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A Kormány felelős döntést hozott a végzős, érettsé-
gi előtt álló, továbbtanulni szándékozó középiskolás 
diákok érdekében. Nagy megmérettetés ez, melynek 
természetes velejárója az izgalom, még akkor is, ha 
nem egy láthatatlan ellenséggel harcol a világ. Olyan 
megmérettetés, mely minden időszakban komoly 
lelki próbatétel elé állítja a diákokat. Ebben a rend-
kívüli helyzetben ez a terhelés is rendkívüli súlyú. 
Bár Önöknek kell a vizsgát letenni, de tudniuk kell, 
nincsenek egyedül! Hiszem, hogy tanáraik minden 
tőlük telhetőt megtesznek, hogy könnyítsenek ezen a 
terhen, miként azt is hiszem, hogy Önök is tisztában 
vannak azzal, mit kell tenniük a sikerért!
 Kívánom, hogy mind az Önök, mind az érettségi 
lebonyolításában résztvevők életét kísérje a Jóisten 
áldása! Érjék el kitűzött céljukat!

Dr. Czira Szabolcs
polgármester

Tisztelt Végzős, Érettségiző Diákok!Tisztelt Végzős, Érettségiző Diákok!Tisztelt Végzős, Érettségiző Diákok!
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Gyász
Kelemen István László (1946)

Illés Sándorné sz. Tóth Ilona (1941)
Dr. Nagyné Harkai Juliánna Erzsébet
sz. Harkai Juliánna Erzsébet (1936)

Iván Istvánné sz. Szakács Anna (1937)

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,

akik szeretett halottunk

Illés István
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet: Dr. Hatvani Edit doktornőnek

és asszisztenseinek, a SZIGÜ Temetkezés cégcsoport
munkatársainak, 

és Farkas Józsefnek a szívhez szóló búcsúztatásáért.
Illés István családja

Fokozatosan, szigorú menetrend mellett
újraindítható az élet

a védekezés második szakaszában
A koronavírus-járvány elleni védeke-
zés első szakasza jövő hét végén lezá-
rul, ezért a kijárási korlátozások he-
lyett új szabályokat fog megalkotni a 
kormány, és fokozatosan újraindítható 
lesz az élet – közölte Orbán Viktor mi-
niszterelnök április 24-én, pénteken a 
Kossuth rádió Jó reggelt, Magyaror-
szág! című műsorában.
 A védekezés első szakaszában felké-
szítették Magyarországot a legrosszabb 
forgatókönyv esetére is. Az ezután kez-
dődő második szakaszban fokozatosan, 
szigorú menetrend mellett újraindít-
ható az élet Magyarországon - fejtette 
ki, hangsúlyozva: ennek az a feltétele, 
hogy az újraindítás időszakában is meg 
tudják védeni a leginkább veszélyezte-
tett időseket, krónikus betegeket és a 
nagyvárosokban élőket. Rájuk vonatko-
zóan speciális szabályokat kell kigon-
dolni jövő hét végéig, ezek kialakítása 
„gőzerővel” zajlik – tette hozzá a kor-
mányfő.
 A kórházi ágyak felszabadítására 
rátérve Orbán Viktor hangsúlyozta: a 
kormánynak meg kell teremtenie an-
nak a lehetőségét, hogy egyetlen beteg 
életéről se kelljen lemondani.
 „Ha nem akarunk bunkerszerűen be-
zárva élni életünk végéig, vagy addig, 
amíg a vakcinát fel nem fedezik, amely-
nek időpontja teljesen bizonytalan (...), 
akkor két lehetőség van”: sikerül jól új-
raindítani az életet és „lehetnek megle-
petések” - fejtette ki, úgy folytatva: ha 
az élet újraindításakor a vírus elszaba-
dul, akkor hirtelen kellene előállítani 
több tízezer kórházi ágyat és több ezer 
lélegeztetőgépet, ami lehetetlen.
 Ezért a felelősségteljes magatartásnak 
azt tartja, ha kiépítik azt a kórházi ka-
pacitást, amelyre a legrosszabb esetben 
szükség lehet. A védekezés első szaka-
szának az értelme a vírus terjedésének 
a lassítása, hogy felkészítsék az egész-
ségügyet egy korábban példátlan terhe-
lésre.

 Kijelentette: egyetlen magyar sincs 
egyedül, „nem mondunk le egyetlen 
beteg emberről sem, mindenkiért har-
colni fogunk”.
 A miniszterelnök felsorolta, mi min-
dent kellett létrehozni a betegség meg-
jelenése óta: veszélyhelyzet-irányítási 
rendszer, különleges határrendészeti, 
közlekedési rendszer, a fertőzöttek azo-
nosítása és elkülönítése, különleges 
egészségügy-irányítási rendszer, ve-
szélyhelyzeti egészségügyi protokollok, 
a veszélyeztetett társadalmi csoportok 
azonosítása, védelme, új eszköz- és 
anyagellátási rendszer, a hazai ipari 
kapacitások kiépítése, kutatási képessé-
gek felhasználása, különleges jogrend, a 
fegyveres testületek bevonásának rend-
je, gazdaságvédelmi akcióterv, költ-
ségvetés átalakítása, járványügyi nem-
zetközi kapcsolatokat kiépítése. „Az 
ország ezt mind megtanulta” 6 hét alatt, 
„nem rezeltek be a magyarok, amikor 
beütött a baj” – értékelt.
 A gazdasági intézkedésekről Orbán 
Viktor kifejtette: a legnagyobb baj a 
munkavállalók életében van, ezért mi-
nél több munkahelyet kell megmenteni, 
a megszűnők helyett pedig újakat kell 
létrehozni.
 Arról is beszélt, hogy az álláskere-
sési támogatás 3 hónapig jár, és „most 
még csak a negyven valahányadik nap-
ban vagyunk, tehát ez még ki fog tarta-

ni”. És bízik abban, hogy „mire ennek 
a végére érünk”, addigra a munkahe-
lymegőrző és -teremtő támogatásokkal 
a gazdaság fordulatszáma megközelíti 
a korábbit. Gyors kilábalásra készül – 
közölte.

 Az előző napi EU-csúcstalálkozóval 
kapcsolatban megjegyezte: Magyaror-
szág eddig egyetlen plusz forintot sem 
kapott a járvány elleni védekezésre az 
EU-tól.

  A járvány elleni védekezésről szóló 
magyar törvényt ért támadásokról is 
beszélt Orbán Viktor, kifejtve: a nemze-
tállami fővárosokból – például Berlinből 
– érkező támadások különösebben nem 
érdeklik. „Pont annyi jelentősége van, 
mint annak, hogy mi mit gondolunk 
Berlinről Budapesten. (...) A különbség 
az, hogy mi udvariasak vagyunk, és 
nem mindig mondunk el mindent, amit 
gondolunk” – jegyezte meg.

 Brüsszel azonban egy másik eset: 
„Brüsszelt a bürokraták szállták meg, 
ott az észszerűség tere korlátozottabb” 
- fogalmazott, hozzátéve: „itt mindig 
Soros György kezét kell látni a dol-
gokban”.

 Ezzel kapcsolatban a hét legfontosabb 
hírének nevezte Soros György írását 
a járvány gazdasági következményei-
nek kezeléséről. Ezt a 2-es számú „So-
ros-tervnek” nevezte. Soros szerint arra 
van szükség – idézte –, hogy az EU nagy 
kölcsönöket vegyen fel, amelyek ala-
pösszegét nem is kellene visszafi zetni, 
viszont lejárat nélküli kamatot kellene 
fi zetni utánuk, „amíg élünk, addig fi ze-
tünk”. „A kamatot szeretik ők nagyon” 
– fogalmazott.

 A kormányfő ezt a pénzügyi javasla-
tot legalább olyan veszélyesnek nevez-
te, mint amilyen a migránsbetelepítési 
terv volt.

(MTI)
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KÖSZÖNET
(véleménycikk)

Sok mindenkinek köszönettel tartozunk. Felsorolni is hosszú lenne 
az orvosoktól a postásokon át a mezőgazdaságban dolgozókig. Azon-
ban köszönetet kell mondanunk az Operatív Törzsnek, Magyarország 
Kormányának és Orbán Viktor miniszterelnöknek, hiszen éjt nappallá 
téve dolgoznak azon, hogy az élet – amennyire csak lehetséges – ne 
álljon meg, a gazdaság ne zuhanjon össze és ne robbanjon be a jár-
vány úgy, mint Olaszországban, Kínában, Spanyolországban, vagy az 
USA liberális tagállamaiban. Látszik, hogy Magyarországon senki 
nincs egyedül, mindenki számíthat a Kormány támogatására és vé-
delmére. Köszönjük!
A világjárvány új élethelyze-
tet teremtett, távolságtartásra 
és otthon maradásra kény-
szerít világszerte milliókat, 
fel kellett adnunk a ’napi ru-
tint’. Ez a vírusjárvány azon-
ban összefogásra és egymás 
iránti nagyobb szolidaritásra 
is megtaníthatja az embere-
ket. A széthúzást és a gyű-
lölködést ebben az időszak-
ban félre kellene tennie az 
ellenzéknek és meg kellene 
próbálniuk hazafiként visel-
kedni. Sajnos azonban úgy 
látszik ilyenkor sem képesek 
arra, amit úgy hívunk: nem-
zeti minimum. A minimum 
az lenne, hogy ha határon 
túl élő testvéreinknek pár 
tízezer maszkot vagy kesz-

tyűt küldünk, akkor ne 
kezdjenek el gyalázkodni 
és eltorzult arccal üvölteni. 
A nemzeti minimum az len-
ne, hogy ne arra használják 
fel a veszélyhelyzetet, hogy 
Kormányváltást készítsenek 
elő. Sajnos nekünk ilyen 
szánalmas ellenzék jutott, 
akik inkább tekinthető pro-
vokátoroknak, mint politi-
kusoknak. Bele se merünk 
gondolni abba, hogy mi len-
ne, ha ők lennének most ha-
talmon, a kórházakban vizit-
díj és kórházi napidíj lenne. 
Láttuk már azt is, hogy a bal-
oldal hogyan kezelte a válsá-
got, kaptunk belőle ízelítőt 
2008-ban. Rá két évre kéthar-
mados győzelmet aratott a 

polgári oldal, ami egyértel-
mű kellett volna, hogy tegye 
nekik is: „Nem azt mondták 
Feri, hanem hogy menj a…”. 
Sajnos a mai baloldal pont 
ugyanolyan, mint a 2006-os, 
a 2008-as. Az arcok újak, a 
liberális egyen szakáll felvál-
totta a szegfűs kitűzőt és a 
pufajkát, de a belső romlott-
ság és nemzetellenesség az 
változatlan maradt. 
 Miközben a hazafiként vi-
selkedni képtelen ellenzék 
üvölt, dudál és a hatalom 
két kézzel történő megraga-
dására gyúr, aközben van 
egy felelős Magyar Kormá-
nyunk és hálát mondhatunk 
a Jóistennek, hogy olyan 
kormányfőnk van, mint Or-
bán Viktor. Az eredmények 
kézzel foghatóak, több millió 
maszk érkezik folyamatosan 
hazánkba, a MOL megkezdte 
a kézfertőtlenítők gyártását, 
saját fejlesztésű lélegezte-
tőgép gyártása is megindul-
hat, a kórházak fel vannak 
készítve arra, ha rosszabbra 
fordulna a helyzet, új mobil-
kórház is létesítésre került 

és hosszasan lehetne sorolni 
azokat a pozitív intézkedése-
ket, melyekkel a Kormány a 
gazdaság szereplőit segíti, e 
mellett fokozatosan vissza-
építik a 13. havi nyugdíjat, 
évente 1 héttel több pénzt 
kapnak az idősek. Köszönet-
tel tartozunk tehát a válság-
kezelő polgári Magyarország 
Kormányának, hogy senkit 
nem hagynak az út szélén. 
Jól látható tehát, hogy mi zaj-
lik hazánkban és mi zajlik ott, 
ahol a baloldal van hatalmon, 
Olaszországban, Spanyolor-
szágban. Valamit tehát mi 
jól csinálunk, akár tetszik 
ez a hazai ellenzéknek, akár 
nem, az Orbán Viktor ve-
zette kormány egyik győ-
zelmet éri el a másik után a 
világjárvány elleni harcban. 
Az illegális migránsok után 
most is sikerrel vette fel a 
nemzetiszínű kesztyűt és 
drukkoljunk, hogy a végső 
ütést minél előbb bevigyük 
ennek a kórnak. Köszönjük 
szépen Miniszterelnök Úr! 
Hajrá, Magyarország!

Horváth Tibor
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Anyák Napjára

Szerkesztőségünkhöz az alábbi kis szívhez szóló üzenetet küldték meg a Rákóczi iskolából: „A közelgő anyák 
napja alkalmából a Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola pedagógusai ablaküzenettel köszöntik az édesanyákat 
és a nagymamákat! Ezúton szeretnék megköszönni a szülők, anyukák digitális tanításban nyújtott segítségét.” 

50 MASZKOT KAPOTT AZ ÖNKORMÁNYZATI 
TŰZOLTÓSÁG NAGYKŐRÖS ÁLLOMÁNYA

Nagykőrös Város Önkormányzata 50 db mosható, 100% pamut 
szájmaszkot adott az Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös 
állománya részére, melyet Ézsiás László tűzoltóparancsnok 
vett át dr. Körtvélyesi Attila alpolgármestertől. 
 Köszönjük a nagykőrösi tűzoltók mindennapos áldozatkész 
munkáját! Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

HT

Szent Flórián napja alkalmából: 
Szívből köszönöm 

a nagykőrösi tűzoltók munkáját

Május 4-e alkalmából állománygyűlés keretében, ünnepélyes 
keretek között szoktuk minden esztendőben köszönteni Szent 
Flórián-napja, a tűzoltók védőszentjének napja alkalmából a 
nagykőrösi tűzoltóság állományát. Erre idén legnagyobb sajná-
latomra a koronavírus járvány miatt nincs lehetőség, így rend-
hagyó módon ezúton, az Önkormányzati Hírek újság hasábjain 
fejezem ki nagyrabecsülésemet és hálámat az Önkormányzati 
Tűzoltóság Nagykőrös minden tagjának. Nekik is köszönhető, 
hogy biztonságban tudhatjuk családjainkat, szeretteinket és ha 
szükség van rá, akkor jönnek, segítenek, számíthatunk rájuk. A 
legfontosabb: vigyáznak ránk és biztonságban élhetünk.
 Köszönöm mindennapos fáradhatatlan, áldozatkész, lelkiis-
meretes munkájukat az állomány tagjainak. Bízom benne, hogy 
jövőre újra együtt ünnepelhetünk Szent Flórián napján, egész-
ségben, barátságban.
 Isten áldja az Önkormányzati Tűzoltóságot, Isten áldja 
Nagykőröst!

Dr. Körtvélyesi Attila 
elnök 

Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös
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Tájékoztatás a Városi Bölcsőde és a Városi Óvoda ügyeleti rendjéről
KÖZLEMÉNY

Tisztelettel tájékoztatom Nagykőrös 
Város Lakosságát, hogy a beérkezett 
igények alapján 2020. május 4-től 
visszavonásig a Nagykőrösi Váro-
si Bölcsőde és a Nagykőrösi Városi 
Óvoda ügyeletet működtet munka-
napokon.
 A szülő köteles írásban nyilatkozni 
arról, hogy a gyermeke nem szenved 
fertőző betegségben.
 A gyermekfelügyeletre vonatkozó 
igényt az előző munkanapon reggel 8 
óráig kell jelezni.
 A Városi Bölcsőde esetében a 

szokásos elérhetőségek mellett, ezt 
megteheti az 53/351-162-es és a 0620-

587-61-41-es telefonszámon vagy a 
bolcsode@nhszk.hu e-mail címen.
 A Városi Óvoda esetében a jól is-
mert elérhetőségek mellett ezt megte-
heti a 06-53-351-924-es, vagy a 0630-
55-66-636-os telefonszámon vagy az 
nkbobitaovoda@gmail.com e-mail 
címen.
 Kérem, a gyermekek fogadására 
és kiadására vonatkozó szabályokat 
tartsák be.
 VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA! JÓ 
EGÉSZSÉGET MINDEN NAGYKŐ-
RÖSINEK!
Nagykőrös, 2020. április 28.

Dr. Czira Szabolcs polgármester

Jó helyre kerültek: maszkokat osztottak a nagykőrösi piacon!
Nagykőrösi árusok és vásárlók kapták a Nagykőrösi Városi Óvo-
dában szolgáló óvó- és dajka nénik által varrott 100% pamut, 
többször használatos maszkok egy részét, melyeket dr. Körtvé-
lyesi Attila alpolgármester és dr. Nagy Lajos jegyző osztott ki a 
nagykőrösi piaccsarnokban és az őstermelői részen április 28-án, 
kedden. Sok eladó és vásárló nagy örömmel fogadta a maszko-
kat, többen szeretteiknek, rokonuknak is kértek egy-egy masz-

kot, hiszen legfontosabb az egészségünk. Köszönjük azoknak az 
óvónőknek és dajka néniknek a munkáját, akik részt vesznek a 
maszkok varrásában, szabásában, vasalásában, mosásában. Jó 
helyre, a nagykőrösi emberekhez kerültek a maszkok, kívánjuk, 
hogy használják egészséggel.

Vigyázzunk egymásra! Együtt sikerülni fog!
HT
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FOLYTATJUK! 
Hamarosan indulhat az Arany János 
Református Gimnázium felújítása!

Mint arról az Önkormányzati 
Hírek korábban már beszámolt, 
több száz millió forintból való-
sulhat meg a nagykőrösi Arany 
János Református Gimnázium 
energetikai korszerűsítése, a 
Magyarország Kormánya pá-
lyázati úton elnyert támogatás 
300 millió forint volt. 
A kivitelezés hamarosan elin-

dulhat, az építőanyagok egy 
része már megérkezett a gimná-
zium udvarára, melyet először 
itt, az Önkormányzati Hírekben 
láthatnak, a beruházásról pedig 
folyamatosan helyszíni tudósí-
tásokkal fogunk jelentkezni, hi-
szen ez nagyon jelentős fejlesz-
tés a gimnázium életében. 

HT

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



8 Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Nagykőrösön 2020. május 4. és május 8. között az akut 
betegellátást végző felnőtt háziorvosok az alábbi beosztás 
sze rint biztosítanak betegellátást a Széchenyi tér 8. szám 
alatti Rendelőintézetben:

Hétfőn, kedden, szerdán, 
csü tör tökön és pénteken 
délelőtt 8:00 órától 12:00 
óráig

Dr. Papp Kornél és 
Dr. Pocsai Klára

Hétfőn, kedden, szerdán, 
csü törtökön és pénteken 
délután 12:00 órától 16:00 
óráig

Dr. Mohácsi Gábor és 
besegít: Dr. Soós 
Annamária

FONTOS: az akut betegellátást biztosító orvosok csak 
a légúti fertőzés jeleit NEM mutató akut 
életveszélyes állapotú be te ge ket vizsgálják, egyéb 
panaszokkal mindenki a megszokott házi orvosát 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:

–  Dr. Pocsai Klára 06-53-953-804 (I. körzet)
–  Dr. Mohácsi Gábor 06-53-348-063 (II. körzet)
–  Dr. Tanai Andrea 06-53-348-182 (III. körzet)
–  Dr. Wolf Ferenc 06-53-347-915 (IV. körzet)
–  Dr. Bodnár Ferenc 06-53-348-123 (V. körzet)
–  Dr. Rosztóczy Levente Ernő 06-53-552-391 (VI. körzet)
–  Dr. Papp Kornél 06-53-347-016 (VII. körzet)
–  Dr. Starkné dr. Hatvani Edit Erzsébet 06-53-348-315 

(helyettesítéssel ellátott)
–  Dr. Stark Károly 06-53-351-258 (IX. körzet)
–  Dr. Lakatos Attila 06-53-348-181 (X. körzet)
–  Dr. Soós Annamária 06-53-348-315 (XI. körzet)
 
Az e-mail címek lehetőséget adnak: receptigényeik 
meg kül dé sére (névvel, TAJ számmal és a felíratni 
kívánt gyógyszerek pontos felsorolásával), valamint 
a folyamatosan táppénzen lévő betegek esetében is 
használhatóak a kapcsolattartásra.
Tájékoztatjuk 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 Magyar utcai rendelőintézet teljesen zárva tart.
�  a védőnői szolgálat igénybevétele céljából a 

háziorvosi ügyelet melletti bejárat használható csengő 
igénybevételével.
�  a háziorvosi ügyelet változatlan rendben működik.

Tájékoztatjuk továbbá Kedves Olvasóinkat, hogy a házi 
gyer mek orvosok közül dr. Oroszi Magdolna és dr. Kovács 
Zsolt vesz részt akut gyermekellátásban. Rendelőjük a 
Kecskeméti út 18. szám alatt található. Dr. Ferencz Csaba 
az akut ellátásban részt nem vevő felnőtt háziorvosokkal 
azonos módon végzi feladatait.
Kérjük, az aktuális információkért kövesse az 
Önkormányzati Hírek Nagykőrös újságot és facebook 
oldalt, valamint a www.nagykoros.hu oldalt.

Tájékoztatás az akut betegellátásról 
május 4. és 8. közötti időszakra

Hirdetés

 

Zöldségleves 

Gombás pulykaragu tészta 

Lencse főzelék hagymás virsli 

Kanász gulyás 

Kemény tarhonya savanyúság 

Túrós csusza tepertővel 

Tojás leves 

Székelykáposzta 

Hawaii csirkemell rizs 

Vegyes gyümölcsleves 

Rántott szelet petrezselymes 
burgonya, savanyúság 

Lecsós szelet tészta 

Suhintott leves levesgyönggyel 

Sült csirkecomb Rizi-bizi 

Sertéspörkölt főtt burgonya 

19.HÉT – Április 04- 08. 

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

TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN!
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CSODÁLATOS ÁRU AZ ŐSTERMELŐI RÉSZEN IS!

A KÖVA-KOM 
Nonprofit Zrt.

Gépkocsi rakodó
munkatársat keres

A részletes pályázati felhívás a társaság 
honlapján az alábbi elérhetőségen:

WWW:KOVART.HU
Érd: 0653/550-251

A nagykőrösi piaccsarnok mellett a fel-
újított őstermelői részen is sorakoznak 
a szebbnél-szebb gyümölcsök, zöldsé-
gek. Köszönjük, hogy biztosítják azt, 
hogy minden nap friss áru kerülhessen 
a kőrösiek asztalára otthon. Nem köny-

nyű a helyzetük, kitartást kívánunk ne-
kik és vigyázzanak magukra!
 Térjenek be Önök is a nagykőrösi 
piacra, vásároljanak itt, ezáltal is se-
gítve, támogatva a helyi őstermelő-
ket, azokat, akik értünk dolgoznak.

 Ne felejtsék el, a piac területén a 
65 év felettiek kizárólag 10 és 12 óra 
között tartózkodhatnak és vásárolhat-
nak!

Horváth Tibor



10 Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Amivel a leginkább megvédhetjük 
magunkat a vírus ellen az nem más, 
mint természetesen az otthon mara-
dás, a rendszeres kézmosás, az egy-
mástól való távolságtartás, de ilyen 
lehet a kesztyű és a maszk használata 
is. Öröm látni, hogy városunk lakói 
között vannak olyanok, akik ebben a 
nehéz időszakban önzetlenül össze-
fogva segítenek egymáson, egymás-
nak. Ezért is készítettünk egy interjút 
a nagykőrösi Juhász Ruhajavító csa-
patával, akik rengeteg időt belefektet-
ve varrják a maszkokat.
 Kérlek, meséljetek magatokról és 
a vállalkozásról.
 –  Szép napot kívánunk mindenkinek! 
A Juhász Ruhajavító, Juhász Eszter 
és Juhász Marietta családi vállalkozá-
sa, amely lassan két éve szolgálja az 
emberek hétköznapi és különleges 
kívánságait ruháikkal kapcsolatosan 
Nagykőrösön a Patay u. 1 szám alatt. 
Sajnos a most kialakult helyzetre való 
tekintettel jelenleg varrodánk zárva 
tart, emellett az online oktatás miatt, 
egyikünknek otthon kell maradnia 
a három gyermek mellett. Megdöb-
benve láttuk, hogy nagyon sokan 
hirdették a maszkokat pénzért, ezért 
is döntöttünk úgy, hogy mi ingyene-
sen fogjuk legyártani a kért darab-
számot. Ezúton szeretnénk megkö-
szönni az üzlet tulajdonosának Utasi 
Gábornak a felajánlását, hogy a vírus 
helyzet miatt eltekint az üzlet bérleti 
díjától addig, amíg nem tudunk újra 
a megszokott életünkbe visszatérni. 
 Összesen hányan dolgoztok a 
maszkok készítésében?

 – Ketten gyártjuk a maszkokat az 
otthonunkban, először háztartási gép-
pel kezdtünk neki a gyártási folyama-
toknak, de a nagy igényeknek megfe-
lelően, haza hoztuk az ipari gépünket 
a varrodából. A munkafolyamatok 
felosztását illetően az egyikünk tud 
csak varrni, szabni, de a másikunk ad-
dig a vasalásban, regisztrálásban, szá-
lazásban, csomagolásban tud segíteni 
mind ezt úgy, hogy csak egyikünk tud 
a munkahelyén lenni. 
 Honnan szerzitek be az anyagokat?
 – Nem gondoltuk volna, hogy ek-
kora igény lesz a maszkok készíté-
sére, de mikor egyre több felkeresés 
érkezett úgy döntöttünk, hogy kiír-
juk a ruhajavítónk Facebook oldalára 
és csoportjába, hogy felajánlásokból 
vagy saját anyagokból tudunk még 
további maszkokat gyártani.  Sze-

rencsére magánszemélyektől is sok 
alapanyagot kaptunk, továbbá Szabó 
Gábor Vezető Református Lelkipász-
tortól, és Kovács Katalin az Angol 
turkáló tulajdonosától nagyobb meny-
nyiségű extra minőségű alapanyag 
felajánlása érkezett. Nagyon szépen 
köszönjük mindenkinek!
 Hány db maszkot sikerült eddig 
elkészíteni és hova jutattatok már el 
belőle?
 – Eddig 1700 db maszkot osztottunk 
szét. Leginkább magánszemélyeknek, 
de a Kecskeméti Kórház munkatársa-
ihoz is jutattunk el maszkokat többek 
között a belgyógyászatra és a nőgyó-
gyászatra az ismerősök segítségé-
vel az általuk kért mennyiségben. 
Kecskeméten belül még a Praktiker 
dolgozóinak, a Kecskeméti Bíróság 
alkalmazottainak és a Széchényi Vá-
rosi Óvodán belül, az ügyeletet tartó 
óvónőknek készítettünk. A kutya-
menhelyek működését is próbáltuk 
könnyíteni a maszkok segítségével. 
Szabó Gábor Vezető Református Lel-
kipásztor kérésére most készülnek az 
érettségiző diákok részére a maszkok.
  Mit üzennétek a Nagykőrösi lako-
sok számára?
 – Elsősorban köszönjük a felajánlá-
sokat!
 Jó egészséget kívánunk mindenki-
nek! 
 Vigyázzon mindenki magára és 
egymásra és hívhatnak, írhatnak bár-
mikor bárhonnan, a maszkokat gyárt-
juk folyamatosan! 

Az interjút készítette:  
Pavolek Renáta

A Juhász Ruhajavító segítő párosa

Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az NKM 
Áramhálózati Kft. az ön felhasználási helyét 
ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett 
munkálatokat fog végezni, melyek időtartamában 
a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.
Berendezéseinket az áramszünet ideje alatt is 
feszültség alatt állónak kell tekinteni! Aggregátor 
használata kizárólag Társaságunktól előzetesen 
megkért, írásbeli engedély alapján történhet. 
Amennyiben saját vagy bérelt aggregátort 
kíván alkalmazni szíveskedjen az áramszünetet 

megelőzően legalább 5 nappal elektronikus 
levélben a „hozzaferesi.iroda@nkmaramhalozat.
hu” e-mail címre bejelenteni, melynek tárgya 
„Aggregátor használat” legyen! 

 Levele tartalmazza az Ön nevét, telefonos 
elérhetőségét, továbbá azon felhasználási hely 
címét és 0400-val kezdődő 10 jegyű azonosítóját, 
ahol aggregátorozni kíván!

Üdvözlettel:
NKM Áramhálózati Kft.
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utánközlése csakis kizárólag  
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Lapzártánk időpontja:  
hétfő 12 óra.

Hirdetés

Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI  
ÜGYELET

2020. április 20-tól 
KŐRISFA GYÓGYSZERTÁR 

Nagykőrös, Ceglédi út 7. 
Tel.: 53/353-598

2020. április 27-től 
PATIKA PLUS  

GYÓGYSZERTÁR 
Nagykőrös, Ceglédi út 28. 

Tel.: 53/552-134
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,  

hogy az ügyeletes patikát  
vasárnapi napokon 10 órától érhetik 
el, mivel az Oroszlán Gyógyszertár 

(Nagykőrös, Kecskeméti út 18.) 
vasárnap is nyitva tart 14 óráig.

ORVOSI ÜGYELET 

TELEFON SZÁMA: 

53/350-377

Nagykőrösi Városi Óvoda
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Nagykőrösi Városi Óvoda Kalocsa Balázs Tagóvoda 
Tagóvoda-vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2020.06.08.-2021.07.31.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2750 Nagykőrös, Kalocsa Balázs utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása mellett tagóvoda- vezetői 
tevékenységek végzése. Az intézmény törvényes működésének 
biztosítása, a pedagógiai munka irányítása.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Talamon Attiláné 
nyújt, a 30/556-6636 -os telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 8.

A pályázati kiírás megtekinthető a www.nagykoros.hu városi honlapon!

Nagykőrösi Városi Óvoda
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Nagykőrösi Városi Óvoda Batthyány úti telephelye 
óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 
Pest megye, 2750 Nagykőrös, Batthyány utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
3-7 éves gyerekek nevelése, oktatása. Minden olyan feladat, melyet a 
Köznevelési Törvény, az intézményi dokumentumok és a munkaköri leírás 
előír.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 24. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Talamon Attiláné 
nyújt, a 30/556-6636 -os telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 8.

A pályázati kiírás megtekinthető a www.nagykoros.hu városi honlapon!

Nagykőrösi Városi Óvoda
a Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
Nagykőrösi Városi Óvoda 
Batthyány úti telephelye 

pedagógiai asszisztens
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2750 Nagykőrös, 
Batthyány utca 20.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
Pedagógiai asszisztensi feladatok 
ellátása. Minden olyan feladat, 
melyet a Köznevelési Törvény, az 
intézményi dokumentumok és a 
munkaköri leírás előír.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2020. május 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Talamon 
Attiláné nyújt, a 30/556-6636 -os 
telefonszámon.
A pályázat elbírálásának 
határideje: 2020. június 8.

A pályázati kiírás megtekinthető a 
www.nagykoros.hu városi honlapon!
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Tájékoztatás
Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatom 
Tisztelt Ügy-
f e l e i n k e t , 
hogy a ve-
szélyhely-
zetre való 
tek inte t te l 
ü g y f é l s z o l -
gálati irodánk 
változatlanul zárva 
tart, munkatársaink te-
lefonon, vagy elektro-
nikus úton látják el az 
aktuális feladatokat.
Vannak azonban olyan 
ügyek, melyek nem nél-
külözhetik a személyes 
ügyintézést.
 Kizárólag ezen 
ügyek intézése végett, 
– tekintettel a veszély-
helyzet időbeli elhú-
zódására, – előzetes 
időpont egyeztetést 

követően lehe-
tőséget biz-
tosítunk az 
ügyfélszol-
gálat fel-
keresésére. 
Az időpont 

e g y e z t e t é -
se telefonon, 

(+36 /53-550-268 , 
vagy +36/53-550-264) 
vagy online időpont-
foglalással, a honla-
punkon elérhető beje-
lentő lap segítségével 
lehetséges.
 Fontos számunkra az 
Önök és munkatársaink 
biztonsága! Ezért meg-
értésüket és szíves köz-
reműködésüket ezúton 
is megköszönöm!

KÖVA-KOM  
Nonprofit. Zrt.

Hirdetés

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

Vonalvezető
Amit elvárunk:

• folyamatos és megfelelő minőségű gyártás
biztosítása a termelő vonalakon
• napi, heti tervszerű megelőző

karbantartásokban való részvétel
• folyamatokhoz tartozó adminisztrációs

feladatok precíz elvégzése
• felelősségteljes, minőségtudatos

munkavégzés
• 3 műszakos munkarend vállalása

Előnyt jelent:
• gyártósoron szerzett tapasztalat

• számítógépes ismeret
• gépész, géplakatos szakirányú végzettség

Amit kínálunk:
• versenyképes juttatási csomag

• folyamatos szakmai fejlődési lehetőség
A fényképes jelentkezéseket a

HUN-Nagykoros.ALLAS@eur.crowncork.com
e-mail címre várjuk.

TÁJÉKOZTATÁS

A koronavírus terjedésé-
nek csökkentése, vala-
mint munkatársaink és 
ügyfeleink egészségének 
védelme érdekében fel-
függesztettük a fogyasz-
tásmérők személyes, 
helyszíni leolvasását.

 Az NKM Áramhálózati 
Kft. és az NKM Észak-Dél 
Földgázhálózati Zrt.  te-
rületén lévő felhaszná-
lási helyeken a hálózati 
elosztó társaságok külső 
partnere, a DL Kft. elkez-
di az éves elszámoláshoz 
szükséges mérőállások 
begyűjtését. Azokat az 
ügyfeleinket fogják a 
megbízott DL Kft. mun-

katársai megkeresni, 
akik következő leolvasá-
sának várható időpontja 
2020. április 1. után ese-
dékes. A DL Kft. munka-
társai kizárólag a mérő 
adatait kérik, semmilyen 
ki- és befizetéssel járó 
tevékenységet nem vé-
geznek!  Kérjük, segítsék 
partnerünk munkáját!

 Azon ügyfeleink ré-
szére, akiket telefonon 
vagy e-mail üzenetben 
nem érnek el, az éves el-
számoló számla becslés 
alapján készül.

NKM Áramhálózati 
Kft.

Híreinket, képgalériáinkat kövesse nyomon 
továbbra is az Önkormányzati Hírek Nagykőrös 

facebook közösségi oldalainkon,  
valamint a www.nagykoros.hu városi honlapon!
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