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KÖZLEMÉNY A 70 évnél idősebb,

otthon maradó
nagykőrösiek ellátására vonatkozóan

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az otthon maradó 70 évnél idősebb nagykőrösiek ellátásának érdekében
szakmai egyeztetést tartottunk.
A döntés szerint az igény bejelentésére a
06-20/274-5110-es telefonszám biztosított.
Kérünk minden 70 évnél idősebb lakost, akinek nem biztosított az ellátása az otthon tartózkodás idejére, hogy
keresse bizalommal a fenti telefonszámot.
Vigyázzunk egymásra! Jó egészséget minden nagykőrösinek!
Dr. Czira Szabolcs polgármester

Ingyenes információs lap

TÁJÉKOZTATÓ A VÁROSI
ÓVODA BEZÁRÁSÁRÓL
Tisztelettel tájékoztatom a Lakosságot, hogy
az igény lecsökkenése miatt 2020. március 24től a Nagykőrösi Városi Óvoda visszavonásig
bezár.
Nagykőrös, 2020. március 23.
Dr. Czira Szabolcs
polgármester

KORONAVÍRUS:
már él a 1357-es
ADOMÁNYVONAL

és a segitunkegymasnak.hu

Visszaáll az ütemes menetrend

a szegedi vasútvonalon

Visszaáll az ütemes menetrend a Budapest–Szeged
vasútvonalon április elején – tájékoztatta a MÁVStart Zrt. szerdán az MTI-t.
A közlemény szerint április
5-től a tavalyi menetrend
szerint közlekednek a vonatok a vonalon. A megállás nélküli InterCity-járatok helyett így újra IC- és

gyorsvonati részekből álló
vegyes szerelvények szállítják majd az utasokat, óránkénti ütemben. Megszűnnek a Kőbánya-Kispesttől
Kecskemétig beállított betétjáratok, az úgynevezett
televonatokkal azonban a
továbbiakban is számolhatnak a két nagyváros között
utazók – írták.
Forrás: hirado.hu

SIKERESEN LOBBIZOTT
DR. CZIRA SZABOLCS
POLGÁRMESTER
A NAGYKŐRÖSI EMBEREK
ÉRDEKÉBEN!

Elindul a 1357-es adományvonal és a segitunkegymasnak.hu weboldal, előbbin pénzt, utóbbin többek között
önkéntes munkát, eszközt lehet felajánlani – jelentette
be Révész Máriusz, az önkéntességet és adományozást
koordináló akciócsoport vezetője szombati, budapesti
sajtótájékoztatóján.
Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, az akciócsoport vezetője elmondta: a koronavírus-járvány terjedésével egyre több önkéntes felajánlás született, a
civil társadalom „jól reagált” a koronavírus okozta kihívásra.
Az akciócsoport feladata, hogy segítse ezeknek az önkéntes
kezdeményezéseknek és adományozásoknak a koordinációját, felkarolja az országszerte elindított civil mozgalmakat, erre hozták létre a segitunkegymasnak.hu oldalt.
Elmondta azt is, hogy elindul a 1357-es adományvonal és
a 11711711-22222222 számlaszám, ahol a karitatív szervezetek munkáját lehet segíteni pénzfelajánlással. Hangsúlyozta: ezek a támogatások nem az egészségügyi ellátást fogják
szolgálni, mert arra a kormány biztosítja a szükséges forrásokat.
hirado.hu

Gyász
Ország Mihályné sz. Dúzs Sarolta (1937)
Vecsei Ferenc (1944)
Bekő Dénes (1938)
Padányi Vilmosné sz. Faragó Erzsébet (1940)
Halápi Sándorné sz. Pulai Sára Eszter (1950)
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Részlet a levélből – célba ért
Mint arról az Önkormányzati Hírek újság is írt korábban, felháborodásukat,
értetlenségüket kifejező és a
tervezett változások visszavonását kezdeményező közös levélben keresték meg
az Innovációs és technológiai minisztert az új vasúti
menetrend 140-es vasútvonalat érintő változásai miatt Nagykőrös, Kecskemét,
Cegléd, Kiskunfélegyháza
és Kistelek polgármestere,
valamint az érintett térség
két országgyűlési képviselője.
Dr. Czira Szabolcs, Nagykőrös polgármestere a november 28-i képviselő-testületi ülésen is kifejtette:

„ennek a négy járatnak
továbbra is ezen a szakaszon élőket kell kiszolgálni”, a városvezető arról is
tájékoztatást adott, hogy
ennek érdekében fent említett polgármesterekkel és
országgyűlési képviselőkkel közös levélben kezdeményeztek intézkedést.
Az összefogás, a közös
kezdeményezés célt ért,
ismét sikeresen lobbizott
dr. Czira Szabolcs polgármester városunk, Nagykőrös és az itt élők érdekében, így az átalakítás előtti,
megszokott ütemes menetrend áll vissza április 5-től.
HT
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CSATLAKOZZON
ÖN IS!

A háziorvosokkal
egyeztetett
dr. Czira Szabolcs
polgármester

Keresse és kedvelje
az oldalt a facebookon!

A héten elindult az Önkéntesek Nagykőrösért facebook oldal, melynek célja, hogy a koronavírus-járvány kapcsán sikeres koordináció valósuljon meg
városunkban az önkéntesek és a segítségre szoruló
polgárok közö�. Az oldal kezelői várják önkéntesek
és az önkéntesek segítségére számító nagykőrösiek
jelentkezését egyaránt, hogy sikeres együ�működés alakulhasson ki, mellyel önzetlenül segíthetünk
az arra rászorulóknak.
CSATLAKOZZON ÖN IS, KEDVELJE AZ OLDALT!
MOST VALÓDI ÖSSZEFOGÁSRA VAN SZÜKSÉG!

Levelesládánkból
Görgessünk! Lapozzunk!

Kérlek, most még ne! Szánj rám pár percet! Lassan hónapokban mérhetjük,
mióta ez a parányi gonosz belerondított az emberiség életébe. Ne lapozz
még! Olvass tovább engem, kérlek! Reménykedtünk, hogy minket nem érint,
pedig tudtuk, nehéz lesz megúszni. Elsőként egy kis léleksimogatást szeretnék nektek juttatni, különösen az egészség- és oktatásügyben, a kereskedelemben, a szolgáltatóiparban, az energiaellátásban, az államapparátusban
dolgozóknak, de még a köztisztasági feladatokat ellátóknak is, mindannyitoknak. Köszönjük az erőfeszítéseteket! Kedves fiatalok! Számotokra nem jelent
gondot a távoktatás, a digitális technikát jól ismeritek, a felmerülő nehézség
mellett újdonságként, kalandként élitek meg ezt az új oktatási formát. Kérlek benneteket, türelemmel viseljétek, hogy nem bandázhattok, korlátozva
vagytok. Tudom, rosszul élitek meg, hogy mi lesz a továbbtanulásotokkal,
esetleg kútba esik a ballagásotok, nem mehettek kirándulni. Ebben a nehéz
helyzetben soha nem tapasztalt módon fog fejlődni jellemetek, önértékelésetek, világlátásotok. Lélekben, emberségben erősödtök. Kedves Szülők! A
különféle fórumokon olvasom a bejegyzéseiteket, milyen tenni akarással, sőt
humorral próbáltok a számotokra is komoly nehézségeken túl lenni, a helyzetet koordinálni, kezelni. Feltaláljátok magatokat, urai vagytok a helyzetnek.
Kedves volt Pedagógus Kollégáim! Büszkén tekintek rátok. Hosszú évek óta,
fáradságot nem kímélve sajátítottátok el a digitális tananyagkészítés fortélyait, a távoktatás alapjait. Elképesztően sok képzésen vettetek részt, nem fog
ki ez a helyzet most sem rajtatok. Kedves Idősebb Honfitársaink! A kormány-
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Dr. Czira Szabolcs polgármester egyeztetett a
Nagykőrösön ellátást végző felnőtt háziorvosokkal az akut betegellátás folyamatos biztosítása érdekében. A városvezető ezen alkalmon
védőfelszerelést tartalmazó egységcsomagokat
adott át a háziorvosoknak.
Kérjük, az aktuális információkért kövesse az
Önkormányzati Hírek Nagykőrös újságot és facebook oldalt, valamint a www.nagykoros.hu
oldalt.

zat segítő, óvó szándékkal, kéréssel fordult e korosztály felé. Maradj otthon,
halljuk a kérést. Az idősebb korosztály sok válságos helyzetet átélve, nehezen
szánja rá magát, hogy önállóságát feladja, bezárkózzon, emberi kapcsolatait
még inkább nélkülözze. Éljetek a lehetőséggel, fogadjátok el a segítséget,
pihenjetek, töltődjetek fel a szeretetben, amit a gondoskodás által kaptok!
Maradjatok otthon! A kevésbé idős korosztályra is sok felelősség hárul. Saját
magukat is otthonukban kellene tartani, de közülük sokan egyedül élnek,
gyermekeik elszármaztak, nincs kire támaszkodniuk. Ugyanakkor nem ritka,
hogy ők is egyedüli támaszai nagyon idős szüleiknek. Nehéz megoldani, hogy
ne menjenek boltba, gyógyszerért – hiszen ők is tartanak a rájuk fokozottabban leső parányi kis gonosztól –, ha nem maguknak, de idős szüleiknek. Talán
ez a kevésbé idős, de mégis korhatáros emberek élik meg legnehezebben, ha
be szeretnék tartani, hogy maradj otthon, de egyedül élve, és támaszra szoruló szüleik miatt is, menniük kell. Kérünk benneteket fiatalabbak, legyetek
megértőek. Nem buták az idősek, nem akaratosak, mint néha a gyerekek. Nem
látunk bele a másik ember élethelyzetébe. Ne vádoljátok az időseket a kialakult helyzetért! Mi is olvassuk a fórumokat, szembesülünk a durva szavakkal,
az idős korosztály iránt helyenként fellángolt gyűlölettel. Kedves bolti dolgozók! Tudjuk, végletekig kimerültek vagytok, féltitek a saját és családotok
egészségét! Azonban ha a boltban, vásárláskor azt kapjuk, hogy a kormányzat
megmondta, hogy a 65 éven felüliek maradjanak otthon, és boltba ide ne
jöjjenek (saját „élmény”), nem csak bántó és megalázó, de megoldhatatlan
helyzet elé állítja is sokukat! A kimondott és leírt szavak, fájdalmasabban
hatolnak a lélekbe, különösen az ilyen kritikus helyzetben. A delphoi szentély
homlokzatán többek között ez állt: „Ismerd meg magadat… Légy ura lelkednek… Kerüld az igazságtalanságot… Cselekedj igazságosan… Szeresd barátaidat…Gyűlöld a gőgöt… Beszélj tisztességesen…Könyörülj a segélykérőkön…
Senkit ne nézz le… Ne büszkélkedj erőddel”…
Székely Zsuzsánna
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A KORONAVÍRUSSAL
TERJEDNEK A CSALÓK!

NE VÁLJON

ÁLDOZATTÁ!

FONTOS!
Az intézkedések betartása, a figyelmesség, az óvatosság elengedhetetlen!
A koronavírus kapcsán hiteles és naprakész információkat talál
a hatósági intézkedésekről, a megelőzéshez szükséges lépésekről és a teendőkről a https://koronaviris.gov.hu/ oldalon, az információs vonalakon:

06 80 277 455

06 80 277 456

Kérjük, hogy mindig hiteles és megbízható forrásból származó
hírt posztoljon, illetve a közösségi oldalakon figyeljen a megosztások valóságtartalmára.
A rémhírterjesztésnek jogkövetkezményei vannak, melyre ezúton
szeretnénk felhívni a figyelmet – Büntető Törvénykönyv 337. §!
A pánikkeltés nem megoldás a veszélyhelyzet kezelésében. Kérjük, minden esetben tartsák be, és gyermekeikkel is tartassák be az
összes meghozott és jövőben meghozandó, a társas érintkezéseket
korlátozó intézkedést, valamint az előírásokat és ajánlásokat!
Nyomatékosan, többször hívják fel az otthon maradt, idős hozzátartozóik figyelmét arra, hogy senkit ne engedjenek be az otthonukba! Naponta többször hívják fel egyedül élő, szépkorú
rokonaikat, ezzel is növelve a biztonságérzetüket.
A csalók a veszélyhelyzetre sincsenek tekintettel. Legyenek körültekintőek a telefonhívásokkal kapcsolatban is, és az egészséges
bizalmatlanság elvét követve, győződjenek meg minden esetben
a kapott hívás valóságtartalmáról. A vírussal kapcsolatban vagy
arra hivatkozással terméket eladni kívánó, vagy családtagot ért
fertőzés miatt felmerülő anyagi hozzájárulásra irányuló telefon
hívásokat minden esetben szakítsák meg és ellenőrizzék!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
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A koronavírus terjedéséről
szóló hírek mellett megjelentek a témával kapcsolatban
elkövetett csalások, csalás kísérletek. Kérjük, figyelmesen
olvassa el felhívásunkat!
Legyen körültekintő, ha lakásánál, házánál megjelennek védőruhát/maszkot viselő személyek és felajánlják
az ingatlan fertőtlenítését,
orvosi vizsgálatot, vagy koronavírus mintavételét öntől!
Koronavírus fertőzöttség kimutatására alkalmas gyorsteszt egyelőre nem létezik, így
az sem a gyógyászati segédeszközboltokban, sem telefonon, sem személyesen nem
kapható! A fertőzés kimutatására szolgáló laboratóriumi
vizsgálatot jelenleg kizárólag
állami egészségügyi ellátó
rendszerben végeznek!
Amennyiben a vírusos időszakban online vásárol, bizonyosodjon meg arról, hogy
biztonságos a weboldal! A
termék szolgáltatójával kapcsolatban olvasson el vásárlói
véleményeket és győződjön
meg az eladó hitelességéről,
valamint a reklamációs lehetőségről!
Ne kattintson olyan linkre,
ne nyisson meg olyan csatolmányt, amely nem várt küldeményként, ismeretlen feladótól érkezett!
Fogjon gyanút, ha olyan
e-mailt kap, amelyben orvosi felszereléseket kínálnak,
vagy egészségügyi vizsgálat
címén személyes adatokat
kérnek! A legálisan működő egészségügyi szervezetek
nem így veszik fel a kapcsolatot a betegeikkel.

Egészségügyi terméket csak
hiteles forrásból szerezzen be,
ne dőljön be koronavírus ellen
hirdetett csodaszereknek!
Amennyiben hatóság tagjaként bemutatkozó személy
csenget be önhöz, kérje az
azonosítást, kérdezze meg,
honnan érkezett, majd anélkül, hogy beengedné otthonába, telefonáljon az adott
hatósághoz, a valóságtartalom ellenőrzése céljából!
Ne feledje, a rendőrigazolványon azonosító szám is szerepel, nem csak a POLICE
felirat!
Ha ön egyedül él, és nincs
olyan családtagja, rokona,
aki segíteni tudná a mindennapokban a bevásárlásban,
gyógyszerei beszerzésében,
kérje megbízható szomszéd
segítségét, vagy az önkormányzattól kérjen segítséget,
és csak azt a személyt engedje
be, akit a segítségnyújtásra kijelöltek az önkormányzatnál
és megneveztek!
Ne higgyen a különböző
adománygyűjtő felhívásoknak, ne utaljon pénzt azonnali segítségnyújtás címén
különböző megadott számlaszámokra, személyesen se
adjon támogatást, amíg meg
nem győződik arról, hogy
valóban legálisan működő
szervezet, aktuálisan szervezett kampánytevékenységéről van szó!
Amennyiben úgy gondolja,
csalás áldozatává vált, azonnal értesítse a rendőrséget,
pénzügyi tranzakció esetén
a számlavezető bankját is, a
későbbi, esetleges kártalanítás
érdekében!
A NAP 24 ÓRÁJÁBAN
INGYENESEN HÍVHATÓ
TELEFONSZÁMOK:
107 vagy a 112
(segélyhívó számok)
PEST MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
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DR. NAGY LAJOS jegyző:

„AZON DOLGOZOM ÉS POLGÁRMESTER ÚR IS AZON DOLGOZIK, HOGY
LEZÁRULHASSON EZ AZ ÜGY, MINDENKI SZÁMÁRA MEGNYUGTATÓAN”
milyen végzettséggel rendelkezik.”

Dr. Nagy Lajos jegyző a
csatornaügyben keletkezett nyílt levéllel kapcsolatban mondott szakmai
véleményt a képviselő-testület március 19-ei rendkívüli ülésén.
„A másik dolog, ami miatt
szót kértem, az pedig egy
nyílt levél a csatornatársulat volt elnökétől.” – kezdte
dr. Nagy Lajos jegyző, aki
így folytatta: „Azért szerettem volna erre most és
ebben a formában jogilag

reagálni, mert nem tudom
mikor lesz a következő lehetőség erre. (…) Én igyekeztem a legutóbbi ülés
alkalmával azt gondolom
egyszerűen és érthetően
elmondani azt, hogy itt abszolút egy jogi, pénzügyi
kérdésről van szó. (…) Érződik a levélből és annak
tartalmából, hogy aki írta,
ugye ő sem valószínű, hogy
jogi végzettséggel rendelkezik. Nem tudom egyébként,
hogy Körtvélyesi Sándor úr

Egymásért
„Nagyon szépen köszönjük a Nagykőrösi Budai Kapu tulajdonosainak Szabó Péternek és Szabó Tamásnak és kollégáiknak
a felajánlást a Nagykőrösi Mentőállomáson Dolgozóinak,
minden erőnket bevetve helytállunk a láthatatlan ellenséggel szemben, és bízzunk benne, hogy ki tartó összefogással
győzni fogunk.” – írta Ondavai István azon bejegyzésében,
melyben köszönetet mond a Budai Kapu Étteremnek a felajánlásért. Sok erőt! Egymásért, Nagykőrösért! Vigyázzunk
egymásra!

Dr. Nagy Lajos jegyző így
fogalmazott: El is mondtam a legutóbbi ülésen,
hogy egyértelműen az tűnik ki az iratokból, hogy
nem lettek becsapva ezzel
kapcsolatban a nagykőrösiek és a csatornatársulat
tagjai, nem lett ellopva
semmilyen pénz, nincs
szó kártalanításról, de még
csak kártérítésről sem.
Ugye ebben a tekintetben
érdekes volt Zágráb képviselő úrnak a költségvetéshez tett módosító indítványa, amely kártalanításról
beszél. Nem tudom, hogy
tudja-e a különbséget jogilag a kártalanítás és a
kártérítés között? Ebből a
beadványból én azt feltételezem, hogy nem feltétlenül van tisztában a különbséggel.
Többek között azt is elmondta a jegyző: Udvaris
levelet írtam Körtvélyesi
Sándor úrnak, melyben kértem, hogy egy beszélgetésre szíveskedjen befáradni a
hivatalba és egy-két kérdést
tisztázzunk, ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY VÉGRE
LEZÁRULHASSON EZ AZ
ÜGY. AZON DOLGOZOM
ÉS POLGÁRMESTER ÚR IS
AZON DOLGOZIK, HOGY
LEZÁRULHASSON EZ AZ
ÜGY, MINDENKI SZÁMÁRA MEGNYUGTATÓAN. Válaszul azt kell, hogy
mondjam, sajnos egy igen
arrogáns, elutasító levelet
kaptam. Szóba se volt hajlandó velem állni Körtvélyesi Sándor úr.
Majd a jegyző elmondta azt is: Szerettem volna
megkérdezni tőle ebben a
beszélgetésben, hogy MI
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AKADÁLYOZTA
MEG
ABBAN AZ ÖNÁLLÓ
JOGI
SZEMÉLYKÉNT
MŰKÖDŐ VÍZIKÖZMŰ
TÁRSULATOT ÉS ANNAK VEZETÉSÉT, HOGY
EZT A 217 MILLIÓ FORINTOT SZÉTOSSZÁK
AZ ARRA JOGOSULTAK
KÖZÖTT? Hiszen a víziközmű törvény és a vonatkozó végrehajtási rendeletek egyértelművé teszik,
hogy NEKI KELLETT
VOLNA EZT MEGTENNIE, NEKI KELLENE ELSZÁMOLNI. Mindazzal
ellentétben, amit ebben a
levélben állít.
Dr. Nagy Lajos jegyző hozzátette: 94 ezer forintot egyszer sikerült visszafizetnie
saját adatbázisa alapján a
társulatnak, az érintett tagoknak. Nem értem igazából, hogy miért nem lehetett még egy „ENTERT”
megnyomni és azt mondani, hogy akkor a még megmaradt pénzt, ha ez túlfizetés, akkor azt visszautaljuk
a tagoknak. Minden ehhez
szükséges
infrastruktúrával rendelkezett a Víziközmű Társulat, még egyszer mondom, ÖNÁLLÓ
JOGI SZEMÉLY, NINCS
ALÁ-FÖLÉ RENDELTSÉGI
KAPCSOLATA AZ ÖNKORMÁNYZATTAL. Saját
könyvelőgárdája volt, saját
jogi gárdája volt, tanácsadói, szaktanácsadói gárdája. Azt gondolom, minden
rendelkezésére állt ahhoz,
hogy eleget tudjon tenni a
jogszabályi előírásoknak.
NÉZZE MEG A TELJES
FÖLSZÓLALÁST ÖN IS
AZ ÖNKORMÁNYZATI
HÍREK
FACEBOOK OLDALÁN!
Horváth Tibor
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Az ellenzék álságos
és felelőtlen

Érthetetlennek nevezte
az ellenzék „álságos” és
„felelőtlen” magatartását
Varga Judit igazságügyi
miniszter hétfő este az
M1 aktuális csatornán
azzal kapcsolatban, hogy
az ellenzék nem járult
hozzá a koronavírus elleni védekezésről szóló
törvényjavaslat házszabálytól eltérő tárgyalásához.
Teljesen érthetetlen, hogy
a mindannyiunk érdekét
szolgáló
intézkedések
hatályban tartása érdekében miért nem volt képes
az ellenzék konstruktívan
együttműködni az Or-

szággyűlésben - mondta
a miniszter.
Varga Judit szerint a
koronavírus elleni védekezésről szóló törvényjavaslat ellen jól
összehangolt
támadás
indult. Míg a korábbi
napokban még konstruktív hétpárti egyeztetés folyt a parlamenti
pártok között, addig hétvégén beindult a „liberális-Soros kórus”, a jól
ismert szereplők álhír,
fake news terjesztésbe
kezdtek, ami – mondta a
miniszter – súlyos és szégyenletes.

Levelesládánkból
A balladamondó verseny margójára…

Szívből örülök, hogy a „László Király” zsűri egyik tagjaként
részese lehettem a versenynek.
Sok vendéggel – diákkal, tanárral, szülővel – és helybélivel
beszéltem, és kivétel nélkül mindenki csak elismerően nyilatkozott.
A gondosan előkészített verseny nagyszerű rendezvény
volt, minden mozzanata a helyén, az események gördülékenyen zajlottak. Gratulálok Juhász Nándor igazgató úrnak és
csapatának, s köszönöm áldozatos munkájukat.
A „László Király” zsűri helyszíne a gimnázium volt. Az
elnök, dr. Makai Katalin segítőkész irányítása, gazdag tapasztalata megkönnyítette munkánkat – zsűritársunk dr. Koltói
Ádám volt, aki kedvességével oldotta az izgalmakat. A harmonikus, barátságos légkörben nem volt nehéz „bíráskodnunk”.
A helyszín dr. Cziráné dr. Kőházi-Kis Tímea igazgató aszszony vezetésével kiváló otthont biztosított az eseménynek.
Köszönjük a méltó körülményeket, a ﬁgyelmes vendéglátást.
Sok tehetséges diák érkezett városunkba. Színvonalas teljesítményt nyújtottak, értő és érző balladatolmácsolásokat
hallottunk, méltóak voltak Arany megidézéséhez, a költőhöz és a nyelvápolóhoz. Szépen, tisztán beszéltek, öröm volt
hallgatni őket.
Köszönjük dr. Czira Szabolcs polgármester úrnak és az önkormányzatnak, hogy lehetővé tették a verseny létrejöttét.
További szép sikereket Nagykőrösnek!
Ez a felfordult világ megkímélte a rendezvényt: szinte az
utolsó percben, még a koronavírus miatti veszélyhelyzet
kihirdetése előtt sikerült megtartani. Bízom benne, hogy a
rengeteg átélt élményből mindeki tud egy kis erőt meríteni.
Mert aki élményt nyújt, az élményt is szerez.
Remélem, sok ilyen csodálatos pillanatban lesz még részem.
„Legyen előtted mindig út,
Fújjon hátad mögül a szél,
Melegen süsse arcodat a Nap,
Az eső puhán essen földjeidre,
S míg újra találkozunk,
Hordozzon tenyerén az Isten!”
(ősi ír áldás)

(MTI)

Bujdosóné Halmai Mária zsűritag

Válassza Ön is nagykőrösi piacot!
Piaci kosár – mindent bele!
Megkérdeztük a piacot üzemeltető KÖVA-KOM Nonproﬁt Zrt-t, hogy tájékoztassa az Önkormányzati Hírek újságon
keresztül a Tisztelt Lakosságot, milyen
aktuális árakkal találkozhat, aki úgy
dönt, a nagykőrösi piacon vásárolja be
a zöldséget, gyümölcsöt, tejtermékeket.
Az árak tájékoztató jellegűek, ettől eltérés lehet.
Burgonya 180-280 Ft/kg
Fokhagyma 1200-1600 Ft/kg
Sárgarépa 150-300 Ft/kg
Zeller 100-150-200 Ft/db, 500-600 Ft/kg
Karalábé 200-280 Ft/db
Karﬁol 500-700 Ft/kg
Vöröshagyma 110-260 Ft/kg
Kelkáposzta 160-450 Ft/kg
Fejes káposzta 250-300 Ft/kg
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Paradicsom 850-1600 Ft/kg
Tök 250-280 Ft/kg
Padlizsán 980 Ft/kg
Uborka (kígyó) 650-1000 Ft/kg
Cukkini 650-1000 Ft/kg
Tv. paprika 700-1400 Ft/kg
Tyúktojás 30-38 Ft/db

Kapor 100-150 Ft/cs.
Termesztett gomba
1000 Ft/kg laska, csiperke
Alma 200-400 Ft/kg
Narancs 450-490 Ft/kg
Citrom 900 Ft/kg
Banán 450-480 Ft/kg
Házi tej 15-160 Ft/liter
Házi túró 1000-1250 Ft/kg
Házi tejföl 1000-1250 Ft/kg
Savanyú káposzta 580-600 Ft/kg
Kovászos uborka 1000 Ft/kg
A teljes, aktuális listát megtalálja
a KÖVA-KOM Nonproﬁt Zrt. oldalán!
kovart.hu
Vásároljon Ön is a nagykőrösi piacon,
az új piaccsarnokban!

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Gulyás Dénes:
„ÉN, MINT MOST MÁR LASSAN
FÉL ÉVSZÁZADA A SZÍNPADON
ÉS MŰVÉSZETEKKEL FOGLALKOZÓ
EMBER, AZT MONDOM,
HA VÉGIGNÉZEK EZEKEN
A FIATALOKON,
HOGY NINCS MINDEN VESZVE”

Gulyás Dénes Kossuth-díjas
és Liszt Ferenc-díjas operaénekes is zsűrienök volt a
XIV. Kárpát-medencei Magyar Középiskolai Arany
János Balladamondó Versenyen, Nagykőrösön. A Pécsi Nemzeti Operaszínház
igazgatója exkluzív interjút
adott az Önkormányzati
Híreknek, melyet alábbiakban olvashatnak!
– Nem először köszönthetjük már Nagykőrösön
Önt, milyennek látja az
elmúlt években bekövetkezett változásokat a városban?
– Önmagában ez a törekvés, ami itt most már több
évtizede fellelhető, hogy fiatalok ilyen elképesztő fába
vágják a fejszéjüket és ilyen
sikerrel, ez önmagában egy
csodálatos dolog. Én itt
most már lassan fél évszázada színpadon és művészetekkel foglalkozó ember
azt mondom, hogy végignézek ezeken a fiatalokon,
hogy nincs minden veszve. Megvan még az a mag,
amelyik ezt a valódi, igazi,
értékteremtő embert formáló, értékmegőrző kultúrát
továbbviszi és megmarad
Arany János az emberek-

nek egy zseniális, legcsodálatosabb magyar költőnek,
és az a művészet, amit ő
képvisel szintén. Ez önmagában egy olyan törekvés,
hogyha csak ezek a dolgok
történtek volna itt Nagykőrösön, ez már önmagában
győzelem, de emellett végigautóztam most is a városon, mint legutóbb is, amikor itt voltam és ilyenkor
az embert elönti a nagyon
jó érzés, hogy rendben vannak a dolgok. Ez a kettő így
együtt egy nagyon-nagyon
klassz érzés.
– Miért különösen fontos ebben az évben az
Arany János Balladamondó Verseny?
– Tulajdonképpen, ugye,
hogyha minden évben meg
lehetne rendezni, akkor is
fontos lenne. Tehát az a fajta elképesztő kultúra, amit
Arany János művészete és
a nyelvisége, és azok a hihetetlen költemények és
balladák, amiket ő írt, és ennek a magyar kultúrában,
a magyar nyelvben elfoglalt helye, az meghatározó
ezeknek a fiataloknak az
életében, és azt tudjuk, hogy
ebben a kultúránk továbbvitelében a nyelv az, ami
rendkívül fontos. A magyar
nyelv az az elképesztő színesség, sokrétűség és csodálatos értékeket képviselő
és tároló páncélszekrény
tulajdonképpen, amit ezek
a gyerekek felnyitnak és fölkutatják benne az értékeket.
Ez az, ami rendkívül fontos egy kultúra fennmaradásában, azt hiszem, hogy
Németh László mondta „A
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magyar élet antinómiái”
című könyvében, hogy ahhoz, hogy egy társadalom
fölemelkedjen,
kultúrája
belső udvarába kell zárkózni, s legjobb életnedveit

magába szívni. Azt hiszem,
hogy itt ezen a versenyen,
itt Nagykőrösön ez történik, ezért csodálatos dolog,
hogy ez van, és ezért jöttem
nagyon nagy örömmel.
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COVID-19 TÁJÉKOZTATÓ

12 PONT
A COVID19 ELLEN
Maradj otthon!

Moss rendszeresen és
alaposan kezet!

Ne érintsd meg
az arcodat!

Papírzsebkendőbe
köhögj, tüsszögj, használat
után dobd a kukába!

Tartsd tisztán
a WC-t és a mosdót!

Legyenek saját
evőeszközeid, amiket
használat után azonnal
mosogass el!

Tartsd tisztán
a lakásod!

Szellőztess
rendszeresen!

Mozogj
rendszeresen!

Étkezz változatosan,
egyél sok zöldséget,
gyümölcsöt!

Ha beteg vagy,
hívd fel a háziorvosodat
telefonon!

Tájékozódj hiteles
forrásból!

MARADJ OTTHON! CSÖKKENTSD A VÍRUS TERJEDÉSÉT!
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Dr. Czira Szabolcs polgármester a március 19-i rendkívüli képviselő-testületi
ülésen elmondta: „Én azt tudnám mondani, hogy van egy felelős Kormánya az
országnak, hála Istennek Orbán Viktor
a fölhatalmazása alapján él a lehetőséggel és cselekszik is. Halljuk minden nap,
újabb és újabb intézkedéseket jelentenek be. Szerintem példaértékű lesz ez
is, mint ahogy a korábbi intézkedései
is példaértékűek voltak.(...) Én tényleg
nagy tisztelettel vagyok az egészségügyben dolgozók iránt, de akár itt a hivatalban dolgozók iránt, akik e vonatkozásban dolgoznak.”
A polgármester azt is elmondta: „Ez a

hisztériakeltés, látom én, folyik az ellenzéki sajtóban, az ellenzéki pártok ebből
akarnak majd maguknak gyűjteni erőt,
hogy a Kormány nem jól csinálja. Én nagyon büszke vagyok rá, szerintem minden lépés időben megtörténik és hála
Istennek, ebben az országban még nincs
az a hisztérikusan elterjedt betegséghullám, mint Olaszországban. Én csak azt
szeretném, hogy mindenki hívja föl a
figyelmet arra, hogy mindenki tartsa be
az óvintézkedéseket. Maradjanak otthon,
tartsák be az óvintézkedéseket, ez a
leglényegesebb. Mi is megtettük, azoknak
az embereknek, akik 70 éven fölül vannak
és nem tudják maguk beszerezni a gyógy-
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szert vagy az élelmiszert, megadtuk a számot, a Humánszolgáltató Központban jelentkezzenek és már intézkedés is történt
e vonatkozásban. Az óvodáink, a bölcsőde
bezárásra került, az ott fölszabaduló erő
segíthet ebben a munkában, ha szükség
van, de önkénteseket is szívesen látunk és
hála Istennek megmozdultak az önkéntesek is és jelentkeznek, nem vitatkozni jönnek, hanem cselekedni” – fogalmazott dr.
Czira Szabolcs polgármester.
NÉZZÉK MEG VIDEÓNKAT
AZ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
FACEBOOK OLDALÁN!
Horváth Tibor
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Szerintem… III. rész
Március 6-án és 7-én
rendezték meg városunkban a XIV. Kárpát-medencei Magyar
Középiskolai
Arany
János
Balladamondó
Versenyt, mely több
mint 200 diákot vonzott
városunkba. A tanulók
közül többen nyilatkoztak lapunknak Nagykőrösről, a versenyről,
az alábbiakban ezekből
válogattunk:
Terecskei Aliz: Pilisvörösvárról
érkeztem, de
Budapesten
tanulok egy
gimnáziumban. Számomra a versmondás, a versek és az
irdalom szeretete mindig
is része volt az életemnek,
már gyermekkorom óta,
szüleim is nagyon sokat
olvastak nekem. Én is nagyon szeretek verseket
mondani, továbbá szeretnék fejlődni az írásban,
tanulni erről, szoktam
is verseket írni. Arany
balladái közül számomra közelebb állnak azok,
melyekkel jobban tudok
érzelmileg azonosulni, attól is függ, hogy a ballada „hangja” mennyire áll
közel az enyémhez. Mindenképen büszke vagyok
már arra is, hogy kiálltam
egy ilyen rangos megmérettetésen. Nagykőrösön
is most vagyok először, a
városközpont különösen
tetszik.
András Viktor: Jászapáti
városából érkeztem. Korábban már barátnőm jelentkezett, ez motivált engem is. Nagyon szeretem
az Arany János verseket,
a költészetét, A walesi bár10

dok áll
hozzám
a legközelebb,
ezért
ú g y
g o n doltam,
megmérettetem
magam ezen a rangos versenyen, és most itt vagyok.
A mezőny nagyon erős, de
megpróbáltam kiadni magamból teljesen a verset,
reménykedem, hogy jól
sikerült. Elsősorban a fejlődés, a kihívás volt számomra fontos. Nagykőrösön is most járok először,
nagyon tetszik a város
szépsége, különösen a Református Templom.
Pleszkáts Áron Tibor: Budapestről érkeztem.
Mindig
is szerettem
szavalni, verseket
mondani, főleg inkább prózákat.
Korábban csak általános
iskolában vettem részt
vers és prózamondó versenyeken,
balladamondón most vagyok először.
Együtt tudtam érezni
Arany balladáinak hangulatával, meg tudtam érteni
a jelentését, úgy érzem, a
tanulság is átjött számomra, hogy miről szól. Arany
nagyon bő szókinccsel
bírt. Igazából tapasztalat
és rutinszerzés céljából
vagyok itt, színészettel
nem szeretnék foglalkozni, nem érzek magamban
annyi potenciált, hogy ki
tudjak állni az arcommal
mimikázva, s profin mozgatva a szemöldököm,
mint a nagyok. A hangomat tudom használni,

mely esetleg szónoklásra
alkalmas lehet egy céges
összejövetelen, pl., amikor
fel kell szólalni. Itt nagyon
sokszínű előadásokat halhattunk, mindenki tudott
újat mutatni, mindenki
máshogy dolgozta fel a
balladákat, s ennek pont
ez a szépsége. Nagykőrös
gyönyörű város, ugyanis körbevezettek minket,
különlegesek a zöld parkok, továbbá kiemelném
a város elrendezését is. A
templomtoronyból jól lehetett látni, hogy az utak
is szépen meg vannak oldva, és nagyon tiszta a városközpont.
Soczó Levente: Piliscsabáról érkeztem
a versenyre,
ki szerettem
volna
valami újat
próbálni, mivel hasonló
nagyobb megmérettetésen
még nem voltam. Nagyon
régen, kb. hét évvel ezelőtt
jártam utoljára szavalóversenyen. Az elsődleges
célom a lámpalázam legyőzése, úgy érzem jól
sikerült. Az osztályomból hárman érkeztünk,
így nem ismerkedtem új
emberekkel, de mindenképpen
közösségépítő
eseménynek tartom ezt a
versenyt.
Nagykőrösön
korábban csak átutazóban
jártam, nagyon szép város,
teli van növényekkel, kiemelném a múzeumot és
a református templomot.
Arany János balladáinak
értelmezése számomra nehéznek bizonyult, s emiatt
a tanulása is, de a felkészítő tanárom segítségével
könnyebbé vált a megértése, nagyon hasznos volt
számomra.

Püspöki Noémi: Gyöngyösről
érkeztem
a
Berze
N a g y
János
Gimnáziumból. Régóta veszek részt
versmondó versenyeken,
igazából már alsós korom
óta, hiszen az irodalom világa számomra nagy szerelem. Magam érdeklődtem a magyartanáromtól,
hogy lesz-e valamilyen
verseny, s mikor megtudtam, hogy Nagykőrösön
ilyen rangos esemény
lesz, tudtam, hogy itt a
helyem, teljesen lázba jöttem, hiszen Arany János
nagyon nagy kedvencem.
A balladái igazán közel
állnak hozzám, A walesi bárdokkal például már
általánosban is versenyeztem, s emiatt is nagyon
örültem neki, hogy létezik
egy ilyen megmérettetés
az országban. A város nagyon tetszik, részt vettünk
a városnéző túrán is, ellátogattunk többek között a
múzeumba, mely nagyon
szép volt, megtudtuk,
hogy nemrég felújították,
kiemelném benne az interaktív eszközöket, játékokat. Az egyik kedvencem
a túra során a református
templom volt. Eszméletlen
a kilátása. Későbbiekben is
az irodalommal szeretnék
foglalkozni, de most azért
vagyok itt, hogy részt vegyek egy ilyen rangos versenyen, ez egy eszméletlen nagy rendezvény, ahol
mindenki megmutathatja
magát, és díszszemlére
veheti az egészet. Nagyon
élveztem, hiszen óriási tehetségek vannak itt. Már
nagyon régóta nem éreztem magam ilyen jól színpadon.
Beretvás Judit

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Híreinket, képgalériáinkat kövesse
nyomon továbbra is
az Önkormányzati Hírek Nagykőrös
facebook közösségi oldalainkon,
valamint a www.nagykoros.hu
városi honlapon!

Hirdetés

14.HÉT – Március 30- Április 3.
Tárkonyos zöldségleves
Túrós tészta
Pásztor tarhonya savanyúság
Csülkös bableves csipetkével
Dübary pulykamell rizi-bizi
Vagdalt petrezselymes
burgonya

Csontleves
Három sajtos csirkeragu tészta
Sült hús paradicsomos káposzta

Magyaros borsóleves
Holstein csirkemell
petrezselymes rizs

Eszterházy tokány makaróni
Alma leves
Párizsi sertés szelet Norbi
módra burgonyafőzelék

Rakott zöldbab
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Oktatást, szórakozást
segít az MTVA
és a NAVA is a rendkívüli
helyzetben
Az MTVA Archívum több száz
hangoskönyvet, köztük meséket,
kötelező és ajánlott olvasmányokat,
valamint rádiójátékokat tesz ingyenesen hallgathatóvá, hogy a koronavírus-járvány idején megkönnyítse a
hozzáférést az oktatási tartalmakhoz
és a kulturált szórakozáshoz.
Az archivum.mtva.hu/radio/ oldalon olyan klasszikusok érhetők el,
mint A kőszívű ember ﬁai, az Ábel a
rengetegben, A Pál utcai ﬁúk, a Mesék Mátyás királyról, A kincses sziget, a Robinson Crusoe vagy a Tom
Sawyer kalandjai.
A Nemzeti Audiovizuális Archívum
(NAVA) az oktatást segítő intézményekkel együttműködésben online
hozzáférhetővé tette oktatási tartalmait a nava.hu oldalon.
Az MTVA Archívum pedig a Mozgóképarchívum megnyitásával az
elmúlt 60 év legnépszerűbb magyar
ﬁlmjeit, mesét, klasszikus és ﬁkciós
sorozatait teszi elérhetővé korlátozás nélkül a nézők számára a m3.hu
oldalon.
(kormany.hu)

Levelesládánkból

A lapunkban megjelent
írások, képek, illetve
bármilyen tartalom
utánközlése csakis kizárólag
a Szerkesztőbizottság vagy
a jogtulajdonos engedélyével
történhet.
Lapzártánk időpontja:
hétfő 12 óra.

EU-ÉPÍTŐ

Nagyon jól éreztem magam, éreztük magunkat! Rendkívül színvonalas volt a rendezvény, proﬁ volt a szervezés, a lebonyolítás és sok pozitív élménnyel gazdagodtam. A
kedvességért és a kiemelkedően jó hangulatért is külön köszönetet mondok.
Én is bízom benne, hogy mihamarabb újra találkozunk!
Szeretettel ölelek-puszilok Mindenkit:
Madár Veronika

53/350-377
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GONDOLAT A BALLADAMONDÓ VERSENYRŐL

ORVOSI ÜGYELET TELEFONSZÁMA:

IMPRESSZUM
Önkormányzati Hírek

KFT

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 10.
E-mail: eu-epitokft@freemail.hu
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GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2020. március 23-tól
EZÜST PATIKA
GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Széchenyi tér 8.
Tel.: 53/552-114
2020. március 30-tól
ARANY GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Szabadság tér 11.
Tel.: 53/350-366
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.

PB gáz 11,5 kg

4799 Ft

PB gáz 23 kg

8999 Ft

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

Bankkártyás fizetés is igényelhető
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
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Hóvirág-bál – szülők és tanárok
vidám találkozója a Toldi iskolában

Matematika versenyen remekeltek

2020. március 6-én és 7-én
került megrendezésre im
már huszonnyolcadik al
kalommal a Református
Iskolák Országos Matemati
kaversenye a 7-12. évfoly
amok számára. A versenyre
valamennyi református is
kola évfolyamonként egy
tanulót küldhetett. Március
6-án, pénteken tartották a
verseny egyéni írásbeli for
dulóját, melyen iskolánkat
az alábbi tanulók képvi
selték:

Palotai Marcell (7.a)
Nagy Szabolcs (8.a)
Kishalmi Levente (9.c)
Vég Benita (10.a)
Mákos Norbert (11.c)
Leskó Zsolt (12.b)
A versenyben Palotai Mar
cell és Vég Benita egyaránt
a kiemelkedően szép, 6. he
lyet szerezte meg. Szívből
gratulálunk nekik, val
felkészítőjüknek,
amint
Zódórné Csákó Zsuzsanna
tanárnőnek!
ajrg-blog.blogspot.com

Ebben az évben is komoly
készülődés előzte meg ezt
a hangulatos estét. A szülői
értekezletek után hét óra
kor Kisné Rózsa Ibolya
igazgatónő köszöntötte a
vendégeket, szülőket, pe
dagógusokat, majd a 12.
osztályos tanulók táncos
műsort adtak elő a Grease
című musicalből.
A hangulatos előadás
után a vendégek elfogyasz
tották a háromfogásos va
csorát, ami mindenkinek
nagyon ízlett. Ezt követően
pedig a jóllakott vendég
sereg felszabadultan beszél
getett, hiszen ez az esemény
ad lehetőséget arra, hogy
a szülők és a pedagógusok
kötetlen környezetben talál
kozzanak, beszélgessenek
egymással.
A vacsora nagyon kelle
mes hangulatban zajlott,
amihez hozzájárult az
is, hogy a zenekar jó
talpalávalót húzott, amit
sok vendég hajnalig tartó
táncolással
jutalmazott.

Tombolából sem volt hi
ány, roskadásig tele volt
az asztal a sok hasznos
és értékes nyereménnyel.
A főnyeremény idén is egy
gyönyörű kerékpár volt,
amelyre sokan áhítoztak.
Reméljük, hogy a hagyo
mányokhoz híven jövőre
is meg tudjuk valósítani
ezt a rendezvényt, hisz
ennek a bevételéből tud
a Szülői Közösség segít
séget nyújtani a szociáli
san rászoruló tanulóknak,
továbbá
osztálykirándu
lások költségeinek kiegé
szítésére, külföldi cserekap
csolatok támogatására, ju
talomkönyvek vásárlására
van lehetőség.
Ezúton is köszönjük a
sok felajánlást, tombolát
és segítséget. A jövőben
is számítunk a szülők tá
mogatására.
Rókáné Szekeres
Gabriella
A Toldi iskola Szülői
Közösségének
patronáló tanára
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A Crown Magyarország Kft.
nagykőrösi telephelyére az alábbi
pozícióba keres munkatársakat:
Vonalvezető

A WWW.NAGYKOROS.HU OLDALON,
NAGYKŐRÖS VÁROS HIVATALOS HONLAPJÁN FRISS
HÍREKKEL, INFORMÁCIÓKKAL TALÁLKOZHAT!

TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN!
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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.

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

HALÁLOS BALESET NAGYKŐRÖSÖN, KÉT FIATAL
VESZTETTE ÉLETÉT
Halálos közlekedési baleset történt Nagykőrösön március 19én, csütörtökön éjszaka.
Távközlési oszlopnak ütközött, majd egy ház sarkának csapódott egy személygépkocsi csütörtökön este Nagykőrösön, az Örkényi úton. Az ütközés következtében az oszlop eltört, a gépkocsi
kettő utasa a roncsba szorult. A beszorult embereket a nagykőrösi
önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével kiszabadították,
majd a ceglédi hivatásos tűzoltókkal együttműködve áramtalanították és átvizsgálták a járművet. A műszaki mentés ideje alatt az
érintett útszakaszt lezárták.
A gépjárművet vezető 21 éves E. Miklós a helyszínen, a vele utazó I. Anita a kórházban halt bele sérüléseibe. Osztozunk a családok fájdalmában, fogadják őszinte részvétünket!
HT

KORMÁNY

INFORMÁCIÓ

ÓVINTÉZKEDÉSEK VÁRANDÓSOK, KISMAMÁK RÉSZÉRE
SAJÁT EGÉSZSÉGÜK ÉS A CSECSEMŐ EGÉSZSÉGE ÉRDEKÉBEN

- COVID-19 vírusfertőzéssel kapcsolatban -

Az eddigi eredmények szerint a várandósok, kismamák és csecsemők nem tekintendők
magasabb kockázatú betegcsoportnak a hasonló egészségügyi állapotú, nem várandós
populációhoz képest COVID-19 koronavírus okozta megbetegedés tekintetében. Általánosságban azonban elmondható, hogy a várandósság megváltoztatja a szervezet
védekezőképességét, az immunrendszer működését, amely változások fogékonyabbá
tehetik a várandósokat vírusfertőzések tekintetében. A várandósok továbbá magasabb kockázattal rendelkeznek súlyosabb megbetegedés kialakulására vírusfertőzéskor, mint nem várandós társaik. A várandósok, kismamák részére az általános óvintézkedések betartása javasolt.

BETARTANDÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK
Az új koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében
az alábbi óvintézkedések betartása szükséges:

• Mosson kezet rendszeresen és alaposan,

legalább 20 másodpercig, szappannal és
folyó vízzel, vagy tisztítsa meg kezét alkoholos
kézfertőtlenítővel! Különösen fontos ez:
• hazaérkezés után;
• ételkészítés előtt és közben;
• étkezés előtt;
• WC használatot követően;
• tüsszentés, köhögés, orrfújás után;
• beteggel érintkezés előtt és után;
• állatokkal vagy állatok ürülékével való
érintkezés után!

• Kerülje az érintkezést olyan beteggel, aki

köhög, tüsszög, lázas – legyen bármilyen
okból a betegsége (influenza, bakteriális
fertőzés, egyéb)!

• Köhögéskor, tüsszentéskor használjon

papír zsebkendőt, amit használat után
azonnal dobjon el! Amennyiben erre nincs
lehetősége, ne a kezébe köhögjön vagy
tüsszentsen, hanem a behajlított kar
könyökhajlatába!

• Amennyiben Ön beteg, tartson

távolságot másoktól!
• Tartózkodjon a másokkal történő
szoros fizikai érintkezéstől!
• Lehetőleg használjon külön WC-t
és mosdót!
• Használjon külön étkészletet!
• Használjon külön törülközőt!

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

• Szemhez, szájhoz, archoz ne nyúljon, illetve
csak kézmosást követően!

• Szellőztessen rendszeresen!
• Otthonában tisztítsa a gyakran megérintett
felületeket rutinszerűen (például: asztalok,
ajtókilincsek, villanykapcsolók, fogantyúk,
íróasztalok, WC-k, csapok, mosogatók
és mobiltelefonok)!

• Csak akkor használjon maszkot, ha

légzőszervi tünetei vannak (köhögés,
tüsszentés), ezzel védje a környezetében
lévőket!

• A gyermekek által használt játékok, eszközök
napi fertőtlenítő tisztítása javasolt.

• Kerülje a nagy tömeget, zárt légterű

• Szoptatási gyakorlaton ne változtasson,
a lehetőség szerinti leghosszabb ideig
szoptasson!

helyiségeket!

TOVÁBBI SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?
Amennyiben további kérdés merül fel Önben,
az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésére:

•
•
•
•

telefonszám: 06 80 277 455 és 06 80 277 456
e-mail-cím: koronavirus@bm.gov.hu
honlap: koronavirus.gov.hu
Facebook-oldal és Messenger:
www.facebook.com/koronavirus.gov.hu
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FELHÍVÁS
AZ IDŐS ÁLLAMPOLGÁROKHOZ

MARADJANAK OTTHON!
A koronavírus nagyon gyorsan terjed,
és tudjuk, hogy az idősekre a legveszélyesebb.

Ezért arra kérjük idősebb honfitársainkat, hogy maradjanak
otthon, és mindent tegyenek meg annak érdekében,
hogy ne kelljen kimenniük az utcára, és ne kelljen
elhagyniuk a lakásukat.

Ellátásukról az önkormányzatok
kötelesek gondoskodni, ezért szükség esetén
forduljanak a helyi önkormányzathoz!
Ez a vírus mindannyiunk életére nagy
hatással van, de ha betartjuk a fő szabályokat,
elkerülhetjük a nagyobb bajt.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
Bővebb információk: koronavirus.gov.hu
Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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