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A koronavírus járvány ideje alatt igyekeztünk minél többet tenni a falu lakosságáért, hogy a 

járvány okozta gondok ne nehezítsék meg a község mindennapjait. Minden 60 év feletti 

kórósi lakos és minden közfoglalkoztatott kapott élelmiszer és higiéniai csomagot a vírus 

elleni védekezéshez. A higiéniai csomagban voltak vitaminok, kéztörlők, fertőtlenítők, 

szappanok és szájmaszkok. Minden lakos kapott mosható textilmaszkot, emellett minden 

háztartás fertőtlenítő eszközöket. A járvány e kezdeti szakaszában önerőből 480.000 Ft-ot 

költöttünk védekezésre majd 2021 decemberéig összesen 6 millió forintot. Az idősek számára 

bevásároltunk és gyógyszereiket is kiváltottuk nekik, ezzel is csökkentve a közösségi 

érintkezésüket. 

Az otthon maradt tanulók részére végig az otthoni munkarendű oktatás idejére a falubusszal 

napi egy meleg ebéd került kiszállításra. Azon tanulók részére, akiknek nem volt eszköze a 

digitális oktatás megkezdéséhez, komplett számítógépeket osztottunk ki. Az idős lakosok is 

igényelhették ezt a lehetőséget, hogy könnyebbé tegyük a mindennapjaikat a bezártság 

közepette. Ezekkel összefüggésben összesen 6db számítógép került szétosztásra. 

2020 májusáig került sor a községháza részleges felújítására. Továbbá az I. VH emlékmű 

felépítésének támogatásához sikeres pályázatot nyújtottunk be és valósítottunk meg. Az 

építkezés hamar meg is valósult. Tavasszal megalakult a Vajszlói Közös Önkormányzati 

Hivatal Kórósi Kirendeltsége. Ez által lehetőség van a lakók számára helyben történő ügyek 

intézésére, mint például lakcímkártya készíttetése. A feladatot az Aljegyző, 1 köztisztviselő 

és 1 adminisztrátor látja el. 

A lakosok számára olyan szolgáltatást kezdünk biztosítani, hogy felíratjuk és kiváltjuk a 

gyógyszereiket. Ez mind a mai napig tart. 

 A Kormány engedélye által mi is hoztunk szigorító intézkedéseket, ami lokálisan segítette a 

járvány elleni védekezést. Megszabtuk, hogy a boltban az eladón kívül maximum 1 vásárló 

tartózkodhat. Bezártuk az italboltot és szüneteltettük a könyvtárbusz tevékenységét. 

Betiltottuk a közterületen történő alkoholfogyasztást és lezártuk a sportpályát. 

2020 júniusában azonban a Kormány enyhítő intézkedéseket hozott, mert a járvány azon 

szakasza éppen lecsengésben fázisába lépett, így indokolttá vált. Ezzel egyidejűleg mi is 

enyhítettünk, többek között engedélyeztük a bevásárló járatok újbóli elindítását kötelező 

maszkhasználat mellett. 

 A járvány ideje alatt is megmaradtak a falubeli támogatások, mint például a Főnix ösztöndíj 

és a krízisfa osztás is. A 2020-as évben 640.000 Ft Főnix ösztöndíj támogatás került 

kifizetésre. 64m3 szociális tűzifa lett szétosztva az igénylők között, továbbá ingyenesen 

lehetett krízisfát is kérelmezni, ebből 106m3 lett kiosztva.  

2020 novemberében újabb járványhullám érkezett. Ekkor újra szigorítani kellett. Nem sokkal 

később országosan is szigorítások kerültek bevezetésre, ami értelmében este 8 és reggel 5 

között kijárási tilalom lépett életbe. Ezt mi ellenőriztük a faluban, mindenki fegyelmezetten 

betartotta az óvó intézkedéseket. Újra online formába lépett az oktatás is, eleinte csak a 



középiskolások számára. Ezzel egyidejűleg újra elkezdünk meleg ebédet szállítani az otthon 

maradt tanulók részére. Decemberben minden 14 év alatti gyerek szokásos csomagot kapott 

mikulás alkalmából, az évbe rendhagyó módon, mindenkinek háznál, fokozott járványügyi 

intézkedések betartásával.  

2021 februárjában 3db új kommunális fűnyírótraktort vettünk a település közterületeinek 

folyamatos gondozása érdekében. Ezeknek a gépeknek nagyon nagy hasznát vesszük a 

tavaszi és téli napokon egyaránt. Fűnyíráshoz, tűzifa házhoz szállításhoz és több egyéb 

tevékenységhez is. Márciusban a védekezés részeként, a higiéniai feltételek betartásának 

elősegítése céljából, mosással és szárító szolgáltatással bővül a tevékenységi körünk. Ennek 

nagyon kedvezményes az ára, együttesen 400Ft mosás és szárítás alkalmanként. 

Sajnos ebben az időben egyik lakosunk életét vesztette a vírussal való küzdelem közepette. 

Májusban befejeződtek a szokásos tavaszi kátyúzási és közútjavítási munkálatokat a Kórós - 

Rádfalva útszakaszon, a Petőfi Sándor utcában valamint a II. Rákóczi Ferenc utcában. 

Folytattuk a parkosítási munkálatokat az I.VH emlékmű körül így egy használható valódi 

közösségi tér alakult ki. 

Nyáron új falubusz került az önkormányzatunk birtokába sikeres MFP pályázat által. A 

jármű a modern felszereltsége minden igénynek megfelel és kényelmesen tudnak benne 

utazni a község lakói. A felszereltsége és kialakítása végett a tolókocsival közlekedő emberek 

is kényelmesen és könnyen elférnek benne. A projekt a Magyar Falu Program keretein belül 

valósult meg. A támogatás összege 13.573.061 Ft volt. 

A járványügyi helyzet lehetővé tette, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 

kulturális kirándulásokat szervezzünk. Az első ilyen az augusztus 20.-ai budapesti utazás 

volt. Az Államalapítás ünnepén megnéztük az augusztus 20.-ai tűzijátékot is. Szeptember és 

Október hónapokban 2 alkalommal Pécsre utaztunk. Meglátogattuk a Pécsi Napok 

programjait, voltunk a Parno Graszt koncerten is és vendégül láttuk a résztvevőket. Október 

23.-án Budapesten, az állami ünnepségen is részt vettünk. Megnéztük a Nemzeti Galériát, 

Budai várat, Várkert bazárt, majd a végén, a békemenetre is ellátogattunk 

2021-es évben 776.500 Ft Főnix ösztöndíj támogatás került kifizetésre. 2021-es évben 

folytatjuk a krízis és szociális tűzifa kiosztását, amiből eddig már 43m3 kiszállításra került és 

legalább 59m3 fog még majd a későbbiekben szociális tűzifaként. Azoknak a szépkorú 

lakosoknak, akik igényt tartottak rá, összevágjuk a téli tűzifájukat ingyenesen. 

A járvány elleni védekezés részeként folyamatosan teszteljük az önkormányzat összes 

dolgozóját. Az ingyenes tesztelés lehetőségét meg szeretnénk adni a falu minden lakosának a 

későbbiekben. 

Október 2.-án megtartottuk a Viszontlátás Napját a járványügyi intézkedések fokozott 

betartásával. Színvonalas rendezvényt szerveztünk fellépőkkel, hőlégballonnal és mindenki 

számára ingyenes étkeztetéssel. A falunapra megközelítőleg 1.800.000 Ft-ot költöttünk. 

November hónapban újra szigorító intézkedések kerültek bevezetésre, újra magas szintre 

emelkedett a járvány terjedése. Október végén elkezdődött és november 25.-én be is 

fejeződött az orvosi rendelő felújítása a Magyar Falu Program keretein belül, ami által 



elektromos fűtés és nagyobb rendelő helység került kiépítésre. Továbbá teljes felújításon 

esett át az elektromos rendszer, új nyílászárók kerültek beépítésre, az épület körben térkő 

burkolatot kapott az utca, lett kirakva, új festés és egyéb felújítási munkálatok kerültek 

kivitelezésre. Központi meleg vízellátás került megépítésre a régi átfolyó bojlerek helyett és 

az esőcsatornák is ki lettek cserélve. Ez a projekt szintén a Magyar Falu Program keretein 

belül valósult meg.  Az építés költsége 19.658.169 Ft volt. 

Jelenleg is folyamatosak a pályázatírási munkálatok. Ilyen terv a Kórós - Kémes út felépítése, 

napelem park kiépítése. Vásároltunk egy 0,7 ha területű erdőt is 1,1 millió Ft értékben. 

2020-2021-ben 13 kutya és egy macska talált gazdára a menhely által. Összesen 3800 kg 

tápadományt kaptunk a németországi partnerszervezettől (TS Nie mehr allein e.V.) az 

állatok etetésére. A menhelyünk kapacitása folyamatosan nőtt és az befogadott állatok száma 

is. Jelenleg teljesen megtelt a menhely, nincs több férőhely. Új kennelek kerültek megépítésre 

összesen 4, három nagy 60m3-es és egy kicsi 25m3-es kennel. A bővítés folyamatosan zajlik 

most is, például felépülő kennel a beteg vagy orvosi kezelésen átesett kutyák számára.  Az 

állatok teljes körű orvosi ellátást kapnak, amit részben mi, részben pedig a németországi 

partnerszervezet finanszíroz. 

https://www.facebook.com/tsniemehrallein/?__cft__%5b0%5d=AZUGAnsyHqhDTCos-uc1qh9InD2qlVkntvQVP4TQ7Q7EMtvZzPswQmg8pOkU1cF7sZsOH8I89YwLjrCWKmuDV-3WsMzkGLH_Ze2Z8eYAxdnSSzNTfgCU2iZvIvMM4__Lom0INbsdrOhUF6ywOJK4-uGO&__tn__=kK-R

