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A gazdaságvédelmi akcióterv főbb pontjai

Az euróválság és a migránsválság után most egy vírusválság
idejét éljük. Az új gazdaságvédelmi akcióterv nem növeli
a kitettségünket, a saját problémánkat magunk akarjuk megoldani.
Az április hetedikén bejelentett főbb intézkedések a következők:
– 75 ezer nyelvvizsga hiányában középfokú végzettséget
igénylő munkakörben elhelyezkedett munkavállalót mentesítünk a nyelvvizsga-kötelezettség alól, minden hallgatót,
aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett.
– A munkák leállásának idejére a munkabért az állam 3 hónapig 70 százalékban átvállalja,
de a kormány azt szeretné, ha a
munkavállalók erre az időre is
hasznos feladatokat végeznének
a munkaadók érdekében.
– A kutatási és fejlesztési
munkakörben dolgozók után
3 hónapra 40 százalékos bértámogatás jár.
– Csökkennek az adminisztrációs és az adóterhek.
– A gazdasági élet és a kor-

mány közötti kommunikáció
megkönnyítésére
vállalkozói
információs portál létesült a
vali.ifka.hu honlapcímen.
– A szociális hozzájárulási
adó 2 százalékponttal csökken
júliustól.
– Az adóbevallási határidő
szeptember 30-ra tolódik.
– Az Elektronikus Közúti
Áruforgalom Ellenőrző Rendszerben bevezetjük a biztosíték
alóli mentességet.
– Felgyorsítjuk az áfavisszaigényléseket, normál adózók
esetében 75 napról 30 napra,
megbízható adózóknál 30 napról
20 napra.
– Különleges fizetési könynyítések, részletfizetési, fizetés
halasztási és adómérséklési
lehetőségek lépnek életbe, a
nyomtatványok is egyszerűsöd
nek.
– A veszélyhelyzeti időszak
mulasztásai miatt az adózói minősítésben az adózókat nem érheti hátrány.
– A betegszabadság dokumentumait elektronikus másolatban is be lehet nyújtani.
– A fizetés nélküli szabad-

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága
édesanyánk, nagymamánk,

Bencsik Gáborné

összeghatár is. Felújítási és fejlesztési programok is várhatók
a területen.
– Az egészségipar minden
eddiginél jelentősebb támogatásban részesül, hogy a belföldi
gyógyszer- és eszközgyártók
termékei nagyobb arányban
jelenjenek meg a magyar egészségügyben. Támogatásban részesülnek mind az egyetemi,
mind a vállalati kutatóintézetek, létrejön az Egészségipari
Innovációs Ügynökség.
– A munkaadók védelmében
vállalati likviditást segítő hitelgarancia- és tőkeprogramokat hirdettek, ezek a gazdasági
visszaeséstől és a külföldi felvásárlásoktól is megvédhetik a
magyar tulajdonú vállalatokat.
A kedvező kamatozású vállalati
hitelek összege csaknem 2 ezer
milliárd forint, 500 milliárd forintos állami garanciavállalással.
– Meghosszabbodnak a gyermekek otthongondozási díjához
(GYOD) kapcsolódó határidők,
valamint a tartósan beteg gyermeket nevelő szülők jogosultságai a magasabb összegű családi
pótlékra.
– A tanév vége helyett a vészhelyzet végéhez igazodik az
idei jogosultság családi pótlékra.
– Kedvezően módosulnak a
nyugdíj- és a nyugdíjszerű ellátások szabályai és határidői is.
(kormany.hu)

született: Csanádi Franciska

Megemlékezés

temetésén megjelentek, örök nyughelyére virágot helyeztek,
vagy részvétnyilvánítást küldtek,
mély fájdalmunkban együttérzésükkel osztoztak.

Csábráki Antalné, Petrák Erzsébet

A gyászoló család
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ságra küldött munkavállalók
biztosítási jogviszonya nem
szűnik meg.
– A munkavállalóikat megtartó cégek számára technológiafejlesztésre, környezetvédelmi és
energiahatékonysági beruházásra összesen több százmilliárd forintnyi keretösszeggel jelennek
meg pályázatok.
– A vállalati leállásokra reagálva online képzések kezdődnek távoktatási formában.
– A képzések tandíjainak
95 százalékát átvállalja az állam, az állást keresők kamatmentes felnőttképzési diák
hitelre jogosultak.
– Az egyetemi hallgatók egyszeri, szabad felhasználású, 500
ezer forint összegű, kamatmentes diákhitelt igényelhetnek.
– Többletforrásra számíthatnak a vírustól legjobban érintett, Magyarországon nagy
hagyományokkal rendelkező
ágazatok. Azaz az építőipar, a
közlekedés, a logisztika, az idegenforgalom, a kreatív ipar, az
egészségipar és az élelmiszeripar fejlesztési támogatásokban, adócsökkentésben részesül, kedvező hiteleket és
tőkeprogramokat kap.
– A turizmus támogatására az
idegenforgalmi adót az év végéig felfüggesztjük. Június végéig
a SZÉP-kártya után a szociális
hozzájárulási adó 4 százalékra
csökken, és megemelkedik az

Édesanyánk,

halálának 20. évfordulójára.
Szívünkben örökké élni fogsz!

Önkormányzati Hírek
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Tájékoztatás az akut betegellátásról
április
és
k z tti időszakra

ÍGY MÓDOSUL A PIAC NYITVA TARTÁSA

agykőrösön 2020. április 20. és április 24. között az akut
betegellátást végző felnőtt háziorvosok az alábbi beosztás szerint biztosítanak betegellátást a Széchenyi tér . szám alatti
Rendelőintézetben:
étfőn, szerdán és pénteken
délelőtt .
rát l .
ráig

dr. akatos Attila és
dr. app Kornél

Kedden és sütörtökön délelőtt
.
rát l .
ráig

dr. ohá si ábor és
dr. o s Annamária

étfőn, szerdán és pénteken
délután .
rát l .
ráig

dr. ohá si ábor és
dr. o s Annamária

Kedden és sütörtökön délután
.
rát l .
ráig

dr. akatos Attila és
dr. app Kornél

FO OS: az akut betegellátást biztosító orvosok sak a légúti
fertőzés jeleit NEM mutató akut életveszélyes állapot be
tegeket vizsgálják, egyéb panaszokkal mindenki a megszokott
háziorvosát keresse telefonon.
A többi, rendelőben tartózkodó háziorvos nem vesz részt az
akut betegellátásban, azonban telefonon tanácsot ad, intézi a
táppénzre vételt, e-recept írást.
Az egyes háziorvosok elérhetőségei telefonszámok, email
ímek megtalálhat ak az alábbi linken
http
A

A

A

.nagykoros.hu ikkek
K
K

K

Az e-mail címek lehetőséget adnak: receptigényeik megküldésére (névvel, AJ számmal és a felíratni kívánt gyógyszerek
pontos felsorolásával), valamint a folyamatosan táppénzen lévő
betegek esetében is használhatóak a kapcsolattartásra.
ájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy a Széchenyi téri
Rendelőintézet:
 főbejáratán keresztül közelíthető meg a patika és az akut
ellátást nyújtó háziorvos.
 a Széchenyi téri parkoló felőli bejárat zárva tart.
 a agyar utcai rendelőintézet teljesen zárva tart.
 a védőnői szolgálat igénybevétele céljából a háziorvosi
ügyelet melletti bejárat használható csengő igénybevételével.
 a háziorvosi ügyelet változatlan rendben működik.
ájékoztatjuk továbbá Kedves Olvasóinkat, hogy a házi gyermekorvosok közül dr. Oroszi Magdolna és dr. Kovács Zsolt vesz
részt akut gyermekellátásban. Rendelőjük a Kecskeméti út .
szám alatt található. Dr. Ferencz Csaba az akut ellátásban részt
nem vevő felnőtt háziorvosokkal azonos módon végzi feladatait.
Kérjük, az aktuális informá i kért kövesse az Önkormányzati
Hírek Nagykőrös jságot és fa ebook oldalt, valamint a
.
nagykoros.hu oldalt.

TÁJÉKOZTATÁS

A hatályos vízjogi szabályok szerint, kiemelten a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2 . ( ) bekezdése alapján,
mentesül a vízgazdálkodási bírság meg zetése alól az a létesítő
vagy üzemeltető, aki 2020. december 3 -ig vízjogi fennmaradási
engedélyezési eljárást kezdeményez az engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményére.
Felhívjuk a isztelt lakosság gyelmét, hogy az Alkotmánybíróság döntésére gyelemmel a Kormánynál előkészítés alatt
áll egy olyan átfogó módosítás, amely a fúrt kutak engedélyeztetésére speciális eljárást tartalmaz majd.
Az esetleges jogszabályváltozásról tájékoztatni fogjuk nöket
űszaki roda
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A kijárási korlátozás meghoszszabbításáról szóló 5 2020.
( . .) Korm. rendelet 2. -a
felhatalmazza a települések
polgármestereit a piacokon
5 év feletti vásárlók részére
biztosítandó idősáv megállapítására.
A pia on egy időben bent
tart zkod k számának opti
malizálása érdekében, hivat
kozott rendeletben foglalt
felhatalmazás alapján, a 65

év feletti vásárlók részére
2020. április 17-ei naptól kez-

dődően
és
óra k z tti
idősávban biztos tott a vásárlás le etősége

A piacok nyitva tartását,
minél nagyobb vásárlói forgalom fenntartását fontosnak
tartjuk a lakosság friss mezőgazdasági termékkel történő
ellátása, valamint a helyi termelők értékesítési lehetőségének biztosítása végett.
Köszönjük a vásárl k szí
ves megértését
igyázzunk
egymásra
K
AK
onprofit rt.

TÁJÉKOZTATÁS FOGORVOSI ELLÁTÁSSAL KAPCSOLATBAN
ájékoztatni szeretném, hogy az Emberi Erőforrások inisztere által kiadott koronavírus pándémia miatt soron kívül előírt
intézkedés azonnali megtétele érdekében a tervezett egészségg i ellátás csak akkor ker l elvégzésre a arra s rgős sz kség van
(életveszély, vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében). Az alapellátásokban minden rendelési időben tartózkodik
fogorvos és fogászati asszisztens a fogorvosi rendelőben. Az
elérhetőségeik az alábbi internetes linken tekinthetőek meg:
http:
.nagykoros.hu cikkek 20
22 ER E E A AS KO E EZE SEGGE
KODO AZ OR OSOK
apunkat a skai ános ügyvezető tájékoztatta
A
Kft.

FIGYELEM!
Törött, repedt
fogsorok javítását
vállalom előzetes
telefonos
egyeztetéssel.
Tömösközi Zoltán
fogtechnikus
Tel.: 06-30/287-8896
06-53/352-066

TÁJÉKOZTATÁS

Figyelemmel a Kormány
2020. ( . 5.) Kormányrendeletére a
. április .
napján fennáll és a veszély
helyzet alatt lejár rendsze
res gyermekvédelmi ked
vezményre val jogosultság
időtartama, valamint a hát
rányos, halmozottan hátrá
nyos helyzet fennállását
megállapító határozat hatá
lyának időtartama meghosz
szabbodik a veszélyhelyzet
kihirdetéséről sz l
Kor
mányrendelet hatályveszté
sének h napját követő má
sodik h nap végéig.

3

Együtt szebbé tettük a húsvétot

Sokan csatlakoztak a „Neked festettem!” és a „Neked mondom a verset!” felhívásainkhoz, és bízunk abban, hogy ezáltal is sikerült kicsit szebbé tennünk az idei húsvétot. Együtt sikerült azoknak is ünnepi pillanatokat szerezni, akik nem hagyhatják el
otthonukat, vagy éppen azok, akik ilyenkor is értünk dolgoznak, így nem lehetnek családjukkal, szeretteikkel.
Köszönjük a sok szép, megható húsvéti videót, fotót mindenkinek, aki az Önkormányzati Hírek Nagykőrös facebook oldalára feltöltötte!

Vigyázzunk egymásra! Most az összefogás ideje van!

Tisztelt Nagykőrösiek!

Sajnála�al értesítem Önöket, hogy Szent György Napi Forgatag és Virágvásár
2020. április 25-én és az április 26-i Szent György-napi vásár a járványügyi helyzetre
tekinte�el nem kerülhetnek megtartásra.
Tudom, hogy számos nagykőrösi család a Szent György Napi Forgatag és Virágvásár alkalmával szerezte be évről évre a kertjeiket, erkélyeiket díszítő virágokat, bízom benne,
hogy ez a szép hagyomány jövőre folytatódhat, és újra megtelhet a rendezvénytér
árusokkal, vásárlókkal.
Jó egészséget kívánok mindannyiuknak! Vigyázzunk egymásra! Együtt sikerülni fog!
D r. C zira S zab olcs
polgármester
4

Önkormányzati Hírek
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KÉSZÜLNEK A VÁROSI ÓVODA DOLGOZÓI ÁLTAL VARROTT MASZKOK
Lelkesen varrják, mossák, vasalják a agykőrösi
árosi voda dolgozói a maszkokat. Mint arról az
Önkormányzati Hírek újságban beszámoltunk,
db
színes, teljesen pamut maszk készül el az első körben. A munkálatokat a helyszínen tekintette meg dr.
zira zabol s polgármester és dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester, akiknek alamon Attiláné óvodavezető ismertette a munkafolyamatot és az eddigi
eredményeket.
agyon köszönjük az óvónőknek áldozatos munkájukat ost összefogásra van szükség
VIGYÁZZANAK EGYMÁSRA!
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A Pest megyei nyomozók öt
nap alatt azonosították, felkutat
ták, majd elfogták azt a román
férfit, aki – a gyanú szerint – két
embert ölt meg egy nagykőrösi
tanyán.
Egy leégett ingatlanról és
két ott talált holttestről érkezett bejelentés a rendőrségre
2020. április 1-jén késő este.

A

A bejelentő, aki öccsét és apját
kereste fel, már csak élettelen
testükre lelt a nagykőrösi bérleményben. Mint később kiderült, mindketten erőszakos
halált haltak.
A Pest megyei életvédelmi
nyomozók lépésről lépésre ha
ladtak a kegyetlen bűncselek
mény felderítésében, a munka

öt nappal később áttörést hozott.
A helyszíni szemlén rögzített
nyomok értékelése, az adat
gyűjtés, a tanúk felkutatása,
kikérdezése, a tőlük szerzett
információk ellenőrzése, a hely
szín környékének, az áldozatok
ismerősi körének feltérképezé
se mind annak a klasszikusnak
számító nyomozásnak a része,
amelynek eredménye egy 18
éves román állampolgár gya
núsítotti kihallgatása volt 2020.
április 7-én hajnalban.
Az állástalan, alkalmi munkából élő, hét általánost végzett V. Csaba 2020. március
31-én délután későbbi áldozatai albérlete előtt letámasztotta kerékpárját. Bement
az udvarra, cigarettát kért,
felajánlotta, segít fát vágni.
Aprítás közben beszédbe elegyedett a mellette álló 17 éves
fiatalemberrel, aki elmondta,

hogy apjával együtt tele vannak pénzzel. Ezt hallva V. Csaba meglendítette a baltát, a
fejsérülésétől a földre hanyatló áldozatától elszedte mobiltelefonját, majd bement a
házba, és a fiatalember 51 éves
apját is fejbe vágta. Átkutatta
táskáját, pénzt azonban nem
talált, a viseltes mobiltelefonnal hazabiciklizett.
A kettős ölést beismerő, a
nagy valószínűséggel a nyomok
eltüntetésére gyújtott tűzről
hallgató V. Csaba ellen – őrizet
be vétele mellett – több emberen
elkövetett emberölés bűntetté
nek megalapozott gyanúja miatt
folytatja le a további eljárást a
Pest Megyei Rendőr-főkapi
tányság Bűnügyi Osztálya, egy
ben kezdeményezték a gyanúsí
tott letartóztatását.
Forrás: police.h u

Hirdetés

FOLYTATÓDIK

17.HÉT – Április 20- 24.
T ej fö lö s Z ö ld ségleves
H áromsaj t os csirk eragu ,
t észt a
Z ú zapö rk ö lt b orsóval, nok ed li
F rancia h agymaleves
T avaszi rizsesh ú s
P aprik ás b u rgonya
R izsleves
T emesvári csirk emell, t észt a

Az Ady Endre úti Szociális tthon hulladékgyűjtő
edényeit is kl ros fertőtlenítővel tisztították le a járványhelyzet miatt.
„Mindent megteszünk a munkatársaink, a lakosság egészségének védelme és a járvány
megfékezése érdekében. Ezért
azon helyszíneknél, ahol eseteges ertőz s e etős ge e me-

6

S t efánia vagd alt ,
b u rgonyapü ré

r
ertőt enítőszerre keze k
min a gy tőe nyeket min
a
a kgy tő a t kat öszön k szí es t re m ket
– tájékoztatta lapunk a KÖA-KO
onpro t Zrt.

Z ö ld ségk rémleves,
zsemlek ock a
ara i somos zöl szeres
penne
S ert éspö rk ö lt , K elk áposzt a
zelék

eg szs get kí án nk
igyázzanak mag kra

P árizsi sert ésszelet ,
pet rezselymes b u rgonya
Vad as márt ás, nat ú rh ú ssal,
t észt a

HT

ot k

R agu leves

Ö

Önkormányzati Hírek
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óg szertár el zete a koronav r s időszakában

Az Önkormányzati Hírek a agykőrösi roszlán
y gyszertár vezetőjével, dr. Bányai Judittal beszélgetett a koronavírus kap sán. Az interj t az
alábbiakban olvashatják.
– Az elm lt h napok eseményei milyen hatással voltak
a patika, és az itt dolgoz
gy gyszerészek életére
– A járványügyi veszélyhelyzet kihirdetését követően
sürgősen kezdetét vette a
munkatársak
védelmének
megszervezése, a munkarend
átalakítása, a nyitvatartási idő
módosítása.
A bejelentés hatására a lakosság általános gyógyszerigénye megsokszorozódott. Ennek következtében kezdetben
nehézséget okozott az általános készlet fenntartása, továbbá a megrendelt gyógyszerek
késve történő érkezése is.
A rendkívüli helyzet bizonytalanságából fakadóan az általános munkavégzéssel járó
pszichés megterhelés nagymértékben megnőtt, azonban
a csapat közösség-összetartó
erejének köszönhetően túljutottunk a kezdeti nehézségeken.
álás vagyok munkatársaimnak, hogy ezekben a nehéz
időkben is számíthatok rájuk
–
ilyen termékekből fogyott most több mint általában
Értelemszerűen a járványügyi
helyzet
kezeléséhez
szükséges eszközök forgalma
nőtt meg: az immunrendszert
erősítő vitaminkészítmények,
a kézfertőtlenítő szerek, szájmaszkok, gumikesztyűk.
Sokan töltötték fel a házi
patikájukat láz-, fájdalom- és
gyulladáscsökkentőkkel, krónikus betegségek kezelésére
szedett gyógyszerekkel, megfázás és köhögés kezelésére

alkalmazott szerekkel, csecsemőtápszerekkel.
– it tud javasolni a vírussal szembeni védekezéssel
kap solatban, és mik azok a
termékek, amelyeket a vásárl k be tudnak szerezni nöknél
A védekezésnek két alappillére van.
1. Az immunrendszer megfeeő
kö s ek
sí sa
A hazai és a nemzetközi
egészségügyi szervezetek jelenleg megfogalmazott ajánlása alapján elsősorban az
immunrendszert erősítő vitaminok, ásványi anyagok és
nyomelemek fogyasztását célszerű megnövelni. Ezek közül
kiemelném a D-vitamin jelentőségét.
A D-vitamin csökkentheti
a vírusos megfertőződés esélyét, valamint csökkentheti a
súlyos tüdőgyulladás kialakulásának kockázatát. A koronavírus által fokozott kockázatnak kitett csoportok egy
részében (idősek, cukorbetegek, egyéb krónikus betegek)
a D-vitaminszint általában
alacsonyabb. A légúti vírusfertőzések előfordulása pedig
egybeesést mutat azokkal az
időszakokkal, amikor a napfény hiánya miatt jellemzően
alacsonyabb a szervezet D-vitaminszintje. A hazai orvosi
ajánlás felnőtteknek 2000- 000
E-t javasol naponta a vitaminhiány megelőzésére.
A cink a létfontosságú nyomelemek egyike. Fontos szerepe
van az immunrendszer működésében. Alkalmazásával je-
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lentősen csökkenthető a betegség kialakulásának kockázata,
rövidíthető annak időtartama.
Gátolja továbbá a közönséges
megfázást (náthát) okozó vírusok szaporodását a szájüregben.
A C-vitamin létfontosságú
vegyület az ember számára
a kötőszövetek és az immunrendszer normál működéséhez. Az a legfontosabb, hogy
szervezetünkben ne alakuljon
ki -vitamin-hiány. gyekezzünk nyújtott felszívódású
készítményt választani, amely
biztosítja a szervezet folyamatos vitaminellátását a gyors kiürülés helyett.
eg er ő ő s es y ek sökke se
ivel cseppfertőzéssel terjed a betegség, szájmaszk viselésével, gondos k er ő
e í sse
és a s e
yes
kontaktus minimalizálásával
a vírus szervezetbe való bejutásának esélye nagymértékben
csökkenthető.
as k
se se „Tegyünk
valamit az orrunk és a szánk elé!”
ajánlja a agyar Orvosi Kamara.
Járványügyi szempontból
érdemes a lakosságnak orvosi maszkot (sebészi maszkot),
pamutból készült te tilmaszkot hordani, amikor elhagyja
otthonát és közterületeken tartózkodik.
egfontosabb
funkciójuk,
hogy az enyhe tünetekkel
rendelkező vagy teljesen tünetmentes emberek ne adják
át a lappangó vírust a környezetüknek. ivel a vírus hoszszan lappanghat minden tünet
megjelenése nélkül, így sokan
mennek utcára és emberek
közé úgy, hogy tudtuk nélkül
szórják apró cseppek formájában a már ürülő vírust.
Az orvosi maszk és szövetmaszk nem szűri ki a vírusokat, de csökkenti a porhoz és
csepphez tapadt víruspartikulumok bejutását a légutakba.
A fent említett maszkok nem
szűrik ki a jelenlegi járványt
okozó új koronavírus méretű
részecskéket, azonban tudják
csökkenteni az esetlegesen
bejutó vírusok számát azáltal,
hogy a beszélgetés, köhögés,
tüsszentéssel szóródó cseppek
a maszk felszínére kerülnek,
nem pedig az arcbőrre vagy
közvetlenül a nyálkahártyákra.

A vírus a különböző felszínek kézzel történő érintésével, majd a kézzel arc, száj,
szem, orr érintésével is terjed.
A maszkviselés önmagában
csökkenti az arc szennyezett
kézzel történő közvetlen érintésének lehetőségét.
Amennyiben szövetmaszkot
használ, mindenképpen fertőtlenítse a következőképpen:
helyezzük a maszkot fertőtlenítős vízbe, ebben áztassuk 0
percig, mossuk ki magas hőfokon ( 0- 0 fok), szárítsuk meg
és lehetőség szerint vasaljuk ki
az újabb viselés előtt
A felsőlégúti tüneteket (köhögés, orrfolyás, torokfájás,
tüsszögés) produkáló, és a
tünetes beteget otthon ápoló
(de egyébként tünetmentes)
lakosoknak javasolt az orvosi maszk viselése, annak hiányában pedig szövetmaszk
viselése, amennyiben elengedhetetlen, hogy elhagyják otthonukat.
s s k er ő e í s
Gyakran és alaposan mossuk
meg a kezeinket szappannal és
meleg vízzel, vagy fertőtlenítsük kezeinket alkoholos kézfertőtlenítővel
Az Egészségügyi ilágszervezet (
O) által javasolt receptúra alapján folyamatosan
készítjük a kézfertőtlenítőinket.
ara
k
Nem lehet eléggé hangsúlyozni a szociális érintkezések számának
minimálisra való csökkentését.
– ogyan látja, az emberek
többsége betartja a korlátoz
intézkedéseket
Általánosságban, az egész
országra nézve igen, de értelemszerűen vannak olyan nagyobb városok, sűrűn lakott
területek, ahol ennek betartása fokozott oda gyeléssel és
nehézséggel jár. Szerencsések
vagyunk, hiszen
agykőrös
méretéből és fekvéséből adódóan alkalmas lehet arra, hogy
a hatósági előírásokat is szem
előtt tartva a természetben kikapcsolódjunk: sétáljunk és biciklizzünk.
Köszönöm a lakosság tudatos és fegyelmezett magatartását és egyben jó egészséget
kívánok mindenkinek
Az interjút készítette:
avolek enáta
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Megnyitottunk Nagykőrösön – DIEGO

Gazdag kínálattal várja vásárlóit a nagykőrösi Diego
Áruház a Széchenyi tér 13.
szám alatt. Ha fel szeretné
újítani lakását, vagy csupán
egy új függönnyel, szőnyeggel szeretné díszíteni otthonát, nem kell messzire mennie ahhoz, hogy megtalálja a
számára ideális darabot. Az
Önkormányzati Hírek az üzlet
egyik tulajdonosával, Osváthné Kecskeméti Ildikóval készített interjút, hogy az olvasók
is beleláthassanak az áruház
működésébe. A beszélgetést az
alábbiakban olvashatják.

– Milyen termékpaletta
várja az üzletbe érkezőket?
– Lakossági, közületi és akár
ipari felhasználásnak megfelelő
termékeinkkel várjuk vásárlóinkat. Laminált padlók, vízálló
padlók, tekercses vinyl termékek,
darabszőnyegek, padlószőnyegek, függönyök és mindezen termékeinkhez kapcsolódó kiegészítők széles választéka kapható
az üzletben.
– Kérem, mutassa be a Diego csapatát, akikkel a város
lakói nap mint nap találkozhatnak.
– Két nagykőrösi kolléganő
segíti a munkánkat, Dónát Ágnes és Kisériné Csákó Julianna.
– Milyen kiegészítő szolgáltatást tudnak kínálni?
– A függönyök esetén a kiválasztott darabot méretre vágjuk,
és igény esetén varrónőnk a
vásárlói igénynek megfelelően
készre varrja. A padlószőnyegeknél a kollégáink a kiválasztott terméket a kívánt méret
szerint levágják és be is szegik.
Továbbá kollégáink teljes körű
szaktanácsadással tudnak szol-

gálni a termékek felhasználásáról, szakszerű alkalmazásáról.
– Miért gondolták úgy,
hogy a városközpontban
nyitják meg az üzletet?
– Az ingatlan kiválasztása
során fontos szempont volt számunkra, hogy bárki számára
könnyen elérhető és megtalálható legyen az üzletünk.
– Mi a teendő online vásárlás esetén?
– Honlapunkon a Diego által
forgalmazott teljes termékkínálat
megtalálható, ahol vásárlóink
a kívánt termékekből szabadon

összeállíthatják a bevásárlólistájukat. Ezt a listát a vásárlói elérhetőségekkel együtt megkapja
üzletünk, amely alapján kollégáink telefonon felveszik a kapcsolatot a vásárlóval és egyeztetnek
a vásárlás további menetéről és
a kiszállításról. Szeretnénk a
nagykőrösi vevőinknek segíteni
a kijárási korlátozások alatt, így
a kiszállítás ingyenes egyeztetés
alapján. A Diego webfelületén
történt megrendelésnél a nagykőrösi üzletet kell bejelölni.
Az interjút készítette:
Pavolek Renáta

Hirdetés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„Virágos Nagykőrösért 2020”

A pályázat célj a: lsősorban azon nagykőrösi lakosok és intézmények munkájának nyilvános keretek közö értékelése,
elismerése, akik kiemelkedően sokat tesznek és részt vesznek
a város k lső megjelenésének szebbé tételében. zzel elősegítve és kialakítva egy virágos, környezetbarát, kulturált, eszté kus és vendégváró telep lésképet.

A Crown Magyarország Kft.
nagykőrösi telephelyére az alábbi
pozícióba keres munkatársakat:
Vonalvezető

pályázat díjazásánál az alábbi kategóriákban indulhatnak
nagykőrösi bejelente lakcímmel rendelkező magánszemélyek vagy intézmények.

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.

. L egvirágosab b h áz családi ház, k lter le ingatlanok környezetének ápolása, virágosítása
. L egvirágosab b t ársash áz lakótelepek, társasházak erkélyei, az ép let kör li környezetének fenntartása, ápolása,
virágosítása
. L egvirágosab b int ézmény közintézmények környezetének
fenntartása, ápolása, virágosítása
nevezési lapot Nagyk rös Város Önkormányzata ímére
postai ton 2 50 Nagyk rös, Sza a ság tér 5. vagy elektronik san az in o nagykoros.h e-mail ímre lehet eny jtani. letölthet ormanyomtatványt Nagyk rös Város
honlapján
.nagykoros.h a ályázatok menüpont an
találja.

Pályázat benyújtásának határideje:
2020. április 30., csütörtök 12.00 óra
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Önkormányzati Hírek

AGYK R S

Szakmára hallgatva a képviselő test let
elfogadta a nag kőr si
áziorvosok t bbségének javaslatát
agykőrös
áros
nkormányzat
Képviselőtestülete már iusi rend
kívüli ülésén meghallgatta és el
fogadta a nagykőrösi háziorvosok
többségének szakmai javaslatát,
mely azt javasolja, hogy agykőrös
városa egészségügyi ellátás szem
pontjáb l továbbra is tartozzon a
á sKiskun egyei K rház ellátá
si területéhez.
int az ismert, agykőrös városa egy
ideig a ceglédi oldy Ferenc Kórházhoz tartozott, mivel azonban a kecskeméti kórházban sokkal több ellátásra
lehetőség van, így sikerült kilobbizni,
hogy átkerüljünk, így nem kellett többet örökbálintra, udapestre, Szolnokra vagy éppen Kistarcsára utazni
egy-egy egészségügyi ellátásért, azt
egy helyen, Kecskeméten biztosítani
tudták.
Nagykőrös r
s ek ő e eg e
s
sí
s sk
egye
r
er e e
s kö e e e s
ge
sí s
y ak a
eg
e e ímmel tárgyalta rendkívüli
ülésén a testület az előterjesztést.
r
ra a
s polgármester el
mondta A nagykőrösi felnőtt és
gyermek háziorvosokkal leültem és
kikértem a véleményüket, hogy mit
javasolnak, hiszen itt, ahogy jegyző
r is mondta, ha elromlik az aut , au
t szerelőhöz megyünk, ha egészség
ügyi a kérdés, ami az ellátás színvo
nalát érinti, akkor megkérdezzük az
orvosokat. n megkérdeztem és akik
választ adtak, ebből a rehabilitá i s

szakk rház és rendelőintézet igazga
t ja, ő a á sKiskun egyei K rház
hoz val tartozásunkat támogatta, r
ere
sa a háziorvos a á sKis
kun
egyei K rházat, r
r s
ag
a háziorvos a á sKiskun
egyei K rházat, r
s
a
r a háziorvos a á sKiskun egyei
K rházat, r aka s
a házior
vos szintén a á sKiskun
egyei
K rházat, r
s
r házi
orvos szintén a á sKiskun
e
gyei K rházat támogatta. r
sa
ra háziorvos mindkét k rházat
támogatta, nem tett különbséget, te
hát gyakorlatilag tart zkodott, és r
a
r
háziorvos pedig a oldy
eren k rházat támogatta. ég r
ark
r y háziorvos kinyilatkoz
ta valamennyiünk előtt, hogy föltét
len a á sKiskun egyei K rházat
támogatja, hiszen több osztály van.

Dr. Nagy Lajos jegyző képviselői kérdésre válaszolva elmondta: tt az a
speciális helyzet adódott elő, beadott
egy kérelmet az egyik ellátó kórház,
hogy a továbbiakban nem kívánja ellátni ezt a területet, illetve kérte, hogy
tegyék át a ceglédi kórházhoz, és így az
ő ellátási területéhez kerüljön át többek között agykőrös. Ehhez képest
a másik oldalról speciális helyzetben
a oldy kórház azt mondta, Pusztai
ezső úr is nyilatkozott mint a oldy
kórház főigazgatója, hogy ő nem rendelkezik azokkal a kapacitásokkal,
hogy át tudná venni ezt az ellátást, így
került az ÁEK (Állami Egészségügyi
Ellátó Központ) abba a helyzetbe,
hogy bizonyítási eljárás keretében
most megpróbálja nyilatkoztatni
a feleket, és így felértékelődik az
érintett önkormányzatok képviselőtestületeinek a véleménye. em ők
fogják meghozni a döntést, tehát itt
most
nök nem döntést hoznak,
hanem véleményt nyilvánítanak.
A döntést majd ez a szakmai szerv
fogja meghozni az érvek-ellenérvek
alapján. agyon fontos lesz, hogy milyen véleményt alakítanak ki az érintett önkormányzatok
fogalmazott
dr. agy ajos jegyző.
A határozati javaslatot, miszerint azt
javasoljuk, hogy továbbra is tartoz
zon agykőrös városa a á sKis
kun egyei K rházhoz területi el
látás vonatkozásában, a képviselők
igennel egyhang an támogatták.
orváth ibor

JÁRDAFELÚJÍTÁS A DÓZSA GYÖRGY ÚTON!
lkészült a
zsa György
lak telepnél lév jár a szakaszos el jítása, gyanis a nagy ák gyökérzete
elnyomta és szé�öre eze�é te�e a
jár át. ívánj k, hogy alesetmentesen használják az o� lak k, az o�
közleke k Vigyázzanak mag kra
orváth i or
XV. évfolyam, 16. szám • 2020. április 17.
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Karikatúra egy csésze kávé áráért!

A saját nézeteink, stílusunk és látásmódunk kinyilatkoztatása talán életünk során az egyik legfontosabb
mozzanat. Parázs Bianka egy olyan nő,
aki sajátos nézeteinek ad hangot karikatúrák, rajzok, festmények segítségével, ám ahogy ő mondja, egy csésze
kávé áráért” saját, párod és barátaid
karikatúráját is kérheted tőle. Amit
mostanában meg gyelhettünk munkásságából az a vírussal kapcsolatos
ábrázolások, melyek segítségével próbálja felhívni az emberek gyelmét a
világunkat sújtó problémákra.
Kérlek, mutatkozz be!
Parázs Bianka vagyok, 24 éves, illusztrátor, animációs szakember és gra kus. Az érdeklődésem teljesen szerteágazó, érdekel az ökogazdálkodás,
fesztivált és emellett művésztelepet is
szervezek, és még mindig elhiszem,
hogy meg tudjuk menteni a világot.
Hogyan került az életedbe a rajzolás?
Azt szoktam mondani, hogy így jöttem a világra. Az emlékeimben nem
él olyan időszak a fejemben, amikor
ne rajzoltam volna.
A képeidet nézve, nem egy hétköznapi irányvonalat követsz, mesélnél
egy kicsit a stílusodról?
Nem tudom, pontosan mit mesélhetnék a stílusomról, azon kívül, hogy
folyamatosan formálódik és változik,
pont, ahogyan én magam is. Mindig is
gyakoroltak rám hatásokat különböző
stílusok, korszakok és egyének.
10

Próbálok tisztában lenni az aktuális
trendekkel is, és viszonylag szigorúnak is tartom magam, olyan szempontból, hogy mi az, amit átengedek
az esztétikai szűrőmön . De inkább
csak a megérzéseimre hallgatok, és
egyszerűen érzem, hogy valami tetszik vagy sem. (De ha nekem nem tetszik, sem jelenti azt, hogy az a dolog
nem jó, ez abszolút egyénfüggő.) Ezt
azért fontos elmondani, mert alkotni is így alkotok, nem tervezek előre,
eszembe jut valami, vagy látok valamit, és azonnal lerajzolom. Az a fontos a stílusban, hogy ne is vegye észre
az ember, hogy milyen, amit csinál,
csak élvezze, és soha ne erőltesse,
mert elvész a lelke a dolgoknak.
Milyen kéréseknek tudsz eleget tenni?
Szeretek aktív lenni, és mindent is
csinálni. Jelenlegi projektjeim közül
szívesen felsorolok néhányat: gyermekkönyvet illusztrálok, rendezvényt szervezek, táborok struktúráját
alakítom ki, arculatot készítek, videót
vágok, és elindítottam a Covid-19
járvány hatására egy vidámságprojektet”, emellett tanyát újítunk a barátaimmal, 5 éves tervezetet készítünk,
jurtát építünk, és mindemellett festek
és rajzolok mindennap.
ltalában mennyi idő egy karikat ra
elkészítése?
5- perc.
Az oldaladon nagyon sok, a vírus
kapcsán készült rajzot látni, mi ezzel
a célod?
Ez teszi ki most a fő megélhetésemet,
és mindig megosztom a művészoldalamon az emberekkel, amivel éppen
foglalkozom, mert én a rajzaimon ke-

resztül értem meg a külső és belső világomat. A koronavírus-járvány mellett
pedig nem lehet elmenni szó nélkül,
elmondhatatlanul fontosnak érzem
hangsúlyozni, hogy itt az idő, hogy
összefogjunk, és ne csak a pánikkeltésben. Azért kezdtem el kedves üzenetekkel, szeretettel és rajzokkal bombázni a social media platformokat, mert
nem uralkodhat el rajtunk a pánik.
Egyszerűen fel kell fognunk ésszel,
hogy a világ változik, Föld Anyánk tüdeje tavaly nyáron és ősszel lángokban
állt (ausztráliai, amerikai stb. erdőtüzek), rá kellene jönnünk, hogy szimbiózisban élünk vele. Az fog történni
velünk, amit vele teszünk. Ezzel a projekttel szeretném felhívni a gyelmet,
hogy most minden változik, és semmi sem örök, csak a változás, és hogy
egy fantasztikus újrakezdési lehetőség
előtt állunk minden fronton. udom,
és mindenki tudja, hogy addig nagyon
nehéz lesz, izolálva lenni mindeközben mindenkitől, de pont ez a lényeg,
hogy ezt az időt jó kedvvel is el lehet
ütni, és érdemes erre az időszakra úgy
tekinteni, mint egy ajándékra lehetőségre, a belső munkára és itt az idő az
életünk újragondolására és arra, hogy
végre elkezdjünk gyelni egymásra
Ha kollektívan és pozitívan állunk a
dolgokhoz, és kívánjuk a gyógyulást,
akkor az hamarabb bekövetkezik.
lérhetőségek
aszkos profilkép projekt
https kofi. om arzsabi
nstagram
https instagram. om arzsabi
a ebook
https fa ebook. om arzsabi
Az interjút készítette:
Pavolek Renáta

Önkormányzati Hírek
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FIGYELEM!
ELMARAD A POLGÁRI BÁL

apunkat arról tájékozta ák a nagykőrösi olgári ál
szervezői, hogy a kialakult járványhelyzetre
és az emberek egészség gyi biztonságára tekinte el

a 2020-as Polgári Bál ELMARAD.

jegyek visszaváltásra ker lnek. érj k, ezzel
kapcsolatban keressék azt, akitől a jegyet vásárolták.
érj k megértés ket és bízunk benne, hogy jövőre az
elmúlt évek sikereivel tudjuk újra megrendezni a város
egyik legnagyobb közösségi rendezvényét.
szervez k

ege Antal Az og ag kőr s
t z n v zen átviszi ezt a balladamondó
versen t én azt gondolom og ennek
igenis kell lennie nemzetép tő szerepének
A

omm nális lladék beg jtése
a k lter leten élőktől
Tisztelt Külterületi Lakosok!
A koronavírus okozta meg 2020. április -től az alábbetegedések
sökkentése, biak szerint biztosított a
az egészségmegőrzés előse hulladékgyűjtő pont igénygítése érdekében a hulla be vétele a külterületen élők
dékkezelésben is korláto számára.
kat kellett bevezetni.
agykőrös k er e
Ennek következtében a hul- ingatlantulajdonosok komladékkezelő telepek sem munális hulladék elhelyezéfogadnak közvetlenül a la- sével kapcsolatban az alábkosságtól hulladékot, a hul- bi tájékoztatást nyújtjuk.
ladékszállításban dolgozók
pedig szigorú ellenőrzést Jelen veszélyhelyzet ideje
követően léphetnek be a te- alatt a külterületi ingatlantulajdonosok kommunális
lepekre.
A belterületi lakosság teljes hulladékukat minden hékörűen be van kapcsolva a ten szombati napon 8 és 13
ra kö ö
e ye e k e
települési hulladékkal kapa
Nagykőrös
r a s
csolatos közszolgáltatásba,
ő e
a
a kmíg ez a külterületen élők
számára
hulladékgyűjtő lerakó telepen kialakított
a k r
a
zsák megvásárlásával, illet- gy ő
ve
agykőrös vonatkozá- megszokott rend szerint.
sában a volt hulladékleragy ő
r s
kó telep területén található
ő e ek s er
re e hulladékgyűjtő pont ( E
kezésre áll.
a hulladékgyűjtő udvar )
igénybevételével volt lehet- A hulladék elhelyezésekor
séges. A veszélyhelyzet vár- lakcímkártya bemutatása
ey aa
a
ható elhúzódása indokolttá s ks ges
teszi a külterületi lakosok ré- regisztrálást elvégezzük.
szére is a jogszabályi előíráeg rt s ket s segítő közresoknak megfelelő gyűjtőhely m kö s ket e őre is köszönbiztosítását.
jük.”
A közszolgáltató Dtkh-val
K
AK
történt egyeztetés alapján
onprofit rt.
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agykőrösön született ege Antal álfy yűrűdíjas,
ív díjas, ze ajosdíjas színművész volt a már iusban
megrendezett
. Kárpátmeden ei
agyar Középisko
lai Arany ános alladamond
erseny egyik zsűrielnöke
agykőrösön. A ege Antallal készült interj nkat az aláb
biakban olvashatják.

– ilyennek látja ma a bal
ladamond versenyen a szü
lővárosát
– Mindig öröm visszajönni, ugyanis már 3. alkalommal ér az a megtiszteltetés,
hogy részt vehetek a zsűri
munkájában, és természetesen édesanyámhoz sokszor
jövök, hiszen szülővárosomról beszélgetünk. Amikor
jövök, mindig meglepődöm,
hogy mennyit alakul, menynyit fejlődik ez a város. Én azt
gondolom, hogy a kulturális
élete is igen pezsdítő, és igen
sokrétű. Ehhez természetesen nagyon hozzátartozik ez
a balladamondó verseny is.
– A
. alladamond
erseny volt az idén, ho

gyan látja n ezt az idei ver
senyt az elődöntő tapaszta
latai alapján
Azáltal, hogy először
csak országon belül volt ez a
verseny, és utána szélesedett
a határon túli versenyzőkre
is, én azt gondolom, hogy
ezzel nagyon színesedett a
versmondás, a balladamondásnak a köre, hiszen máshonnan érkező emberek
más gondolatokkal, más kiejtéssel, más nyelvjárással
beszélnek, ez mindig színesítően hat az egészre. Az,
hogy agykőrös tűzön-vízen
átviszi ezt a balladamondó
versenyt, én azt gondolom,
hogy ennek igenis kell lennie nemzetépítő szerepének,
abban, hogy Arannyal foglalkozunk, a balladákkal, a kultúrával foglalkozunk, hiszen
ez egy csodálatos kezdeményezés. A mai elődöntő, ahol
én voltam az egyik csapatnak
a zsűrielnöke, nagyon nehéz
döntés elé állított bennünket,
hiszen annyira felkészült és
olyan nagy érzelmi és értelmi tudással érkező gyerekek
voltak, hogy öröm volt őket
hallgatni, és nagyon nehéz
volt döntést hozni.
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Március hónapban is ajándékozott
a TIBIKER

neveli őket, a legnagyobb segítsége
a családban a legidősebb, 3 éves
a. agyon örültek az utalványnak,
mert jelenleg nincs iskola, óvoda
sem, ezért jól jön nekik a tartós
élelmiszer és az édesség vásárlása.
A másik családból Valérián József,
az apuka jött el az átadásra, akik
5 kiskorú gyermeket nevelnek,
most várják a hatodik gyerkőcöt.
Apuka jövedelméből élnek, és az
utalványból húsvét előtt tartós élelMárcius hónapban ismét két sze- miszert fognak venni.
rencsés család vehette át az utalványokat.
Térjenek be Önök is a TIBIKERAz egyik család Eszenyi Andrea, be, ahol minőségi termékekben is
remek árakkal várják Önöket!
aki 5 gyermek édesanyja, maga

I MP R E S S Z U M
Ö nk orm ányzati H í re k

ingyenes tájékoztató kiad vány
Ki ad j a:
a2 .9 ./ 4 0 9 -1 / 2 0 0 6 .
nyilvántartásb a vételi szám
ala j
agykő s
os
Ö nkormányzata
Ki ad ó c í m e :
agykő s
S zab ad ság tér 5 .
T e l .: 5 3 / 5 5 0 - 3 0 0
fax : 5 3 / 3 5 1 - 0 5 8
E - m ai l :
tanacsad o@ nagykoros. h u
elelős szerkesztő:
S zapora I stván,
a sze kesztő izotts g el ke
F e j l é c : S ári Z oltán © 2 0 0 5
N yom d ai m u nk ák :
agya
zl y a és
y
kiad ft
ajosmizse
elelős vezető:
a
i o gy ezető
W e b : w w w . mh k. h u
erjeszti: M agyar P osta
IS S N 2 0 6 1 -0 3 0 0

A l ap u nk b an m e gj e l e nt
írások, képek, illetve
b árm i l ye n tartal om
utánközlése csakis kizárólag
a Szerkesztőbizottság vagy
a jogtulajdonos engedélyével
tö rté nh e t.
Lapzártánk időpontja:
hétfő óra.
irdetés

EU-ÉPÍTŐ
KFT

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés

ORVOSI ÜGYELET TELEFONSZÁMA:
irdetés

53/350-377

EU-ÉPÍTŐ KFT.

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 10.
E-mail: eu-epitokft@freemail.hu

irdetés

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2020. április 13-tól
SZENT GYÖRGY
GYÓGYSZERTÁR
agykőrös, iczó Géza u. 2.
el.: 53 35 -0
K

2020. április 20-tól
A
agykőrös, eglédi út .
el.: 53 353-5

ájékoztatjuk a isztelt akosságot,
hogy az ügyeletes patikát
vasárnapi napokon
órától érhetik
el, mivel az Oroszlán Gyógyszertár
( agykőrös, Kecskeméti út .)
vasárnap is nyitva tart
óráig.
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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!

Önkormányzati Hírek

AGYK R S

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

„Egy csipet kultúra”
érdekesség

agykőrösről

Ön tudta, hogy…
.
ban királyi vendége
volt agykőrösnek, ugyanis
II. József német császár és
magyar társuralkodó körútján átutazott Pest megyén, és
agykőrösre is ellátogatott.
Kísérete számára számos
különlegességet kellett biztosítania a városnak, mint
például 40 darab citromot,
400 tojást, 60 csirkét és 40
font vajat.
2. A közismert „Hej, NagyKőrös híres város idézet
Arany János A vén gulyás című
költeményében olvasható.
. A város belterületét

ban
kerületre osztották
fel. A házak számozása akkor még kerületenként foly-
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tonosan történt, és nem utcák
szerint, mint most.
4. Móricz Zsigmond szerint
városunk „Az Alföld tipikus
faluvárosa”.
. A
. század elejéig a
templomkertet erős kőfal
vette körül, komolyabb fenyegetettség esetén ide tudott menekülni a lakosság,
mert ez jól védhető terület
volt. A kőfalon két kapu és két
ajtó szolgálta a közlekedést.
Az 1800-as évek elejére elvesztette jelentőségét,
30ban bontották le, anyagát
az akkor épülő református
főgimnázium alapjába használták fel. A hagyomány
szerint a mai Szolnoki út
2. számú református gyülekezeti ház templom felé
néző, szokatlanul vastag
főfala ennek a kőfalnak a
megmaradt része.
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HIÁNYOZTOK!

A
agykőrösi Kossuth
Lajos Általános Iskola pedagógusai is kirakták az
intézmény ajtajára, hogy
hiányoznak nekik a gyermekek, jó lenne, ha a folyosókat és a tantermeket
hamarosan újból gyer-

mekzsivaj töltené meg.
Egy hatalmas szívecskét
is kitettek az ablakba,
mely azt is jelzi, hogy
vigyázzunk
egymásra,
szeressük egymást. ost
tényleg az összefogás ideje van itt!

Példaképekre szükségünk van!
A Toldi iskola vendége volt
Ivkovicné Béres Tímea

A Toldi iskola testnevelés munkaközössége szívügyének tekinti,
hogy minél több olyan személyes
találkozót, beszélgetést szervezzen, melyek meghívott vendégei
olyan ismert sportolók, akiket pozitív példaként állíthatunk diákjaink elé. Így az elmúlt években járt
már iskolánkban Berki Krisztián
olimpiai bajnok és Boronkay Péter
paratriatlon világbajnok. Ezt a
szép hagyományt sikerült idén is
folytatni.
A Pénz7 tematikus tanítási hét
keretein belül a testnevelés munkaközösség pedagógusai meghívták iskolánkba Ivkovicné Béres
Tímeát. Tímea tökéletesen illeszkedik az előző sportolók sorába,
hiszen példátlanul sikeres sportolói pályafutás után is roppant sikeres maradt, és a magánéletében
is példaként szolgálhat a mai kor
diákjainak.
Sportolóként
mindenképpen
példaképként kell hogy szolgáljon, hiszen ő
agyarország legeredményesebb kosárlabdázója.
Egyedüli magyarként nyerte meg
az Euroleague-t, a Ronchetti Kupát, három különböző országban
21 bajnoki címet szerzett, jelenleg
is ő a magyar kosárlabdázás nagy-

14

követe és a magyar női kosárlabda
válogatott csapatvezetője.
Sportpályafutását követően felsőfokú tanulmányokat folytatott,
melynek eredményeként mára egy
roppant sikeres kecskeméti cég
vezetője.
ugyanis a Kecskeméti
Junior Sport onpro t Kft. ügyvezetője, amely magába foglalja
a Kecskeméti Sportiskola egészét,
illetve a ercedes enz emzeti
Kosárlabda Akadémiát is. Az ő
vezetése alatt tehát sok száz diák
sportol nap mint nap, és dolgozik
eredményesen sok-sok edző.
A közönségtalálkozón, amelyre
több mint száz diák és pedagógus
volt kíváncsi, az előadó nagyon
szimpatikusan és szerényen elevenítette fel pályafutása legérdekesebb pillanatait. Nagy sikert
aratott a diákok körében, hogy
magával hozott számos érmet,
relikviát, melyeket körbe is adott.
A Pénz7 témakörébe illeszkedve
előadása második felében képekkel illusztrálva mutatta be az általa vezetett cégeket, mutatta be
munkájukat.
eszélt terveikről,
fejlesztésekről, menedzseri munkájáról és egy videó segítségével
megmutatta, hogy hogyan is élnek
a kecskeméti akadémisták. Remek
propagandája volt ez a beszélgetés

Szívecskék

„Minden féltett dolognál joban őriz meg szí e et mert
a
in
ki min en et ”
( uther árton)
Piros szívecskék borítják a
agykőrösi árosi voda
épületeinek ablakait. Jelentésük nagyon fontos ebben
a rendkívüli élethelyzetben. Tolmácsolja köszönetünket mindazoknak, akik
mindannyiunkért dolgoznak, akik nem tehetik meg,
hogy otthon maradjanak.
Jelképezze
köszönetünket azoknak is, akik úgy
vigyáznak ránk, hogy otta sportolásnak, az aktív, sportos
életmódnak. Az ügyvezető igazgató asszony ugyanakkor kihangsúlyozta, hogy a gyerekek testi
nevelése mellett nagy hangsúlyt
fektetnek a közösség formálására,
a kon iktusok megelőzésére, az
egészséges életmódra nevelésre,
és a gyerekek tanulmányi eredményeit is folyamatosan gyelemmel
kísérik. Az Akadémia honlapján is
roppant értékes gondolatokra bukkanhatunk ebben a témakörben.
A sport világán túl is nagyon
fontos példát adott a diákok
számára az előadónk. Kiemelte
ugyanis előadásában a tanulás jelentőségét, hiszen a sportolók csak
egy kis részéből válhat olimpiai
bajnok és igazán sikeres sportoló.
Saját példáján keresztül mutatta
be a nyelvtanulás szükségességét.
Számára óriási jelentőséggel bírt,
hogy külföldi állomáshelyein is
értse, mi történik körülötte, így ma
öt nyelven beszél. Szóba került férje, Ivkovic Sztojan is, aki nyolc éve a
magyar fér kosárlabda válogatott
szövetségi kapitánya. Vele kapcsolatban elmondta, hogy közös
életük sikereinek titka a családi
szeretetben, összetartásban, egymás segítésében rejlik. Ennek a
gondolatnak manapság talán még

hon maradtak, vállalva e
helyzet minden kihívását. Köszönetünket fejezzük ki a szülőknek, akik
most az óvó néni szerepét
is felvállalják a sok más
otthoni teendő mellett.
Végül, de nem utolsósorban, ezekkel a szívecskékkel üzenünk minden kis
óvodásunk számára, hogy
„HIÁNYOZTOK
NAGYON ÉS VIGYÁZZAOK AGA OKRA
agykőrösi
árosi voda

fontosabb üzenete van, mint bármi
másnak az életünkben.
Nagyon boldogok vagyunk és
ezúton is köszönjük Tímeának,
hogy elfogadta meghívásunkat, és
egy olyan élménnyel ajándékozta
meg a toldis diákokat, amely meszsze túlmutat a sport és a pénz kapcsolatán. Olyan alapvető emberi
értékek jelentek meg ezen a beszélgetésen, amely remek útravalóul
szolgál a gyerekeink számára!
Kasza Tamás
a testnevelés munkaközösség
vezetője

Önkormányzati Hírek
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A TUDATLANSÁG IS
ÁRTALMAS
(véleménycikk)

Sajnos továbbra sem az
összefogás, inkább a támadás és a kritika ömlik
a nagykőrösi ellenzéktől.
k még, úgy látszik, a veszélyhelyzet idején sem
tudnak konstruktívak lenni, ezt is arra használják
ki, hogy lázítsák az embereket és támadják a városvezetést. Zágráb Nándor
választókerületi Jobbikelnök és Kökény Gábor települési képviselő azon
sajnálkozik (hol máshol,
mint a facebookon), hogy
az Ady Endre úti szociális
otthonban történt megbetegedésekről
nincsenek
tájékoztatva. Persze facebook-forradalmáraik egyből megtalálják ennek a
felelősét: a polgármester.
Az ellenzéki képviselők
vagy tudatlanok, vagy
direkt hallgatják el azt a
nem apró tényt a lakosság előtt, hogy ennek az
intézménynek a fenntartója nem a város, nem a

polgármester, hanem a
Szociális és Gyermekvédelmi
őigazgat ság
Pest Megyei Kirendeltsége. Zágrábék ezt miért
nem tették hozzá
iért
nem hozzájuk fordultak
indenáron politikai
ügyet akarnak kreálni egy
egészségügyi kérdésből
Az még megbocsájtható,
ha tudatlanok, ezzel csak
alkalmatlanságukat igazolják, de ha direkt hallgatták el a lakosság elől a
fenntartó kilétét, akkor az
már szándékos félrevezetés is lehet.
Benjamin Disraeli angol
író így fogalmazta meg
gondolatát a tudatlanságról:
a felismered tudatlanságod, óriási lépést
tettél a tudás felé. Csak
remélni tudjuk, hogy sikerült egy lépéssel most
közelebb juttatnunk a tudatlanokat a tudás felé.
HT

