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Érettségi koronavírus idején

Hőmérőzés a gimnáziumban – vigyáznak egymásra

A sikeres érettségi megszerzése minden középiskolás tanuló életében
az egyik legfontosabb
pillanat. A koronavírus
miatt ebben az évben
az érettségiző diákok
nehezebb
időszakon
esnek át mint általában,
hiszen maga a felké-

szülés és a lebonyolítás
is más lesz, mint amire
ez idáig készültek.
2020. május 4-én,
hétfő reggelén hivatalosan is elkezdődött az
érettségi városunk gimnáziumában és szakközépiskolájában. Az
érettségire való, szigo-

Szájmaszkban kezdődött el hétfőn a magyar érettségi

Kisné Rózsa Ibolya, a Toldi iskola igazgatója átvette az érettségi tételsorokat

rú higiéniai procedúrával történő beléptetésre
pontban 8 órakor került
sor. Minden érkező diáknak be kellett tartania
az egészségük megóvása érdekében az ezzel
kapcsolatos védekezéseket, a másfél méteres
távolság megtartását is

beleértve. Maga a vizsga menetéről mindenki
speciális szaktárgyi tájékoztatást és felkészítést kapott.
Kívánjuk, hogy mindenki sikeres érettségi
vizsgát tegyen!
Pavolek Renáta

Rendkívüli óvintézkedések fogadták az érettségiző
ﬁatalokat

Ünnepi ülésen emlékeztek

a szabad országgyűlés
30 évvel ezelőtti
megalakulására

Tájékoztatás az ak ut
május 11. és 15. k öz
Mivel Budapesten és Pest megyében a magas
megbetegedés száma miatt érvényben vannak
jelenleg is a szigorított lakhelyelhagyási szabályok, így Nagykőrösön is változatlan a háziorvosi ellátások rendje.
Vagyis lázas, fertőző betegség tüneteivel továbbra sem lehet személyesen felkeresni a háziorvost,
ekkor telefonon nyújtunk segítséget a saját betegeinknek.
Egyéb halaszthatatlan panasszal telefonos konzultációt követően, a háziorvos javaslata alapján
lehetőség van a rendelőintézetben az arra a hétre
kijelölt akut ellátó orvos általi személyes vizsgálatra.

A szabad Országgyűlés harminc évvel ezelőtti megalakulására emlékező ünnepi ülést
tartott május 2-án, szombaton a
parlament. Áder János államfő
beszédében nemzeti összefogást szorgalmazott, Kövér László házelnök pedig arról beszélt,
emlékezni és emlékeztetni a
jövő felé fennálló adósság.
A képviselők politikai nyilatkozatot fogadtak el a népképviseleti rendszer 1990-es visszaállításáról.
Nemzeti összefogásra van szükség ahhoz, hogy az élet minél
gyorsabban visszatérjen a rendes kerékvágásba – mondta
Áder János államfő.
A köztársasági elnök az ajánlotta, hogy a koronavírus-járvány miatt ránk váró feladatok megoldásához használjuk
erőforrásként mindazt, amit az
elmúlt harminc évben elértünk
és amit az elmúlt hetekben megtapasztaltunk, „hogy hamarosan
újra élvezhessük a szabadságot”.
Hangsúlyozta, hogy amit az

elmúlt harminc évben alkottunk, az kiállta az idő próbáját,
„Magyarország független, demokratikus jogállam, szabad
ország”.
Politikai nyilatkozatot fogadott el az Országgyűlés Magyarország népképviseleti rendszerének harminc évvel ezelőtti
visszaállításáról.
Az Orbán Viktor miniszterelnök, Kövér László házelnök, továbbá Kocsis Máté, Kósa Lajos,
Varga Mihály, Németh Zsolt és
Hörcsik Richárd (Fidesz), valamint Harrach Péter (KDNP)
által jegyzett előterjesztést 126
igen szavazattal, 1 nem ellenében fogadták el.
A nyilatkozat szövege szerint az Országgyűlés tisztelettel
emlékezik meg az ország állami
önrendelkezésének 1944. március 19-én történt elvesztését
követő első szabadon választott
népképviselet 1990. május 2-i
megalakulásáról, amely – az
alaptörvény szerint – „hazánk
új demokráciájának és alkotmányos rendjének kezdete”.
Forrás: Hirado.hu

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik a drága jó feleség, édesanya, nagymama, dédmama

Receptíratás továbbra is elsősorban elektronikus levélen keresztül történik, ha erre a betegnek nincs lehetősége, akkor papír alapon
is leadhatja receptigényét név, TAJ-szám és a
gyógyszerek megnevezésével a betegirányító
pultnál 8–16 óráig.
Nyomatékosan kérjük, hogy a rendelőintézetbe
belépő betegek viseljenek szájmaszkot, lehetőség szerint gumikesztyűt is.
Lapunkat Dr. Lakatos Attila,
a háziorvosok mentora tájékoztatta
Kérjük, az aktuális információkért kövesse az
Önkormányzati Hírek Nagykőrös újságot és
facebook oldalt, valamint a www.nagykoros.
hu oldalt.

Hirdetéssel kapcsolatos változások!
A hirdetések megjelentetésével kapcsolatos teendőkben
változások történtek. Akik az Önkormányzati Hírek újságban szeretnének hirdetni, információért keressék bizalommal Pavolek Renátát a 06-30/360-50-93-as mobil telefonszámon, a 06-53/550-358-as vezetékes hivatali telefonszámon,
vagy a pavolekrenata@nagykoros.eu e-mail címre küldött
üzenetben. Köszönjük és reméljük, hogy hamarosan Önt is
elégedett hirdetőink között üdvözölhetjük!

Illés Sándorné szül. Tóth Ilona

temetésén részt ve�ek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, utolsó
útjára elkísérték, bánatunkban, fájdalmunkban osztoztak.
Emléke szívünkben örökké él.
A gyászoló család
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ak ut betegellátásról
k özötti időszakra
Nagykőrösön 2020. május 11. és május 15. között az akut
betegellátást végző felnőtt háziorvosok az alábbi beosztás sze
rint biztosítanak betegellátást a Széchenyi tér 8. szám alatti
Rendelőintézetben:

Május 11. és 15.
közötti időszak

8.00 órától
12.00 óráig

12.00 órától
16.00 óráig

Hétfő

Dr. Lakatos Attila,
Dr. Tanai Andrea

Dr. Mohácsi Gábor,
Dr. Wolf Ferenc

Kedd

Dr. Mohácsi Gábor,
Dr. Wolf Ferenc

Dr. Lakatos Attila,
Dr. Tanai Andrea

Szerda

Dr. Lakatos Attila,
Dr. Tanai Andrea

Dr. Mohácsi Gábor,
Dr. Wolf Ferenc

Csütörtök

Dr. Mohácsi Gábor,
Dr. Wolf Ferenc

Dr. Lakatos Attila,
Dr. Tanai Andrea

Péntek

Dr. Lakatos Attila,
Dr. Tanai Andrea

Dr. Mohácsi Gábor,
Dr. Wolf Ferenc

FONTOS: az akut betegellátást biztosító orvosok csak a légúti
fertőzés jeleit NEM mutató akut életveszélyes állapotú 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:
– Dr. Wolf Ferenc
06-20-980-3882
(347-915)
– Dr. Hatvani Edit
06-30-928-3138
(351-258)
– Dr. Lakatos Attila
06-20-4111-474
( 348-181)
– Dr. Tanai Andrea
06-20-965-7033
( 348-182)
– Dr. Stark Károly
06-30-943-5570
(351-258)
– Dr. Soós Annamária
06-20-344-9363
( 348-315)
– Dr. Rosztóczy Levente 06-20-918-4635
(552-391)
– Dr. Papp Kornél
06/30-983-3901
(347-016)
– Dr. Pocsai Klára
06-70-276-7434
(953-804)
– Dr. Mohácsi Gábor
06-20-495-1484
(348-063)
– Dr. Bodnár Ferenc
06-309192595
(348-123)

SEGÍTÜNK,
mert csak együtt sikerülhet!

A mai napon, május 4-én
Nagykőrös Város Önkor
mányzata képviseletében
dr. Körtvélyesi Attila al
polgármester szájmaszkok
kal segítette a Nagykőrösi
Városi Polgárőrség állomá
nyát, ugyanis 13-an teljesí
tenek szolgálatot a nagykő
rösi emberek biztonsága,
védelme érdekében és ők
sem maradhatnak otthon.
A 100% pamut, többször
használatos szájmaszkokat
Bodri-Balog István vette át.
Köszönjük áldozatos mun
kájukat!
Kövesdi János elnök, a
Nagykőrös Város Roma
Nemzetiségi Önkormány

zat képviseletében száj
maszkokat és tisztító-, tisz
tálkodási szereket vehetett
át, melyeket a leginkább
rászoruló családokhoz fog
ja eljuttatni. Kövesdi János
megköszönte a nagykőrösi
romák nevében a segítsé
get, mellyel az önkormány
zat támogatni tudja őket.
Köszönjük szépen a Nagy
kőrösi Városi Óvoda óvó- és
dajka néniknek, hogy töret
len lendülettel készítették el
a szájmaszkokat a méretre
vágástól a csomagolásig.
Együtt sikerült! Vigyázzunk
egymásra!
Horváth Tibor

Az egyes háziorvosok elérhetőségei (telefonszámok, e-mail
címek) megtalálhatóak az alábbi linken: http://www.
nagykoros.hu/cikkek/20171122/TERULETI_ELLATASI_
KOTELEZETTSEGGEL_MUKODO_HAZIORVOSOK
Az e-mail címek lehetőséget adnak: receptigényeik megküldésére
(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 változatlanrendben működik.
Tájékoztatjuk továbbá Kedves Olvasóinkat, hogy a házi
gyermekorvosok 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.
Fontos, hogy 16:00-ig tudják betegeink leadni a betegirányí
tásnál a papír alapú receptigénylésüket, és eddig lehet átvenni a
táppénzes papírokat és beutalókat.
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Katonák fertőtlenítettek
az Ady Endre úti szociális
otthonban!
A Pest Megyei Kőris Egyesített Szociális Intézmény
intézményvezetője, Benke Zoltán saját fecabook oldalán osztotta
meg a hírt május 2-án: „A mai napon a PMKESZI Ady u.
Székhelyén a Magyar Honvédség Szuper Csapata fertőtlenítő munkát végzett! Köszönöm a Magyar Honvédségnek!
Köszönöm a Kollégáimnak a munkát! A Lakóknak köszönöm a türelmet!”
Forrás, fotók: Benke Zoltán facebook oldala

KŐRÖSI SZÁM(ok)
Mint arról hírt adtunk, a beérkezett igények
alapján 2020. május 4-től a Nagykőrösi
Városi Bölcsőde és a Nagykőrösi Városi
Óvoda ügyeletet működtet munkanapokon.
2020. május 4-én
a Nagykőrösi Városi Bölcsődében

3 csoportban 12 gyermeket,
a Nagykőrösi Városi Óvodában

8 csoportban 29 gyermeket
láttak el.

Tisztelettel tájékoztatom Nagy
kőrös Város Lakosságát, hogy
a beérkezett igények alapján
2020. május 4-től visszavonásig
a Nagykőrösi Városi Bölcsőde
és a Nagykőrösi Városi Óvoda
ügyeletet működtet munkanapokon.
A szülő köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a gyermeke
nem szenved fertőző betegségben.
A gyermekfelügyeletre vonat
kozó igényt az előző munka
napon reggel 8 óráig kell jelezni.
A Városi Bölcsőde esetében a
szokásos elérhetőségek mellett, ezt megteheti az 53/351162-es és a 0620-587-61-41-es

telefonszámon vagy a bolcsode@nhszk.hu e-mail címen.
A Városi Óvoda esetében a jól
ismert elérhetőségek mellett
ezt megteheti a 06-53-351-924es, 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
NAGYKŐRÖSINEK!
Nagykőrös, 2020. április 28.
Dr. Czira Szabolcs
polgármester

GRATULÁLUNK!
Magas szakmai kitüntetést vehetett át
Ambrus Zoltán

A Rendőrség Napja, 2020. április 24-e alkalmából a Belügyminiszter Úr – kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként – Szent György Érdemjelet adományozott Ambrus Zoltán r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, a Nagykőrösi
Rendőrkapitányság Vezetője részére.
Az miniszteri elismerést dr. Balogh János r. altábornagy,
rendőrségi főtanácsos az Országos Rendőr-főkapitányság
Vezetője adta át a Kapitány Úrnak.
Gratulálunk és további eredményes munkát kívánunk!
Lapunkat a Nagykőrösi Rendőrkapitányság tájékoztatta
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Hatvani József: „A szigorú óvintézkedések
mellett, de magyarországi gyáraink teljes
kapacitással dolgoznak…”
Holding egyértelműen ki
emelten ke
ze
li a dolgozói
egészségmegőrzést és köz
ponti intézkedéseivel (közös
beszerzésekkel, új támogató
szabályrendszerek beveze
tésével…) mutatja, hogy mi
lyen a Crown család részé
nek lenni.

ÖH: A rendkívüli helyzet
jelent-e bármiféle nehézsé
get a munkaerő biztosítása
vonatkozásában, illetve az
anyag- és eszközbeszerzés
területén?
A tartós élelmiszerek és azon
belül a konzervek iránti
megnövekedett igényt hozta
magával a Covid19 járvány
okozta helyzet. Miként hat
ez a nagykőrösi cégekre? En
nek járunk utána. A Crown
Holding Inc. és a CROWN
Magyarország Csomagoló
ipari Kft. életében bekövet
kezett változásokról, a nagy
kőrösi üzemben észlelhető
hatásokról kérdeztük Hatvani József ügyvezető igaz
gatót.
ÖH: A járvány okozta hely
zet miként hat a Holding
és CROWN Magyarország
Csomagolóipari Kft. éle
tére?
Hatvani József: A CROWN
Magyarország Csomagoló
ipari Kft. szoros együttmű
ködésben dolgozik a ma
gyar konzervgyárakkal, és
ebben a helyzetben még in
kább igyekszik minőségben
és mennyiségben is kiszol
gálni őket. Egyértelműen
érezhető, hogy általánosan
megnőtt a kereslet a konzer
ves termékek iránt, és erre
az egész konzervipari lánc
igyekezett reagálni, beleért
ve a Crown magyarországi,
de külföldi gyárait is.
A szigorú óvintézkedések
mellett, de magyarországi
gyáraink teljes kapacitással
dolgoznak és szükség esetén
külföldi társ cégeinket is ki
segítjük.

ÖH: Ezek szerint a CROWN
Magyarország Csomagoló
ipari Kft. azon vállalatok
közé sorolható, mely biztos
munkalehetőséget biztosít
dolgozóinak a járvány ide
jén is. Milyen intézkedé
seket vezettek be a bizton
ságos, folyamatos üzem
érdekében?
Hatvani József: Egyértel
mű, hogy a vírusfertőzéssel
válsághelyzet
összefüggő
nemcsak egészségileg, de
pszichésen talán még inkább
megviseli az embereket, így
dolgozóinkat is. Cégünk
igyekszik minden területen
támogatást nyújtani. Elsők
között vezettük be a szigorú
fertőtlenítések rendszerét,
amelyben
dolgozóinknak
is biztosítjuk a szükséges
anyagokat. Kiemelten kezel
jük a személyes érintkezés
elkerülését mind a munka
területeken, mind az irodák
ban, szociális helyiségekben.
Folyamatosan
biztosítjuk,
igényeknek megfelelően, a
védőmaszkot, illetve kesz
tyűt. A munkakezdés rend
jének változását vezettük be
a minél kisebb számú sze
mélyek egy helyiségben, egy
időben történő tartózkodása
érdekében. Az arra megfe
lelő munkakörökben home
office munka lehetőségét is
engedélyeztük. Ezek csak
kiragadott példák az intéz
kedésekre. Az egész Crown
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Hatvani József: Tevékeny
ségünk stabil lábakon áll
a jelenleg is elkötelezetten
dolgozó, tapasztalt kollégák
által. Az előttünk álló zöld
séges szezonra fel vagyunk
készülve, és készek vagyunk
a Vevőink által elvárt mi
nőségben és mennyiségben
kiszolgálni őket. Az ehhez
szükséges alapanyag és
egyéb segédanyag rendel
kezésre áll, köszönhetően a
Crown nagyvállalat flexibi
litásának és több lábon állá
sának.
ÖH: A cég folyamatosan
fejlesztett az elmúlt évek
ben, illetve előretekintő ter
vekről is jelentek meg hí

rek. Miként befolyásolja a
járvány ezen terveket? Mi
ként változnak a prioritá
sok a vállalkozás életében?
Mennyire könnyű ma rövid
és hosszú távon tervezni az
Önök iparágában?

Hatvani József: Természe
tesen, mint minden vál
sághelyzet, a legnagyobb
cégeknél is rövid távon a
prioritások átgondolását és
szükség esetén az erőforrá
sok átcsoportosítását igény
li.
A Crown a jelen helyzetben
rövid távon mindenkép
pen a vírusjárvány okozta
hatások
minimalizálására
tö
rek
szik mind a munka
környezetben, mind a vevői
kiszolgálások folyamatossá
gának területén, de ez nem
változtatja meg a hosszabb
távú gazdasági és beruházá
si terveket.
A pár évvel ezelőtti magyar
országi beruházások is jól
példázzák a Crown helyes
döntését, mivel ezek adtak
most lehetőséget arra, hogy
nehezebb helyzetben lévő
régiók vevőit is zökkenő
mentesen ki tudja szolgálni
a cég.
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FIGYELEM!

KEZDŐDIK A GYOPÁR UTCAI PARKOLÓ FELÚJÍTÁSA!

Két nagykőrösi
lakos munkája lett díjazott

Mint arról előző lapszámunkban beszámoltunk, dr. Czira
Szabolcs polgármester aláírta a szerződést az Október 23. téri,
Gyopár utcáról nyíló parkoló és környezetében lévő járdasza
kasz megújításának kivitelezését végző vállalkozás vezetőjé
vel, jövő héten pedig sor kerül a munkaterület átadására is.

A parkoló felújításának munkakezdése a tervek szerint:

2020. május 18. hétfő

A munkavégzés elősegítése érdekében, kérjük, ettől az idő
ponttól a parkolás mellőzését ezen a teljes területen.
Közeli parkolási lehetőségek:
SPAR parkoló
Október 23. tér (másik oldala)
Kárász utca
Kérjük, hogy a munkavégzést segítsék elő a szabályok betar
tásával. Türelmüket és megértésüket köszönjük!
Hirdetés

20.HÉT – Május 11- 15.
Zöldbableves
Édes savanyú csirke tészta
Rizseshús savanyúság
Bakonyi betyárleves
Káposztás tészta
Diós tészta
Tárkonyos zöldségleves
Rakott kel
Natúr csirkemell tökfőzelék
Lebbencsleves
Sült oldalas duszi
Fokhagymásszelet tészta
Paradicsomleves
Búboshús rizs savanyúság
Tavaszi vagdalt petrezselymes
burgonya
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Minden évben a Media-Press
Kreatív Nyomda és Könyvkö
tészet által meghirdetésre
kerül egy naptárfotózás,
melynek keretein belül a ki
választott győztesek képei
belekerülnek a cég által ké
szített naptárakba. A 2020
évében 9004 db kép érkezett
be, amelyből 154 db fotó ke
rült kiválasztásra. Ebből a
sok jelentkezőből választot
ták ki két nagykőrösi lakos
Palotainé Grónai Éva és
Klinkó László képeit. Azt
tudni érdemes, hogy ők a
Nagykőrösi fotó klub tagjai,
egészen a megalapítás óta.
A klub 2018 novemberében
kezdte működését Botocska
Péter fotóművész vezeté
sével, a Nagykőrösi Arany
János Kulturális Központ
művészeti
csoportjaként.
A tagok Nagykőrös városi
fotópályázatokon már évek
óta részt vesznek és sikeres
eredményeket érnek el.
Palotainé Grónai Éva el
mondta, hogy a csoport heti
rendszerességgel
tartják
foglalkozásaikat, és mikor
idejük engedi kirándulá
sokat is szerveznek, hogy
egyre több helyiség szépsé
geit fedezzék fel és mutas
sák be, képeik segítségével.
Éva egyébként 2013 és 2014
környékén kezdte kedvte
lés szerűen a fotózást. 20152017 között a Köva-Kom
Nonprofit Zrt. által szerve
zett fotókör tagja volt, me

lyet Szabó Sándor ceglédi
természetfotós, fotóművész
működtetett. Kedvenc té
mái közé tartozik a termé
szet és a makró fotózás. A
fotópályázatra ebben az
évben nevezett be elsőnek
és fotója mind asztali, mind
fali megjelentetésre kerül.
Klinkó László elmondása
szerint 2015 óta szabad
idős tevékenysége a fotó
zás, amelyet autodidakta
módon tanult, könyvek
olvasásával és videók ta
nulmányozásával. László
egyébként már többször
jelentkezett a naptárfotó
pályázatra, de ebben az év
ben választották ki elsőnek
az általa készített képet a
„színpompás
természet”
kategóriába.
Gratulálunk nekik!
Reméljük, több csodálatos
képet is láthatunk
munkásságaikból!
Pavolek Renáta

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

„AZ AGORA SZELLEME” címmel
épületbemutató cikk jelent meg a Nagykőrösi Piaccsarnokról
a PREFA Magyarország építészeti honlapon!

A nagykőrösi piac új épülete,
melyet Prof. Dr. Kiss Gyula és
Járomi Irén tervezett, nem csupán egy piaccsarnok. Olyan,
mint az athéni agora, vagy a
római fórum: társadalmi központ a polgárok és a látogatók
számára.
Nagykőrös csodálatos városát Kiss Gyula egy évtizede
ismerte meg, amikor a Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar professzoraként
hallgatóival a város épületeinek
katalogizálásán dolgozott. Már
akkor nagyon megtetszett neki
a település, mintegy 500, helyi
védelem alatt álló épületével.
Egy gondolat nem hagyta
nyugodni: hogy lehetséges,
hogy egy olyan városnak, mint
Nagykőrös, ahol az országban
az utolsók között a mai napig
működik a hagyományos állat- és kirakodóvásár, nincs
saját piac épülete. Végül Tényi
András főépítész felkérésére a
hallgatók számára workshopot
szerveztek, melynek során egy
lehetséges piaccsarnokot kellett
tervezniük. Ennek eredménye

egy kiállítás lett, melyre számos
meglepő és kiváló ötlet született.
A tényleges megbízásig azonban még eltelt néhány év, a
megbízást a megelőző „együttgondolkozás” alapján a Kiss és
Járomi Építésziroda Kft. kapta
meg.

AZ AGORA SZELLEME
„Nem csupán egy piaccsarnokot
akartunk tervezni, a víziónk a
görög agora volt”, meséli Járomi Irén a tervezési folyamat
alapötletét. „Esténként Európa
több városában is fiatalok találkozóhelyévé válnak a piacok,
ott zajlik az élet”, egészíti ki
Kiss Gyula, aki feleségével közösen vezeti a Kiss és Járomi
Építészirodát. „Ez a multifunkcionalitás egyre fontosabbá válik”, mondják meggyőződéssel
az építészek. Az agora ötletével
együtt megszületett a koncepció
is: egy hosszanti elrendezésű
épület, mely az üveghomlokzatnak köszönhetően világos és barátságos, és melynek második,
perforált alumínium kompozit

lemezből álló homlokzata különleges fény-árnyék effekteket
varázsol, és egyben a ház-a-házban érzést is megvalósítja.
A terv négy kis épületet is magába foglalt, melyeket a PIAC
szó betűinek leképezésével kreatívan integráltak az épületbe.
A hatalmas, öreg gesztenyefák, melyek az épület hátsó
oldalán állnak, szintén beilleszkedtek az új koncepcióba.

EGY MŰALKOTÁS,
AMI ELLÁTJA
A FUNKCIÓJÁT
„Egy piaccal szemben számos
praktikus követelmény is felmerül”, hangsúlyozza Járomi
Irén. Jó szellőzésre van szüksége
a friss áruk miatt. A tetőn fotovoltaikus rendszert helyeztünk
el. Az épület egészében is működik, ugyanakkor sok kis egységre bontható. „Fontos, hogy a
ház önmagát tudja működtetni.
Ez egy okos épület”, meséli Kiss
Gyula. „Az építészetnek egyszerűsítenie kell - amíg egy olyan
műalkotás nem készül, ami lát-

hatatlanul látja el a funkcióit”,
foglalja össze az építész a kihívást.

EGY SZENT ANYAG

A szín meghatározó szerepet játszott az építészek munkájában.
„Az arany egy szent anyag”,
említi meg Kiss Gyula. „Reggeli napfényben csodás színe van
az épületnek, szinte felébred.
Megfürdik a fényben, majd teszi a dolgát, este pedig újra ragyog”, így írja le Járomi Irén
az impozáns fényjátékot. Ez az
építészek szerint az alföldi emberek és a természet, az égbolt
különleges kapcsolatát is leképezi. A „mayagold” színt erre az
épületre találták ki, amit bronzmetál homlokzattal egészítettek
ki. „Nappal az épület ennek
köszönhetően ipari jelleget ölt”,
magyarázza Járomi Irén, és
hangsúlyozza, hogy a PREFA
termékei ideálisak voltak a
megvalósításhoz.  
További információkat olvashat
a www.prefa.hu oldalon!
Forrás, fotók: PREFA

PÉLDAÉRTÉKŰ: Így köszönte meg a ZHomeBurger Nagykőrös a hulladékszállítók áldozatos munkáját!
Ismét friss, finom hamburgerekkel köszönte
meg azoknak a munkáját a ZHomeBurger
Nagykőrös csapata, akik
a járvány idején is értünk dolgoznak. Ezúttal
a KÖVA-KOM Nonprofit
Zrt. szelektív hulladékszállítási ágában dolgozó
szakembereknek adott
át ízletes kézműves
hamburgereket és üdítőitalokat a ZHomeBurger tulajdonosa, Zombori Zsolt és fia,
Zombori Csongor. Láthatóan

nagyon jól esett a munkásoknak
ez a kedves, szívből jövő gesztus.
Zombori Zsolt lapunknak nyilatkozva elmondta, hogy egy-
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felől most azért a szelektív hulladékszállítókat
támogatták,
mert ők is a frontvonalban vannak, minden nap értünk járják

a város utcáit. Másfelől
pedig a ZHomeBurger
Nagykőrös csak és kizárólag
környezetbarát,
szelektíven gyűjthető és
teljesen újrahasznosítható csomagolást használ
a hamburgereihez és a
környezettudatosságot
kiemelten szem előtt
tartják már a kezdetek
óta.
Köszönjük a munkájukat! Vigyázzanak magukra! Együtt sikerült!
Horváth Tibor
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Újra várja az edzeni vágyókat
a MozGO csapata
A koronavírus elleni vé
dekezések érdekében lét
rehozott
korlátozások
enyhítését május 4-től ve
zették be, ennek következ
tében az üzletek és más in
tézmények nyitva tartása
a régi lett. Az egészségünk
megtartása és immunrend
szerünk erősítése érdeké
ben a rendszeres testmoz
gásra és a helyes étkezésre
most különösen érdemes
odafigyelni. Ennek kap
csán készítettünk interjút
Cseri Gáborral, a MozGo
Tenisz és Fitness Klub üz
letvezetőjével.
Hogyan telt el az az idő
szak, amíg zárva voltak és
miként készültek az újra
nyitásra?
A zárvatartás mellett való
döntésünk nem is lehetett
kérdéses, mert a kialakult
helyzetben egymás egész
ségének a megőrzése a
legfontosabb
feladatunk,
különösen az idősebb kor
osztályok védelme érdeké
ben.
Mi, a kényszerpihenőt
kihasználva, a fitness gép
parkon egy teljes körű
szerviz átvizsgálást és kar
bantartást végeztettünk, il
letve, mivel itt a tavasz, a
MozGO Klub több mint egy
hektáros területének gon
dozását is időben el tudtuk
kezdeni, ami a teniszpá
lyák éves rendbetételével
együtt nem kis feladat. Az
újranyitásra természetesen
teljes körű nagytakarítást és
fertőtlenítést is végeztünk
kisebb felújításokkal, hogy
szolgáltatásunk minősége
a már megszokott szinten
működhessen.
A karantén helyzet végez
tével több, mint valószínű,
hogy fel fog lendülni az
edzeni kívánók száma,
10

erre a helyzetre tekintettel
hogyan tudnak védekezni
a koronavírus ellen, hoz
nak esetleg intézkedéseket
a vendégek egészségének
megóvása érdekében?
Bízunk abban, hogy a „vi
har elmúltával” az edze
ni vágyók még nagyobb
számban élvezhetik a Moz
GO Klub szolgáltatásait,
így létesítményünk, kiváló
adottságait
kihasználva,
nagyszerű szabadidős spor
tolási lehetőséget biztosít
városunkban.
A vírust megelőzően is
nagy hangsúlyt fektettünk
a tisztaságra és a higiéniára,
melyet igyekszünk folya
matosan fenntartani és
to
vább növelni. Nálunk
pél
dául a kihelyezett fa
li-kézfertőtlenítők múlt év
szeptember óta minden
edzőteremben elérhetőek,
valamint a gépek-sportesz
közök használat előtti-utá
ni fertőtlenítése egy bevett
gyakorlat, illetve a váltóci
pő és törölköző használata
is kötelező. Az újranyitást
követően még nagyobb fi
gyelmet és energiát fekte
tünk ezen eljárások betar
tására és betartatására. Az
öltözőkben és az edzőter
mekben naponta többször
általános fertőtlenítést is
végzünk, valamint a már
jól ismert távolságtartásra
és egyéb egészségvédelmi
rendelkezésekre is folyama
tosan felhívjuk a figyelmet.
Ezek akkor működhetnek
hatékonyan, ha mindenki
egyénileg is megérti és fo
lyamatosan betartja azokat.
Azok számára, akik a cso
portos edzéseket prefe
rálják, milyen jó hírekkel
tudnak szolgálni?
A jó hír, hogy minden
korábbi edzőnk folytatja

munkáját, így a csoportos
Hot-Iron, Aerobic, Pilates,
Spárta edzések továbbra is
elérhetőek, valamint remé
nyeink szerint hamarosan
a Jógaórák és a Tenisz-suli
programunk is elindulhat
nak. A csoportoknál az egy
légtérben edzők létszámát
maximalizáltuk, hogy a
foglalkozáson résztvevők
között az előírt, biztonsá
gos távolságot be lehessen
tartani.
Milyen plusz szolgáltatá
sok
kal tudja segíteni a
vendégeket a MozGO csa
pata?
Az eredeti célunknak meg
felelően, folyamatosan azon
dolgozunk, hogy a MozGO
ne „csak” fitness centrum
és teniszpálya, hanem való

ban egy KLUB legyen, ahol
mindenki jól érzi magát,
válaszokat és segítséget kap
az egészséges életmódhoz
kapcsolódó kérdéseire és
kihívásaira.
Mi itt vagyunk.
Gyermek, felnőtt vagy
időskori edzéslehetősége
ken felül, bármely spor
tolással,
táplálkozással,
egyéb egészséges életmód
hoz kapcsolódó képzések
ges rendezvények
kel, cé
lebonyolításával kapcsola
tos kérdéseikkel keressenek
bátran bennünket! Szak
képzett edzőink és a Moz
GO csapata folyamatosan
azon dolgozik, hogy min
denki közelebb kerüljön
céljai eléréséhez.
Az interjút készítette:
Pavolek Renáta
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Földi László arcvédő
pajzsokkal segítette
a hivatali munkát

Nagykőrös országgyűlési
képviselője, Földi László
(FIDESZ–KDNP) a Nagy
kőrösi Polgármesteri Hivatal részére hozott speciális
egészségügyi plexi arcvédő pajzsokat, mellyel nagyban segíti a hivatalban dolgozók egészségvédelmét.
Földi László a védőfelszerelést a Városházán adta
át dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármesternek,
aki
köszönetét fejezte ki körzetünk választott képviselőjének. Fontos, hogy
mindent megtegyünk annak érdekében, hogy teljes

biztonságban érezhessék
magukat azok, akiknek
a veszélyhelyzet minden
napján dolgozniuk kell,
így elmondhatjuk, ezúttal
is jó helyre került a segítség. Az arcvédő pajzsokat
a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal dolgozói fogják kapni, különösen, akik
napi kapcsolatban vannak
városunk polgáraival, a
kedves ügyfelekkel.
Köszönjük szépen Földi
László képviselő úr nagy segítségét! Együtt sikerül!
Horváth Tibor

Mozgalmas hétvégén vannak túl megint a nagykőrösi tűzoltók

A nagykőrösi tűzoltók először a Lencsés
világos dűlőbe vonultak, ahol kb. 200 nm2en égett a fenyőerdő aljnövényzete. Május
1-jén, pénteken is vonultak az Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös lánglovagjai,
ezúttal a Tázerdő dűlőbe riasztották őket,
ahol egy személygépkocsi oszlopnak ütközött. Megtudtuk, hogy személyi sérülés

szerencsére nem történt. Szombaton pedig
a Bokros dűlőbe kellett vonulniuk tűzoltóinknak, ahol gaz, avar és fóliasátrak égtek
kb. fél hektáros területen. Személyi sérülés
szerencsére itt sem történt.
Figyelem! A tűzoltóság arra kéri a földtulajdonosokat, gazdákat, hogy a dűlőutak
körüli növényzetet tartsák rendben, mert

több esetben is gondot okozott a közlekedés. Tegyenek meg ennyit, segítsék a
tűzoltóság munkáját, hiszen ők is azért
dolgoznak, hogy rajtunk segítsenek, ha
szükséges.
Köszönjük szolgálatukat!
Vigyázzunk egymásra!

ÚJRAINDULT A TERMELÉS a kecskeméti Mercedes-Benz gyárban
A koronavírus-világjárvány okozta több
hetes szünet után a Mercedes-Benz kedden először egyműszakos munkarendben újraindította a termelését a kecskeméti gyárában, ahol számos biztonsági
intézkedést vezettek be.
Munkavállalóink egészsége és biztonsága a legfontosabb számunkra, ezért
további szigorú higiéniai és védőintézkedéseket vezettünk be a termelés újraindításához kapcsolódóan – fogalmazott
Christian Wolff, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.
A bevezetett új szabályokról és hasznos
higiénés tudnivalókról a gyár minden
munkatársa már az első munkanap előtt
kapott egy tájékoztató kisfüzetet. Ennek
legfontosabb elemei, hogy a munkafolyamatokat is átalakították úgy, hogy
tartható legyen a dolgozók közötti minimális 1,5 méteres biztonsági távolság.
Ahol ez nem tartható, ott kötelező a
maszk, védőszemüveg, vagy plexi vé-
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dőmaszk használata. A cég közleménye
szerint a takarítószolgálat rendszeresen
fertőtleníti és takarítja a gyár területét.
Az irodai dolgozók számára is előírás
a másfél méteres távolság és pihenőzónákat is eszerint alakították át. A cég
minden dolgozója számára mosható
maszkokat küldött, így már az első munkanapon ebben tudnak érkezni a gyárba.
Forrás: hirado.hu

A Pest Megyei Vöröskereszt 4. sz.Területi Szervezete véradást szervez

2020. május 20-án (szerda) 9-14 óra között
az ARANY JÁNOS KULTURÁLIS KÖZPONTBAN, Szabadság tér 7. alatt
A véradások a vészhelyzet ideje alatt, a koráb- vírust. A járvány ideje alatt is nagy szükban megszokott módszerrel, a biztonsági elő- ség van a vérkészítményekre, elsősorban
írások maximális betartásával zajlanak!
a sürgősségi ellátáshoz (különösen a gyermekgyógyászat, a szülészet, a szívsebészet,
A véradás helyszínére, érintés nélküli testaz onkológia, a hematológia, a transzplantáció
hőmérséklet mérés, kézfertőtlenítés után,
területén). A véradáson nem történik komaszkban lehet belépni. (Szükség esetén bizronavírus-szűrés, ezzel a szándékkal senki
tosítanak maszkot).
Ne jelentkezzen véradásra aki, az utóbbi ne jelentkezzen véradásra!
1 hónapban külföldön járt, akinél kimu- Aki vért ad, életet ad! Egy véradással 3
tatták a koronavírust, és olyan beteggel beteg embernek segíthet! Jöjjön és csatérintkezett, akinél kimutatták a korona- lakozzon a véradók táborához!
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KÖZEL 5 ÉS FÉL MILLIÓT NYERT
A NAGYKŐRÖSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
MEGLÉVŐ FŰTÉSRENDSZER
KORSZERŰSÍTÉSÉRE!

A Belügyminisztériumtól
a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság javaslatára a
Nagykőrösi Rendőrkapitányság 5 millió 447 ezer
500 forint támogatást nyert
el a BM/3843/2020. számú

2020. évi energia-racionalizálási pályázaton a meglévő fűtésrendszer korszerűsítésére. A kormany.hu
oldalra április 24-én került
fel a pályázati siker.

HT

Kedves Szülők és Támogatóink!
Eddigi támogatásukat megköszönve, kérjük,
hogy adója 1%-ának felajánlásával
továbbra is támogassa iskolánk alapítványát:
Arany János Református Általános Iskola és Óvoda

PRO SCOLA Alapítvány 18660489-1-13
Köszönettel: Az Alapítvány Kuratóriuma
Arany János Református Általános Iskola és Óvoda közössége
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GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2020. május 4-től

EZÜST PATIKA
GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Széchenyi tér 8.
Tel.: 53/552-114
2020. május 11-től
ARANY GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Szabadság tér 11.
Tel.: 53/350-366
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
TELEFONSZÁMA:

53/350-377
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A lapunkban megjelent
írások, képek, illetve
bármilyen tartalom
utánközlése csakis kizárólag
a Szerkesztőbizottság vagy
a jogtulajdonos engedélyével
történhet.
Lapzártánk időpontja:
hétfő 12 óra.

Hirdetés

Nagykőrösi székhelyű
széles termékskálával rendelkező gépgyártó
felvételre keres

lakatos szakmunkást,
betanított vagy betanítható
dolgozót.

Egy műszakos munkarend: 6.00 órától 14.30 óráig.
Előre meghatározott időtartamra helyszíni szerelés
vállalásával. Szakmai fejlődési lehetőség.

Jelentkezni lehet
az 53/550-280-as telefonszámon.
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„Mindenki ott segít, ahol tud ”

DANÓCZI LEVENTE az UNICEF önkéntes
pszichológusi csapatában

hisz ők is nagy megterhelés
nek vannak kitéve jelen hely
zetben.
ÖH: Hogyan került be az
UNICEF magas szakmai
színvonalú csapatába?

Lapunk Danóczi Levente
pszichológussal készített in
terjút abból az alkalomból,
hogy az UNICEF, vagyis a
világ egyik legnagyobb gye
rekjogi szervezetének szak
mai csapatába választották
be.
ÖH: Kiknek szól ez a kezde
ményezés?
– Azoknak a szakemberek
nek szeretnénk ingyenesen
segíteni a járvány idején,
akik a gyermekvédelem bár
mely területén dolgoznak,

– Ötven pszichológus je
lentkezett az UNICEF felhí
vására, melyben a területhez
értő önkénteseket kerestek.
Ez
után telefonos interjúk
alap
ján választották ki azt
a 12 szakembert, aki a csapat
tagja lehet. Így kerültem az
önkéntes segítők közé.

szakembernél feltüntetésre
került, hogy kinek mi a fő
szakterülete. Magyarország
bármely pontjáról lehet je
lentkezni.
ÖH: Milyen formában ve
hető igénybe a segítségnyúj
tás?
– Telefonon, online módon,
és Nagykőrösiek vagy kör
nyékbeliek esetében szemé
lyesen is. A szakembereknek

természetesen titoktartási kö
telezettségük van.
ÖH: Voltak-e már megkere
sései?
– Igen. Jelentkeztek már
gyermekotthonból, nevelő
szülői hálózatból, gyermekjó
léti szolgálattól, és a gyámok
közül is. Szeretettel várjuk a
jelentkezőket. Remélem, mi
nél több embernek tudunk
segíteni!

ÖH: Nagykőrösi gyermek
vé
delmi szakemberek is
jelentkezhetnek erre az
ingyenes lehetőségre?
– Igen. Az alábbi linken ér
hető el az ingyenes telefon
szám:
https://unicef.hu/
szupervizio-gyermekvedelembendolgozoknak. A koordinátor
a megfelelő szakemberhez
fogja irányítani a jelentkezőt.
De lehet a 12 fős csapatból
választani is, hogy kivel sze
retne konzultálni, minden
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Országos vizsgálatsorozatba kezdenek

a Semmelweis Egyetem vezetésével a hazai orvosképzők
Megtudtuk: Nagykőrösről többeket behívtak vizsgálatra!

Reprezentatív minta alapján,
több tízezer fő bevonásával, átfogó szűrővizsgálatba kezd május
1-jétől Magyarországon a Semmelweis Egyetem vezetésével és
az Innovációs és Technológiai
Minisztérium támogatásával a
négy hazai orvosképző. A vizsgálatsorozat célja, hogy pontos
képet kapjanak a járvány kiterjedéséről és az új típusú koronavírussal fertőzöttek és átfertőzöttek
valós számáról.
Az eredmények alapján országos klinikai epidemiológiai tanulmány készül arról, hogy mekkora
a vírusfertőzöttek valós száma hazánkban, hányan betegedtek meg
eddig összesen és szerezhettek
immunitást a vírussal szemben,
illetve hányan lehetnek a szinte
tünetmentes vírushordozók.
A szűrővizsgálatot az ún. PCRteszt segítségével végzik, ez a ma
ismert legtévedhetetlenebb módja
a fertőzés kiszűrésének, ugyanis
ez a teszt képes kimutatni a vírus örökítőanyagát – emelte ki
dr. Merkely Béla, a Semmelweis
Egyetem rektora. Ennek során
a páciens légúti (garat és orr)
váladékából mintavételi pálcával
mintát vesznek, azt speciális csőbe
teszik, és genetikai vizsgálatokkal
mutatják ki a vírus jelenlétét.
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A PCR-teszt mellett vért is vesznek a vizsgált személyektől, ezzel
a megerősítő laborvizsgálattal a
szervezet vírusra adott lehetséges immunválaszát mutatják ki –
mondta dr. Merkely Béla.
A tesztelésen a KSH statisztikusai segítségével kiválasztott
17 778 fő meghívásos alapon vesz
részt az ország egész területéről,
14 év felett minden korosztályból. A vizsgált résztvevők egy
rövid kérdőívet is kitöltenek.
Május 1. és 14. között az ország
7 régiójában pontos időpontokra,
előre meghatározott helyszínekre:
háziorvosi rendelőkben, járóbeteg
ambulanciákon, és szűrőbuszokban várják azokat, akik előzetesen
levélben és adott esetben telefonon
értesítést kaptak az egyetemektől.
A vizsgálatokat mozgó szűrőautók és az Országos Mentőszolgálat munkatársai is segítik majd,
annak érdekében, hogy az idősebbeknek, vagy a krónikus betegséggel küzdőknek most se kelljen
elhagyni otthonaikat. A minták
több mint 48,5 százalékát a Semmelweis Egyetem munkatársai
gyűjtik be, míg, 20,6 százalékot a
Debreceni Egyetem, 16,4 százalékot a Szegedi Tudományegyetem
és további 14,3 százalékot a Pécsi
Tudományegyetem munkatársai-

tól várnak a laborok – tette hozzá
a rektor.
A 14 napot felölelő szűréssorozatban összesen mintegy ezer
fő vesz részt, orvosok, ápolók,
asszisztensek és rezidensek, valamint a négy egyetem laboratóriumi hátterének bevonásával
valósulhat meg az átfogó vizsgálat.
A vizsgálatot az egyetemek
szintjén a klinikai központok elnökei vezetik. A szűrést a Semmelweis Egyetem Budapest,
Pest, Nógrád, Fejér, KomáromEsztergom, Győr-Moson-Sopron,
Veszprém és Fejér megyékben, a
Debreceni Egyetem Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Hajdú-Bihar
megyékben, a Szegedi Tudományegyetem Jász-Nagykun-Szolnok,
Békés, Csongrád, Bács-Kiskun
megyékben és a Pécsi Tudományegyetem Tolna, Baranya, Somogy,
Zala, Vas megyékben végzi el.
A tesztelésben való lakossági részvétel önkéntes és ingyenes, de óriási felelőssége van
azoknak, akiket reprezentatívan és véletlenszerűen a KSH
adataira támaszkodva levélben és telefonon megkeresnek
a munkatársaink – emelte ki
dr. Merkely Béla. A vizsgálat
nem jár fájdalommal, egy kis
kellemetlenség árán pontos
képet kaphatunk arról, hogy
milyen a lakosság érintettsége,
ezzel segítve az ország lakosait
és a döntéshozókat a járvány
legyőzésében.
Az új koronavírussal kapcsolatos járványügyi védekezés május
elején kezdődő második fázisában

a feladat a biztonságos visszatérés feltételeinek, ütemezésének
meghatározása úgy, hogy az megbízható elemzéseken és folyamatos nyomonkövetésen alapuljon.
Ez, a hazai kutatási kapacitások
igénybevételével és a tudományos
élet képviselőinek szakértelmével megvalósuló vizsgálat is azt
szolgálja, hogy a gazdaság újraindítása, a korlátozások fokozatos
lebontása a második fázisban a
kellő megalapozottsággal mehessen végbe.
A magyar egyetemek kutatói
és orvosai az átfogó keresztmetszeti vizsgálatot legalább két alkalommal a járvány lefolyása során
megismétlik, melyek között legalább egy hónapnak kell eltelnie.
Az országos tesztelés eredményét várhatóan május közepén
hozzák nyilvánosságra. Aki részt
vesz a vizsgálaton, az kivétel nélkül értesítést kap az eredményeiről.
A vizsgálat indulását az orvosképző egyetemek országos klinikai járványügyi vizsgálatáról szóló konferencián jelentette be Dr.
Merkely Béla rektor.
2020. április 28. kedd. Közzétette: KRI
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Gratulálunk!

A Nagykőrösi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának vezetője,
Szabó László r. alezredes április 24-e, a Rendőrség Napja alkalmából – szakterületén nyújtott kiemelkedő teljesítményéért – megyei
rendőr-főkapitányi elismerésben részesült.
Az elismerést Ambrus Zoltán r. ezredes, kapitányságvezető adta át.
Gratulálunk az elismeréshez és további eredményes, jó munkát kívánunk.
Lapunkat a Nagykőrösi Rendőrkapitányság tájékoztatta

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.
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