvása közös feladatunk.
A földhasználó – bejegyzett földhasználó hiányában
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.
évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről
és átmeneti szabályokról szóló CCXII. törvény 95. § (11) és
45. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a haszonélvezeti
jog fennállása esetén a haszonélvező, ennek hiányában
a tulajdonos, állami tulajdon
esetén a vagyonkezelő vagy a
tulajdonosi jogokat gyakorló
szervezet- köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot
a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani.
A 383/2016.(XII.2.) Korm.
rendelet 37. § (1) bekezdés ren-

delkezése alapján az ingatlan
fekvése szerint illetékes, földügyi igazgatási hatáskörében
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal jár el ingatlanügyi hatóságként, melynek
területi szervei végzik a parlagfűvel fertőzött területek felderítését.
Az illetékes földügyi ügyintézők a helyszíni ellenőrzést
útvonalterv alapján végzik
együttműködve az önkormányzatok jegyzőivel, a civil
szervezetekkel és a lakossággal.
A helyszíni ellenőrzések
során a parlagfűvel fertőzött
területek bemérése kézi számítógép és műholdas helymeghatározó eszköz segítségével
történik, melynek során a
parlagfű folt területe koordinátapontok megadásával lehatárolásra kerül. A bemért területről és környezetéről fényképfelvétel készül. Az terepen
gyűjtött adatok feldolgozását
követő 2 napon belül annak a
parlagfű-szerveren keresztüli
továbbítása megtörténik Pest
megyében a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult
Pest Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági,
Állategészségügyi, Növényés Talajvédelmi Főosztálya
(1135 Budapest, Lehel utca 4347.) fele.
Az Pest Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi,
Növény- és Talajvédelmi Főosztálya által meghozott hatósági védekezést elrendelő
határozat a fellebbezésre való
tekintet nélkül azonnal végrehajtható, ezzel is csökkentve a

levegőbe kerülő pollen menynyiségét.
A szankciók elkerülése, valamint az allergiában szenvedő
embertársaink életének megkönnyítése érdekében kérem a
termőföldek földhasználóit, a
haszonélvezőket és a tulajdonosokat hogy a parlagfű elleni
védekezést mechanikus (növény földből történő kihúzása,
kapálás, tárcsázás, kaszálás
stb.) vagy vegyszeres (egyéves
magról kelő kétszikű gyomnövények irtására alkalmas,
vagy totális gyomirtó szerek)
irtással végezze/végeztesse el.
Amennyiben a kaszálással történő gyommentesítés mellett
dönt, felhívom figyelmét, hogy
azt a vegetációs időszak során
minimum havonta egyszer el
kell végezni/végeztetni, mivel
a területen visszamaradt par-

Pest Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály
Földhivatali Osztály 9.

Elérhetőségeink:
Cím: 2750 Nagykőrös,
Ceglédi út 16/b. fsz. 2.
Telefon: 53-351-279
Fax: 53- 351-279
E-mail:
foldhivatal.nagykoros@pest.gov.hu

Felhívás!

Ügyfélfogadás:
Hétfő: de. nincs
du. 13.00–15.00
Szerda: de. 8.00–12.00
du. 13.00–15.00
Péntek: de. 8.00–12.00
du. nincs

Hirdetés
UNIQA HomeGuard
lakásbiztosítás
val
szolgáltatási garanciá

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 54/2020. (VI.25.) önkormányzati határozatával döntött egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítéssel történő hasznosításáról.
Az ingatlanok listája, valamint a részletes pályázati felhívás az alábbi linken érhető el:
http://kovart.hu/tools/content/ingatlankezeles/elidegenites/2020aug.pdf
KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.
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lagfű szármaradvány a számára kedvező időjárásban rendkívül gyorsan oldalhajtásokat
képes hozni, melyeken rövid
időn belül ismét megjelennek a
virágbimbók.
Ne feledjék, hogy a parlagfű
allergia bármely életkorban és
bármilyen egészségi állapot
mellett kialakulhat, érintheti
Önt és családját is.
A
parlagfű-mentesítéssel
kapcsolatos kérdéseivel, valamint további tudnivalókért
hívja telefonon, vagy keresse
fel hivatalunkat, ahol munkatársaink készséggel állnak az
Ön rendelkezésére.
Együttműködésüket megköszönve:








Egyszerű, gyors kalkuláció
Valós veszélyek elleni védelem
Három csomag a megfelelő
védelem kiválasztásához
Papírmentes szerződés
A lakásbiztosításhoz egyedülálló módon háromnapos
kárrendezési garanciát vállalunk
a feltételek teljesülése esetén

UNIQA Biztosítási ügynökség
Purigracski Attila
Nagykőrös, Széchenyi tér 2.
Telefon: +36 20 994-2218
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Gyógynövényekkel
az energikus létért…

A fenti címmel tartott izgalmas, lebilincselő előadást a bükki füvesember
Gyuri bácsi, Nagykőrösön, az Arany János Kulturális Központ színháztermében. Szabó Gyuri
bácsi 92 éves, Bükkszentkereszten, ebben a bájos

hegyi faluban él és a környező hegyeket járva keresi a gyógynövényeket.
Tudománya,
legendás
személyisége, híres felfedezése, a cukorbetegség
elleni tea tették országszerte ismertté a nevét.
Tudását nagymamájától,

Hirdetés

a javasasszonytól tanulta
még gyerekkorában. 150
féle gyógynövényt ismer
és használ. Számos olyan
gyógynövényekből készülő teája van, melyekkel komoly betegségeket
lehet megelőzni és gyógyítani. A gyógyteák a

helyszínen megvásárolhatóak voltak.
További képeinket
megtalálja
az Önkormányzati Hírek
facebook oldalán!
Horváth Tibor

Hirdetés

A Crown Magyarország Kft.
nagykőrösi telephelyére az alábbi
pozícióba keres munkatársakat:
VONALVEZETŐ
Amit elvárunk:
• folyamatos és megfelelő minőségű gyártás
biztosítása a termelő vonalakon
• napi, heti tervszerű megelőző
karbantartásokban való részvétel
• folyamatokhoz tartozó adminisztrációs
feladatok precíz elvégzése
• felelősségteljes, minőségtudatos
munkavégzés
• 3 műszakos munkarend vállalása
Előnyt jelent:
• gyártósoron szerzett tapasztalat
• számítógépes ismeret
• gépész, géplakatos szakirányú végzettség
Amit kínálunk:
• versenyképes juttatási csomag
• folyamatos szakmai fejlődési lehetőség
A fényképes jelentkezéseket a
HUN-Nagykoros.ALLAS@eur.crowncork.com
e-mail címre várjuk.

XV. évfolyam, 30. szám • 2020. július 24.
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ÚJRA VÁSÁR
NAGYKŐRÖSÖN!
A SZÁJMASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

Most vasárnap, július 26-án Magdolna-napi Országos Állat- és
Kirakodóvásár lesz ismét Nagykőrösön, a Vásártéren. A szervezők az egészségvédelmi szabályok, így a szájmaszk és a védőtávolság betartását kérik.

Látogasson ki Ön is, vigyázzunk egymásra!

Legfrissebb híreinket keressék az Önkormányzati Hírek Nagykőrös facebook oldalán!
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