Változás a házhoz menő szelektív hulladékok szállítási rendjében
Pest megye minden településén havonta 1 alkalommal szállítják el a csomagolási hulladékot. Nagykőrös vezetése
sikeresen lobbizott: a zöldhulladék szállítása továbbra is havonta 2 alkalommal történik városunkban.
Részletek, hasznos információk a témában szállítási időpontokkal lapunk 15. oldalán!
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Gyopár utcai parkoló kivitelezése:
megvolt a munkaterület átadás-átvétel

A lakók nagy örömére hamarosan, a tervek
szerint május 18-án, hétfőn elkezdődik a Gyopár utcai parkoló és a legfrekventáltabb járda
szakasz felújításának kivitelezése. Május
12-én sor került a munkaterület átadására-átvételére, a kivitelezést a Mega-Sped Kft. fogja
végezni. Először a Nagykőrösi Polgármesteri
Hivatalban, majd a helyszínbejáráson egyeztették a legfontosabbakat a szakemberek, va-

lamint Sohajda Márk települési képviselő
(FIDESZ–KDNP).
Folyamatos helyszíni tudósításokkal fogunk
jelentkezni, a legfontosabb tudnivalókat keressék az Önkormányzati Hírek újságban és
facebook oldalunkon!
Folytatás lapunk 7. oldalán!

Soros Györgynek semmi
se szent, ha politikai
haszonszerzésről van szó
Soros Györgynek semmi se szent,
ha politikai haszonszerzésről van
szó – hangsúlyozta a nemzetközi
kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár május 11én, hétfőn a Facebook oldalán.
Kovács Zoltán azt írta: hétfőn a
Project Syndicate nevű Soros-blog
egy öninterjút közölt „saját mecénásával”, Soros Györggyel, illetve
„az ő kedvenc brüsszeli szóvivőjével, a magyarok nagy barátjával”,
Guy Verhofstadt-tal.
Kiemelte: a „még véletlenül sem
összehangolt” cikkekben Orbán
Viktor miniszterelnököt diktátornak és populistának nevezik. Guy
Verhofstadt európai parlamenti
képviselő pedig a „koronavírustörvényt Hitler felhatalmazási törvényéhez hasonlítja”.
Kovács Zoltán úgy fogalmazott: „érdekes elképzelés valakit
diktátornak titulálni, amiért nem
osztja Soros megszállottságát
a nyílt társadalom eszméjével
kapcsolatban, vagy amiért az Or-

szággyűlés kezébe adja a döntést
a veszélyhelyzet végének meghatározására”. Az, hogy ott nem az
ő szájuk íze szerinti pártok rendelkeznek többséggel, a magyar
emberek demokratikus döntése
– tette hozzá, kiemelve: „élharcos demokrataként talán illene
ennek nagyobb tiszteletet adni
ennek a ténynek”.
„Amit pedig ők populistának
igyekeznek bélyegezni, azt Abraham Lincoln után úgy lehet összefoglalni, hogy a népből, a néppel,
a népért: az emberektől kapott
felhatalmazással, az emberekkel
együtt, az emberekért” - szögezte
le az államtitkár.
„Eközben Soros a hazájának
tekintett Európa eladósítását
szorgalmazza örökjáradék kötvény formájában” – emelte ki
Kovács Zoltán, aki szerint „jól
látható, hogy a spekulánsnak
semmi se szent, ha (politikai) haszonszerzésről van szó”.
(MTI)

ITT AZ ÚJABB PÁLYÁZATI SIKER!

Fejlesztik az Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös eszközállományát
Több mint 3,7 millió forintos támogatásban részesül az Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös, ugyanis
sikeresen pályáztak a Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.
A kiválasztott, megpályázatott és elnyert felszerelés egy LUKAS SC 358
E2 hidraulikus feszítő-vágó berendezés akkumulátoros kombinált feszítő-vágó szerszám LED világítással,
pótakkumulátorral és akkutöltővel.
A sikeresen pályázatott eszköz legkésőbb decemberig megérkezik az Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös
telephelyére, így a téli időszakban, ha
szükséges, akkor már tudja szolgálni
és segíteni a tűzoltók munkáját. Az
eszközt műszaki mentésnél, baleseteknél gépjárműből történő kiszabadításra, gépjárművágás során lehet

használni. Reméljük persze, hogy
egyáltalán nem lesz rá szükség, hiszen
balesetmentes közlekedést kívánunk,
de ha szükséges, akkor bizony emberéleteket is meg lehet menteni ezáltal.
Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester, az Önkormányzati Tűzoltóság
Nagykőrös elnöke lapunak nyilatkozva elmondta: „Az egész állomány

Gyász

Tóth Balázs (1955), Kósa Péter (1942)
MEGEMLÉKEZÉS
Édesapánk, G. Kiss Kálmán halálának 30. évfordulójára
Édesanyánk, G. Kiss Kálmánné születe� Bócsai Julianna
halálának 20. évfordulójára.
„Úgy mentetek el, ahogy éltetek, csendben és szerényen
Drága lelketek nyugodjék békében”
Szerető családjaitok
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nevében köszönöm a Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak,
hogy a korábbi évekhez hasonlóan
idén is támogatásban tudták részesíteni a nagykőrösi tűzoltóságot. A most
elnyert hidraulikus feszítő-vágó berendezés igen komoly fejlesztés lesz
a tűzoltóság életében, hiszen Nagykőrös mellett Nyársapát és Kocsér területét is ellátják a nagykőrösi lánglovagok, fontos, hogy modern eszközökkel
induljanak segíteni. 2018-ban egy újszerű tűzoltóautót kaptunk, tavaly
pedig 3.651.789 Ft értékben kaptunk
fontos védő- és technikai eszközöket,
védőkesztyűket, mászóöveket, nyomótömlőket, létrákat, benzinmotoros
láncfűrészeket.”
Horváth Tibor

MEGEMLÉKEZÉS
Nagy Anikó Mónika halálának 1. évfordulójára
„Istenem súgd meg neki halkan,
Lágyan Szólj hozzá hogy ne zavarjam!
Álmomban keressen meg engem,
még egyszer hadd lássam, hadd öleljem!
Nem szólnék róla, mélyen gyötör a bánat,
Csak hadd lássam még egyszer drága anyukámat!
Hadd legyen nekem ez a legszebb álmom,
súgd meg neki halkan, én minden nap várom!”
lánya Vivi és családja
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Augusztus 15-ig nem kerülhetnek
megtartásra rendezvények!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy
az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének

megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló
46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet, valamint a 2020. május
4. napjától hatályba lépett,
a védelmi intézkedésekről
szóló 68/2020. (IV. 30.) Korm.

KŐRÖSI SZÁM(ok)
Az elmúlt (május 4-el kezdődő) héthez képest emelkedett
a bölcsődei és az óvodai ügyeletet igénybe vevő
gyermekek száma:

2020. május 12-én
a Nagykőrösi Városi Bölcsődében
4 csoportban 20 gyermeket,
a Nagykőrösi Városi Óvodában
15 csoportban 67 gyermeket láttak el.
Városunk egyházi óvodáiban is működnek az ügyeletek

2020. május 11-én
A Názáret Római Katolikus Óvodában
1 csoportban 4 gyermeket,
az Arany János Református Általános Iskola
és Óvoda -Mesevár Óvodában
5 csoportban 23 gyermeket láttak el.

rendelet értelmében semmilyen tömegrendezvény, így
az 500 fő alatti rendezvények
megtartására sincs lehetőség
2020. augusztus 15-ig.
Amennyiben változás következik be, úgy közzétes�szük a legfrissebb informá-

ciókat itt, az Önkormányzati
Hírek újságban, illetve facebook oldalunkon. Figyeljék
közszolgálati kommunikációs felületeinket, ahol tájékoztatással leszünk a legfontosabb tudnivalókról.
Polgármesteri Kabinet

Együttműködési megállapodás jött
létre városunk önkormányzata és a
Neumann János Egyetem között

Partnerségi képzési gyakorlat
biztosítására jött létre együttműködési megállapodás Nagykőrös Város Önkormányzata,
mint a Nagykőrösi Városi Óvoda
fenntartója és a Neumann János
Egyetem között.
Az együttműködéssel az Önkormányzat nem csupán a Nagykőrösi Városi Óvoda szakember
utánpótlását segíti, de hangsúlyozza elkötelezettségét a város
fejlődése, a felsőoktatás színvo-

nalának emelése, a gyakorlatorientált képzés fejlesztése iránt
is. Az együttműködés nyomán
az óvodapedagógus hallgatók
egyetemi éveik alatt tapasztalt
mentor óvónőktől szerezhetnek
pedagógiai gyakorlatot, rendszeres jövedelmet kaphatnak ezidőben és tanulmányaik befejeztével, mint szakmai tapasztalattal
rendelkező óvodapedagógusokat biztos munkahely várja őket
Nagykőrösön.

VÁRUNK MINDEN VÁSÁRLÓT
A NAGYKŐRÖSI PIACON!
Karfiol – kereskedők: 400-700 Ft/kg
Kelkáposzta – új: 350 Ft/kg; kereskedők:
500-850 Ft/kg
Fejes káposzta – őstermelők: 300 Ft/kg;
kereskedők: 350-500 Ft/kg
Sóska–Paraj – őstermelők: 800 Ft/kg;
kereskedők: 850-1000Ft/kg
Saláta – kereskedők: 200 Ft/db
Sörretek – őstermelők: 300 Ft/cs.;
kereskedők: 200-300 Ft/cs.
PIACI KOSÁR:
Paradicsom – őstermelők: 650Ft/kg;
Gyümölcsök:
kereskedők: 650-850 Ft/kg
Eper – őstermelők: 1500-2000 Ft/kg;
Tök – őstermelők: 400Ft/kg;
kereskedők: 1500-2000 Ft/kg
kereskedők: 680 Ft/kg
Szőlő – kereskedők: 1800 Ft/kg
Cukkini – kereskedők: 890 Ft/kg
Sárgabarack – kereskedők: 1800 Ft/kg
Tv paprika – őstermelők: 1000 Ft/kg;
Körte – kereskedők: 950-980 Ft/kg
kereskedők: 1400-1500 Ft/kg
Alma – kereskedők: 400-600 Ft/kg
*****
*****
Tejtermékek:
Zöldségek:
Újburgonya – őstermelők: 280-500Ft/kg; Házi tej – őstermelők: 150-160 Ft/l
Házi túró – őstermelők: 1000-1200 Ft/kg
kereskedők: 350-550Ft/kg
Sajtok – őstermelők: 1200-3000 Ft/kg
Burgonya – őstermelők: 240 Ft/kg;
*****
kereskedők: 280 Ft/kg
Fokhagyma – őstermelők: 250-300 Ft/db; Egyéb termékek:
Tyúktojás – őstermelők: 38-40 Ft/db;
kereskedők: 1800-2000 Ft/kg
kereskedők: 40-45Ft/db
Sárgarépa új – őstermelők: 300-380 Ft/
Termesztett gomba – kereskedők: 900
kg; kereskedők: 380 Ft/cs., 500Ft/kg
Ft/kg
Zeller – őstermelők: 200-300 Ft/db;
Savanyú káposzta – kereskedők: 580 Ft/kg
kereskedők: 450 Ft/db, 650Ft/kg
A veszélyhelyzet miatti otthon töltött
időt sokan kertészkedésre használják, így
szintén sokan keresik a jó minőségű zöldség- és dísznövény palántákat, melyből a
választék is hatalmas. Megjelent a hazai,
sőt városunk határában termelt újburgonya és uborka is. Szezonális termékek a
hazai eper, melyre szintén hatalmas kereslet mutatkozik.
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Tájékoztatás az akut betegellátásról
május 18. és 22. közötti időszakra
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.
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 08–16 óráig.
Nyomatékosan kérjük, hogy a rendelőintézetbe belépő betegek
viseljenek szájmaszkot, lehetőség szerint gumikesztyűt is.
Nagykőrösön 2020. május 18. és május 22. között az akut betegellátást végző felnőtt háziorvosok az alábbi beosztás szerint
biztosítanak betegellátást a Széchenyi tér 8. szám alatti Rendelőintézetben:

Május 18. és 22.
közötti időszak

8.00 órától
12.00 óráig

12.00 órától
16.00 óráig

Hétfő

dr. Rosztóczy
Levente és
dr. Pap Kornél

dr. Mohácsi
Gábor és dr. Soós
Annamária

Kedd

dr. Mohácsi
Gábor és dr. Soós
Annamária

dr. Rosztóczy
Levente és
dr. Pap Kornél

Szerda

dr. Rosztóczy
Levente és
dr. Pap Kornél

dr. Mohácsi
Gábor és dr. Soós
Annamária

Csütörtök

dr. Mohácsi
Gábor és dr. Soós
Annamária

dr. Rosztóczy
Levente és
dr. Pap Kornél

Péntek

dr. Rosztóczy
Levente és
dr. Pap Kornél

dr. Mohácsi
Gábor és dr. Soós
Annamária

Dr. Rosztóczy Levente

06-20/918-4635
06-53/552-391

Dr. Papp Kornél

06-30/983-3901
06-53/347-016

papkornel.rendelo@gmail.com

Dr. Pocsai Klára

06-70/276-7434
06-53/953-804

haziorvosi.rendelo.drpk@gmail.
com

Dr. Mohácsi Gábor

06-20/495-1484
06-53/348-063)

Dr. Bodnár Ferenc

06-30/919-2595
06-53/348-123

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 Rende
lőintézet:
• f őbejáratán 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
mekorvosok 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 óráig tudják betegeink leadni a betegirányí
tásnál a papír alapú receptigénylésüket, és eddig lehet átvenni a
táppénzes papírokat és beutalókat.
Kérjük, az aktuális információkért kövesse az Önkormányzati
Hírek Nagykőrös újságot és facebook oldalt, valamint a www.
nagykoros.hu oldalt.
Lapunkat Dr. Lakatos Attila, a háziorvosok mentora tájékoztatta

FONTOS: az akut betegellátást biztosító orvosok csak a légúti fertőzés jeleit NEM mutató, akut életveszélyes állapotú betegeket 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 telefonon

4

Dr. Wolf Ferenc

06-20/980-3882
06-53/347-915

wolfhaziorvos@gmail.com

Dr. Hatvani Edit

06-30/928-3138l
06-53/351-258

hatvanirendelo@gmail.com

Dr. Lakatos Attila

06-20/4111-474
06-53/348-181

lakatosrendelo@gmail.com

Dr. Tanai Andrea

06-20/965-7033
06-53/348-182

Dr. Stark Károly

06-30/943-5570
06-53/351-258

tarkrendelo@gmail.com

Dr. Soós Annamária

06-20/344-9363
06-53/348-315

annamariasoos71@gmail.com
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Tisztelt Pácienseink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kormány
40/2020. Kormányrendeletével COVID-19
(Vuhani koronavírus) kapcsán az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány kö
vetkezményeinek elhárítása, a magyar ál
lampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Az
Önök fegyelmezett együttműködésének
köszönhetően a járvány elleni védekezés új
fázisába érkezett.
Május 4-től szigorú higiénés szabályok mellett újraindítjuk szakrendeléseink jelentős
részét.

Intézményünk az alábbi
intézkedéseket lépteti életbe
visszavonásig.
Az alább felsorolt szakrendeléseken, ahol
orvosi tevékenység végzésére, közvetlen
orvos–beteg személyes találkozásra nem
kerülhet sor, asszisztensi ügyeletet tartunk, aki az orvossal telefonon értekezik az
Ön problémájával kapcsolatosan. Jelenleg
engedélyezett a telefonos távkonzultáció,
e-recept írás. Amennyiben az állandóan szedett gyógyszereit szeretné felíratni, kérjük,
telefonon jelezze azt.
SEBÉSZET-TRAUMATOLÓGIA
asszisztensi készenlét
FÜL-ORR-GÉGÉSZET
asszisztensi készenlét
NŐGYÓGYÁSZAT
asszisztensi készenlét
REUMATOLÓGIA
asszisztensi készenlét
AUDIOLÓGIA
nincs rendelés
ORTOPÉDIA
nincs rendelés
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 40/2020. Kor
mányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzet
idején intézményünk működési rendje az
alábbiak szerint változik:
Fekvőbeteg szakellátás
Intézményünk fekvőbeteg osztályain a be
tegfelvételt az osztályvezető főorvossal
szükséges egyeztetni.
Járóbeteg szakrendelések
Telefonon egyeztetett időpontban lehetsé
ges a rendelőt felkeresni!
Kérjük, hogy az Ön részére megadott előjegyzési időpontot betartani szíveskedjen,
mert amennyiben késik, úgy az ellátástól
elesik. Ha mégsem tud megjelenni, jelezze
azt nekünk, mert különben más betegtől
veszi el a helyet.
A megjelenéskor, kérjük, szájmaszkot és
kesztyűt viselni szíveskedjenek!
A váróteremben legalább 1,5 m távolságra
foglaljanak helyet!

BELGYÓGYÁSZAT
dr. Dér Olga rendel
TERHESELLÁTÁS
kedd és csütörtök dr. Székely András rendel
SZEMÉSZET
dr. Nagy Károly rendel
BŐR- ÉS NEMIBETEG ELLÁTÁS
dr. Szántó Hajnalka, dr. Csőszi Judit rendel
UROLÓGIA
dr. Pásztor Imre rendel
PSZICHIÁTRIAI GONDOZÓ
dr. Takács Erzsébet rendel
TÜDŐGYÓGYÁSZAT
dr. Frank Emil rendel
TÜDŐGONDOZÓ SZŰRÉS,
GONDOZÁS
dr. Frank Emil rendel
ENDOKRINOLÓGIA
dr. Dér Olga rendel
GASZTROENTEROLÓGIA
előjegyzésével kapcsolatban érdeklődjön az
asszisztensnél
ÉRSEBÉSZET
dr. Király László rendel
OSTEOPOROSIS SZAKRENDELÉS
nincs rendelés
KARDIOLÓGIA
előjegyzésével kapcsolatban érdeklődjön az
asszisztensnél
GYERMEK KARDIOLÓGIA
dr. Nagy Miklós rendel
LABORATÓRIUM
megszokott rendelési időben
RTG. DIAGNOSZTIKA
megszokott rendelési időben
ULTRAHANG
előjegyzésével kapcsolatban érdeklődjön az
asszisztensnél
ECHOKARDIOGRÁFIA
előjegyzésével kapcsolatban érdeklődjön az
asszisztensnél
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JÁRÓBETEG GYÓGYTORNA
Akiknek folyamatban van a terápiája, azoknak a kezelése változatlanul történik, az új
betegek felvételét kérjük a vezető gyógytornásszal egyeztetni szíveskedjen.
FIZIOTERÁPIA
Akiknek folyamatban van a terápiája, azoknak a kezelése változatlanul történik, az új
betegek felvételét kérjük a vezető gyógytornásszal egyeztetni szíveskedjen.
REHABILITÁCIÓS SZAKRENDELÉS
előjegyzésével kapcsolatban érdeklődjön
a rehabilitációs betegfelvételi irodán

2020. május 18-tól:
ORTOPÉDIA
dr. Bácsi Miklós rendel
BŐR- ÉS NEMIBETEG-ELLÁTÁS
dr. Szántó Hajnalka, dr. Csőszi Judit,
dr. Németh Szilvia rendel
NŐGYÓGYÁSZAT
dr. Székely András rendel
Az intézmény területén működő vala
mennyi magánrendelés szünetel.
A fekvőbeteg osztályainkon a látogatási tilalom továbbra is fennáll. Szeretteik részére
csomagot a portaszolgálaton keresztül
tudnak eljuttatni, valamint ugyanezen az
útvonalon Önökhöz a beteg által küldött
csomagok is visszajutnak. Kérjük a csomagokat névvel, és amennyiben tudják, kórterem számmal ellátni szíveskedjenek.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy saját,
családjuk és embertársaik egészsége érdekében csak tényleg szükség esetén keressék fel
intézményünket.
Megértésüket előre is köszönve,
Tankó Ágota
főigazgató
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A FEHÉR RÓKA KIFŐZDE SZAKÁCSÁNAK TAVASZI RECEPTJE:

Töltött karalábé friss
kaporszósszal

Mintavétel Nagykőrösön

Hozzávalók 2 személyre
- karalábé 4-5 db (közepes)
- csirke darált hús 35-40 dkg
- rizs 10 dkg
- zöldhagyma
- petrezselyemzöld
- só, őrölt bors
- fokhagyma

Kaporszósz

- friss kapor 1 nagy csomag
- vaj 10 dkg
- liszt 5-8 dkg
- tejföl 0,5 liter
- víz 0,5 liter
- cukor, ecet, só ízlés szerint
A karalábét megtisztítjuk, kivájjuk. A darált csirkemellet
kis zsiradékon a kivájt karalábéval együtt lepirítjuk, sóval,
borssal, apróra vágott zöldhagymával és petrezselyemzölddel ízesítjük. Majd hozzá keverjük a főtt rizst.
A megtöltött karalábékat sütőpapírra helyezzük és 30 percig 180 C°-on sütjük.
Vajon megpirítjuk a lisztet, majd hozzáadjuk az összevágott kaprot. Ízesítjük sóval, ecettel és cukorral.
A végén tejföllel habarjuk.                              Egészségükre!
XV. évfolyam, 20. szám • 2020. május 15.

A Semmelweis Egyetem
a Központi Statisztikai Hivatal közreműködésével
szűrővizsgálatot indított,
melynek keretein belül vá
rosunkban 19 előre kivá
lasztott személyt kértek
fel, hogy vegyenek részt
az önkéntes és egyben ingyenes szűrővizsgálaton,
melyre 2020. május 6-án
és 11 –én került sor. A ku-

tatás célja, hogy konkrét
kimutatással szolgáljon az
egész ország területén a
koronavírus elterjedésére
nézve. A személyek kiválasztása véletlenen alapuló, amely által korcsoport,
illetve területi bontásban
is láthatjuk városunk, országunk fertőzöttségi arányát.
Pavolek Renáta
7

Egyszerűbb és gyorsabb, mint egy pizzarendelés
Az szja 1+1 százalékáról idén is csakúgy, mint a korábbi években, egészen május 20-áig lehet rendelkezni. A tapasztalatok
szerint a legtöbben gyermekek gyógyítására vagy állatmenhelyeknek ajánlják fel adójuk egyik 1 százalékát. A felajánlás
a NAV felületén kevesebb időbe telik, mint egy pizzarendelés, a támogatott szervezeteknek pedig óriási segítséget jelent.
Az szja 1+1 százalékáról rendelkezni legegyszerűbben ügyfélkapus hozzáféréssel a NAV webes kitöltőprogramjával lehet. A rendelkezőnyilatkozat a bevallás részeként vagy akár
önálló nyilatkozatként is benyújtható május 20-áig.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a munkáltatók
továbbra is összegyűjthetik a munkavállalóik 1+1 százalékos
nyilatkozatát. Ebben az esetben a nyilatkozatot a munkáltatónak legkésőbb 2020. május 10-éig lezárt borítékban kell
átadni, aminek leragasztott felületét a munkavállalónak saját
kezűleg alá kell írnia. A dokumentumot sértetlen állapotban,
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kísérőjegyzékkel együtt, zárt csomagban 2020. május 20-áig
kell a munkáltatónak továbbítania a NAV-hoz.
Felajánlásokat kizárólag a NAV-nál korábban regisztrált civil
szervezetek, a technikai számmal rendelkező vallási közösségek és a kiemelt költségvetési előirányzat kaphat. A NAV
honlapján valamennyi lehetséges kedvezményezett megtalálható.
Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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Földi László tortával köszöntötte
a nagykőrösi mentőket
a mentők napja alkalmából

Május 10. a mentők napja,
ezen a napon alakult meg
1948-ban az Országos Mentőszolgálat. Földi László,
Nagykőrös egyéni ország�gyűlési képviselője személyesen köszönte meg a nagykőrösi mentők munkáját.
Nagy Balázs alpolgármester,
aki civilben mentőápoló, saját facebook oldalán ezt írta:
„A Mentők Napja alkalmából a mai napon, Földi László, térségünk országgyűlési
képviselője látogatást tett a
Nagykőrösi mentőállomáson.

A fejlesztés folytatódik
– komoly belső munkálatok
zajlanak a KINIZSINÉL

Elismeréssel szólt a járvány
idején különösen nehéz kö
rülmények között végzett
helytállásért. Köszönetét fejezte ki a mentő állomás dolgozóinak a lakosságért végzett áldozatos munkájukért.
Végezetül egy tortával kedveskedett a mai napon szolgálatot teljesítő mentősöknek.
Köszönjük!”
Köszönjük szépen a nagykőrösi mentők mindennapos
áldozatkész munkáját, számítunk rájuk!

Hirdetés

21.HÉT – Május 18 - 22.
Meggyleves
Lecsós csirkemáj rizs
Mexicói tokány tészta
Húsgombóc leves
Vagdalt, burgonyafőzelék
Sonkás tészta

Komoly vakolási munka kezdődött a héten a Nagykőrösi
Kinizsi SE új, épülő klubházának kivitelezési folyamatában.
Egyelőre még csak belül dolgoznak a szakemberek, de így is
látványos a beruházás, aki tesz egy frissítő sétát a Csónakázó-tó körül, láthatja, hogy nincs megállás, a kivitelező EU-Építő Kft. szakembergárdája folyamatosan dolgozik, hogy minél
előbb át lehessen adni a Kinizsi kötelékében edződő közel
200 gyermeknek a létesítményt, mely soha nem látott infrastrukturális fejlesztés a város sportéletében. A beruházást folyamatosan a helyszínen követi figyelemmel Sohajda Márk,
a Nagykőrösi Kinizsi SE elnöke, települési képviselő is, aki
kiemelten fontosnak tartja, hogy méltó körülményeket teremtsen a sportpályán és környékén, láthatóan szívén viseli
nagykőrös sportját.
Horváth Tibor

Hamisgulyásleves
Bécsi szelet, franciasaláta
Erdei gombás marhapörkölt,
tarhonya
Tejfölös lencseleves
Bolognai spagetti
Holstein szelet rizs
Zöldborsóleves
Sült hús, paradicsomos
káposzta
Háromsajtos csirkeragu
tészta
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Kisné Rózsa Ibolya, a Toldi Miklós
Élelmiszeripari Szakgimnázium Szak
középiskola és Kollégium Igazgatója:

Hetek óta üresen, diákok és
tanárok hiányától „árván”
konganak az iskola tantermei, közösségi terei. Már
nagyon vártuk a személyes
találkozást. Sajnos úgy kellett
a végzősöknek befejezniük tanulmányaikat, hogy még csak
búcsút sem vehettek a társaktól, a tanároktól, az iskolától.
Talán a ballagási videóösszeállítás, amit április 30-án
több százan élőben követtek,
és az emlékfaültetés (ahová
később, amikor a helyzet le-

hetővé teszi, visszajöhetnek
megemlékezni, találkozni), ki
csit kárpótolja őket ezért, a
felület statisztikája szerint
már több ezer megtekintést re
gisztrálhatunk.
Az osztályozó értekezletet
is személyes jelenlét nélkül,
online konferenciával kellett
megoldanunk. Olyan helyzet
ez, amire senki nem készülhetett fel előre. Vajon hogyan
élik meg a diákok a digitális
oktatást? Hogyan készültek
fel a vizsgákra úgy, hogy nem
érzékelhették tanáraik szoros
személyes kontrollját? Hisz
azt, hogy otthon kinek mi
lyen segítsége van, mi az, amit
önállóan meg tud csinálni,
mi az, amihez használt olyan
segítséget, ami a vizsgán nem
lesz használható, ezt sajnos
felmérni sem tudtuk. Ezek a
kérdések mindenkit foglalkoztattak, s persze az egészségük
védelme mindennél fonto
sabb, ezért előkészültünk.
A város vezetőségétől és a
kormányhivataltól is időben
megérkeztek a védőeszközök,
a maszkok, kesztyűk, fertőt
lenítőszerek, de magunk is
gondoskodtunk beszerzésről.

Érettsé g
Az elmúlt hetek, hónapok minden érett
ségiző diák és minden érettségiztető
tanár számára nagy lépést jelentettek.
A diákok gőzerővel készültek vizsgáik
ra a sikeres érettségi megszerzésének
érdekében, a tanárok pedig ebben a
szokatlan helyzetben teljes odaadás
sal próbálták felkészíteni diákjaikat.
A beosztást újraterveztük, és
szerencsére nagyon sok kolléga vállalni tudta a felügyeletet,
hiszen több mint 300 órára kellett előzetesen feliratkozniuk.
A vizsgázókat érkezésekor
már jól előkészített helyszín
várta, a „csoportosulások”
elkerülését az iskola előtt
rendőrök is segítették. A diá
kok az aulában megkapták a
maszkot, a vizsgatermekben,
folyosókon és mosdókban
pedig rendelkezésükre állt a
fertőtlenítő. A felügyelő ta
nárok számára kesztyűt is
biztosítottunk. Szeretném itt
is köszönetemet kifejezni az
előkészítésben fontos szerepet
zet
vállaló technikai személy

Patik Jonatán, a 12. AC/C osztály tanulója:

Czeczon Bence Olivér, a 12. D osztály tanulója:
érettségire érkezve – kicsit
megnyugodva láttam, hogy
így figyelnek az egészségünkre! Maszkokat kaptunk,
és kézfertőtlenítők voltak
kihelyezve több helyszínen
is. Számomra a legnagyobb
megnyugvást a rendőri jelenlét adta, hogy ők is, amen�nyire csak tudnak, vigyáznak
ránk.

Amint tudomásunkra jutott,
hogy csak az írásbeli érettségi kerül megtartásra, kicsit
kétségbeestem, mivel úgy
gondoltam, hogy a szóbeli
vizsgára a témakörök tanulásával jobban tudok készülni. Az első nap – a magyar
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Nekem a matematika és az
angol írásbeli bizonyult nehéznek, véleményem szerint
a magyar és a történelem a
legnagyobb koncentrációval
és odafigyeléssel könnyen
teljesíthető volt. A jövő héten
még van egy vizsganap, az
ágazati szakmai tárgy írásbeli
érettségi vizsgája.
Remélem, a végén mosolyogva, nagy megkönnyebbüléssel jöhetek ki a teremből.

nek, valamint a felügyeletet
vállaló kollégáknak. Vala
mennyien a diákok érdekeit
tartottuk szem előtt, és mindent megtettünk a vizsgák
sikeres lebonyolításért.
Az érettségi első hetének
vizsganapjai tehát zökkenő
mentesen, a szokatlan körül
ményektől eltekintve rendkí

vüli esemény nélkül zaj
lottak. Két fő előre jelzett tá
vol
maradását kivéve minden vizsgázó megérkezett,
és megkezdte az érettségi
vizsgát. A hét utolsó napján
iskolánkban már a szakmai
vizsgák is megkezdődtek a
kertész tanulók gyakorlati
vizsgájával.

Soha nem gondoltuk volna,
hogy a középiskolás éveink
ilyen körülmények közt záródnak le. Felkészülésünket
megnehezítette a jelenlegi
helyzet, de tanáraink odaadó
munkájának köszönhetően
mégis sikeresen fel tudtunk készülni az érettségire.
A vizsgák első napján nagy
örömmel töltött el bennünket, hogy hosszú idő után
újra találkozhattunk baráta-

inkkal, osztálytársainkkal és
tanárainkkal. A kellő óvintézkedések sem gátoltak abban, hogy sikeresen vegyük
ezt az akadályt. Tanáraink
bátorító szavai nyugalommal
töltöttek el bennünket, így
feszültség és izgulás nélkül
kezdhettünk neki a feladatok
megoldásának. Összességében minden adott volt ahhoz,
hogy sikeres érettségi vizsgát tehessünk. Az első napi,
viszonylag könnyű magyar
vizsga után már nyugodtabban tudtunk nekikezdeni a
talán legnehezebb érettségi
tárgyhoz, a matematikához.
A harmadik napon következett a történelem, ahol a nehezebb első részt követően
nagyon jó esszétémák közül
választhattunk. A 
negyedik
és ötödik nap az idegen nyelveké volt. Véleményem szerint ez volt a legkönnyebb
vizsganap.
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Hogyan sikerült az érettségi
lebonyolítása?
Erre a kérdésünkre válaszoltak városunk középiskoláinak igazgatói és diákjai.
Az oldalakat összeállította: Pavolek Renáta
Dr. Cziráné dr. Kőházi-Kis Tímea, az Arany
János Református Gimnázium, Szakgim
názium és Kollégium Igazgatója:
Már április 16. óta fokozott
erőkkel készítettük elő a rendkívüli érettségi vizsgáztatást,
amelyet a március 16. óta tartó
pandémia miatti digitális munkarendben, más módszerekkel
kellett megszerveznünk. A vizsgák szervezésével kapcsolatos
bizonytalanságban nagy kön�nyebbséget jelentett, hogy a
Kormány elhivatottsága, elkötelezettsége és az oktatási államtitkár nyugtató szavai nyomán,
lelkesedéssel hozzá tudtunk
kezdeni a megszervezéshez és
lebonyolításhoz. Azt gondolom,
hogy mindenképpen szükség
van egy objektív vizsga teljesítésére, semmiképpen nem tartottam volna helyesnek, hogy ha az
év végi jegyek alapján számítjuk
a felvételi pontokat. Az írás

beli vizsgákkal egy ténylegesen
objektív eredményhez tudunk
jutni és a felvételi rendszerben
is fontos, hogy legyen egy lezárt teljesítménymérce, amivel
tovább tudnak tanulni a gyermekek. Az egész felsőoktatási
eljárási rendszert veszélyeztette
volna, ha ez az egész halasztásra, vagy később más formában
való megrendezésre került volna. Ezúton szeretném megköszönni a kollegáimnak, hogy a
vizsgákra való felkészítésben a
diákokat maximálisan támogatták, hogy a digitális munkarendet nagyon komolyan vették, és
különös figyelmet fordítottak az
érettségizőkre. Nagyon bízom
benne, hogy a diákjaink helytállnak és mindent a legjobb tu-

Pap Nikolett, a 12/A osztály tanulója:
A tanárok minden támogatást
megadtak, magyarból illetve
matematikából próbaérettségit
tudtunk tenni, ami sokat segített
a felkészülésben. Angolból például sokszor leveleket kaptunk,
ami az angol vizsgánál pont jól
is jött. Emellett a barátaimra is
mindig számíthattam, hiszen
biológiából és történelemből
mindig tartottak nekem plusz
órákat, ahol mind közép, mind
emelt szinten segítettek a témák
megértésében. A vizsgán én
személy szerint nem izgultam,
maximum a történelem előtt.
Maguk a feladatok nem voltak
egyszerűek, de nem is volt olyan
nehéz, mint ahogy azt hittük, sőt
úgy gondolom, hogy a magyar
volt a legkönnyebb, hiszen ott a
véleményünket kell kifejezni, illetve a szöveget kell elolvasni és
a válaszokat abból kikövetkeztetni. A választott tantárgyam

dásuk szerint oldanak meg, közép-és emelt szinten is.
Hálás vagyok kollegáimnak, kiemelten Balog Gabriella
igazgatóhelyettes asszonynak,
aki az érettségiért felel, illetve
Szécsényné Nagy Gabriellának, az
érettségi jegyzőjének. A technikai dolgozóknak, Balogné Pap
Orsolya gondnok asszonynak,
hiszen vezetésével egy csodálatos együttműködés alakult ki,
ezáltal a gyermekek biztonsága
érdekében az összes előírásnak
meg tudunk felelni, így zökkenőmentessé téve a lebonyolítást.
Példaértékű és megható volt
számomra az az összefogás és
együttműködés, amit a partnereinktől kaptunk. A Nagykőrösi Református Egyházközség,
nagytiszteletű Szabó Gábor nagyban támogatott minket maszkokkal, illetve védőfelszerelések
elhozatalában is segédkeztek,
amit az Operatív Törzstől kaptunk Törökbálintról. A nagykőrösi kórház szintén hozzájárult
a gördülékeny lebonyolításhoz
homlokhőmérővel és az iskolai
védőnő jelenlétével. Támogatását adta a Járási Hivatal vezetője, valamint a Nagykőrösi Rendőrkapitányság, melynek járőrei
segítették a 80 érettségizőt a
fegyelmezett magatartás betartásában. Az önkormányzat képviseletében dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármester szintén maszkok
ajándékozásával járult hozzá
munkánkhoz.
Természetesen
iskolánk dolgozói és tanárai is
nagy figyelmet és dicséretet érdemelnek, hiszen kivétel nélkül
vállalták a felügyeletet, csupán
8 kollegát mentettünk fel krónikus betegsége vagy idős kora
miatt. Az érettségi szervezésében voltak olyan kollegák, akik
hozzátették szívüket, lelküket,
és egy kis kedvességgel várták a
gyermekeket. Tömösköziné Védfy

Orsolya tanárnő a saját családjával díszítette fel a bejárati kaput,
a 11. évfolyamosoknak a szülei
segítségével pedig elkészítette a
tarisznyákat, így minden ballagó diákot a tarisznyája várta az
érettségi első napján. Nagy Anett
katolikus hitoktató tanárnő Bartusné Tóth Nórával pedig feliratot
készített az ablakokba.
Azt gondolom, hogy a gyermekeinkért, a diákjainkért az ő
jövőjükért egy elkötelezett pedagógus így tesz. A legnagyobb
köszönet a gyermekeinknek
szól, akik rendkívül fegyelmezettek voltak és le a kalappal
előttük, hiszen minden korlátozást szó nélkül betartottak, büszkék lehetünk rájuk. Sajnos nem
volt búcsúzó, szerenád, sem babanap, de ez nem maradhat így.
Négy és hat éven keresztül ezek
a gyerekek nagyon sokat tettek
az iskoláért, önmagukért, ezért
nem lehet úgy elmenni, hogy
őket nem jutalmazzuk meg, és
ne búcsúztassuk el valamilyen
formában. A szóbeli vizsgák
megszervezése mellett ezen dolgozunk most.

Dávid Gergő, a 12/A osztály tanulója:

a biológia, szerencsére nagyon
jó tanárunk volt Palcso Andrea
tanárnő, aki mindig adott lehetőséget, hogy online feleljünk,
mindig küldött feladatokat, és
felosztotta a tankönyvi anyagrészeket is. Szóval tényleg nagyon
jó felkészítést kaptunk. Mindenesetre számomra az egész
érettségi nagyon jó élményként
marad meg.

évfolyam, 20. szám • 2020. május 15.

Ami a felkészülést illeti, minden tanár megtett mindent,
amit kellett. Az online óráknál
elárasztottak minket feladatokkal, amiket mindig vissza
kellett küldeni, ezzel is segítve
a tanulásunkat. Angolból levélmintákat kaptunk a levelek
megírásához, magyarból és
matekból pedig próbaérettségit
írtunk. Az érettségin számomra
a matematika volt a nehezebb,
de az emelt szintű történelem
sem volt olyan egyszerű. A szó
beli vizsgák ebben az évben
csak hittanból és testnevelésből
lesznek, ami részben jó, mivel
így a megtanult tételek számát
csökkenthettük, részben pedig
megvan a hátránya is, hiszen

ha valamelyik tantárgynál nem
úgy teljesítettünk, ahogy azt
szerettük volna, akkor a szóbeli
vizsgával nem tudunk a jegyen
javítani. Ehhez a helyzethez alkalmazkodnunk kell.
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Áprilisban is ajándékozott a TIBIKER
Április hónapban a
szokásostól eltérően a
nagyszámú ajánlások
alapján Göröndő Gábor
és testvérei kapták
meg a kétszer 10.000
forintos
utalványt!
Ezen felül örömmel
vették át az ajándék
édességeket.
Hirdetés

1 év SZÁLLÍTMÁNYOZÁS
és MEZŐGAZDASÁG
területén szerzett
tapasztalattal júniustól

ÁLLÁST KERESEK

Nagykőrösön vagy annak 30
km-es körzetében. Számlázó
program és EKAER rendszer
ismerettel rendelkezem.
Bérköltség támogatás
igényelhető rám. Érdeklődni
16.00 óra után
a 0620/2603079-es
számon lehet.

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2020. május 11-től
ARANY GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Szabadság tér 11.
Tel.: 53/350-366
2020. május 18-tól
OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Kecskeméti út 18.
Tel.: 53/350-182
FIGYELEM! Tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot, hogy az Oroszlán
Gyógyszertár (Nagykőrös, Kecskeméti
út 18.) május 16-17. (szombat, vasárnap)
hétvégén műszaki okok miatt ZÁRVA
tart, az ügyeletes patika ezért
nem csak 11 órától lesz nyitva,
hanem folyamatosan.

Hirdetés

ORVOSI
ÜGYELET
TELEFONSZÁMA:

53/350-377
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írások, képek, illetve
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a Szerkesztőbizottság vagy
a jogtulajdonos engedélyével
történhet.
Lapzártánk időpontja:
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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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TÓTH CSABA KEMÉNY ÜZENETET KÜLDÖTT:
„Ha indítanak még Ninja Warriort, akkor ismét
indulok, de a középdöntővel nem fogom beérni!”

Ha nem írta volna felül a világjárvány, a koronavírus az életünket, akkor ez az év arról kellett volna hogy
szóljon, hogy tavaly történelmi győzelmet ért el Nagykőrös azzal, hogy
az Entente Florale Europe nemzetközi városszépítő versenyen Elnöki
Díjat és Ezüst Minősítést vehettünk
át. A szakmai zsűri első benyomásai
között szerepelt az a várost bemutató
kisfilm, melyet Tóth Csaba készített –
erről is kérdeztük őt.
ÖH: Csaba, tavaly te készíthetted el
Nagykőrös új imázsfilmjét, melyet
azóta már több városi rendezvényen
is megcsodálhatott a közönség. Mi
lyen érzés volt részt vállalni ebben
a nemzetközi versenyben és ezen a
filmen dolgozni?
Tóth Csaba: Már jó pár éve én készítem
Nagykőrös nagyrendezvényeinek ös�szefoglaló filmjeit, és már több témában
is készítettem marketingcélú kisfilmeket a városnak. Nagyon jólesett, hogy
rám gondolt a város vezetősége, mikor
a videó elkészítőjének kérdésére került
a sor. Örömmel fogadtam el a felkérést,
és hosszú hónapok munkája van mögötte. Jó 4 hónappal a leadás előtt már
elkezdtem járni a város legszebb he
lyeit elemzés céljából (árnyékok, színek,
virágzás, időjárás, textúrák, épületek,
utak), minden egyes helyszínen, ami a
videóban megjelenik. Szinopszist készítettem, ami alapján minden snittnek
megvolt a maga helye. Egy kisebb életműnek tekintem ezt a filmemet. Akkori
tudásom legjobbját raktam bele, amit
ha újra kéne készítenem mostani fejjel
és technikámmal, biztos vagyok benne,
hogy még jobb lenne. Azt az elismerést,
amit a verseny után kaptam pedig egyszerűen leírhatatlan. Szavakkal nem
tudom elmondani, hogy milyen jólesett
minden egyes visszajelzés a zsűritől, ismerőstől, ismeretlentől.
ÖH: Városi nagyrendezvények, es
küvők videósa vagy, egyik felkérés
érte a másikat, látva kiváló munkádat.
Hogyan írta át a te életedet és a szak
mád életét a koronavírus-járvány?
Tóth Csaba: Igaz, hogy a városi rendezvények és az esküvők egy része sajnos
szezon alatt elmaradnak, de munkából
így sincs hiány. Szerencsés helyzetben

vagyok, mert nagyon sok kollégának
más szakmában kell tevékenykednie ez
idő alatt. Nekem megmaradtak olyan
kapcsolataim, felkéréseim, amivel emellett is bőven tudok ügyködni, így nincs
okom panaszra.
ÖH: Az „önkéntes karanténod” alatt
sem unatkoztál otthoni KaranTréning
videókat csináltál. Mesélj ezekről a vi
deókról, mi volt vele a célod, milyen
visszajelzéseket kaptál?
Tóth Csaba: Nem titok, én nem csak fotósként/videósként tanultam. Miután
elvégeztem, nem álltam meg, és sport
terén is szereztem szakmát, mint edző.
Rendszeres edzés, egészséges étkezés a
mindennapjaim része. Karanténhelyzet
alatt is akartam motiválni, segíteni az
embereket. „RealTime” edzés 4-8 percben, illetve ezek kombinációja, amit
tökéletesnek gondoltam erre a célra.
Elkészült az első, második, harmadik
része a sorozatnak, és a visszajelzéseknek köszönhetően ma már a 8. videó
gyakorlatait állítom össze. Egyre több,
számomra ismeretlen az ország több
pontjáról talál rá a sorozatra és biztatnak, hogy folytassam, mert imádják.
Azóta egyre több ilyen jellegű videó jön
velem szembe, és sokaknak biztosította
az én videóm a technikai alapot vizuális
szempontból.

tam, ahol még egyáltalán nem ismertem senkit. Az ország minden pontjáról
jöttek velem egykorúak. Akik akkor ott
voltak, mostanra Magyarország legjobb
street workoutosaivá váltak. Számomra
ők már most legendák, a fizikum, kitartás, ügyesség, minden, amit elértek,
elképesztő és megbecsülendő. Mikor
megláttam Pál Vilmos videóját, felnevettem, tetszett nagyon. Írtam is neki.
Ismerem, követem őt is, ha vége ennek
a karanténhelyzetnek, remélem edzünk
is majd, és összemérjük tudásunkat.
ÖH: „Ha nincs elég hely a szobában!
Próbáljátok ki otthon ti is” – ezzel
a felütéssel tettél ki egy videót a
facebook oldaladra. Egy szakmai tit
kot árulj el részünkre: hogyan, milyen
technikával készítetted el ezt a videót?
Tóth Csaba: A sok munka miatt nem
jutott idő ilyen módon kreatívkodnom.
Nem hittem volna, hogy egy ilyen videóra ennyi ember felkapja a fejét és
kérdezi meg: „ezt mégis hogyan csinálta?” A válasz maradjon titok, de azt elárulom, hogy a következő videóimban
is felmerül majd ez a kérdés az emberekben.
ÖH: Milyen újításokkal készülsz, mik
az elképzeléseid a munka, a sport te
rületén? Melyikre szeretnél több időt,
energiát áldozni? Beszélj nekünk a jö
vőbeli terveidről.

ÖH: Interjút készítettünk veled, ami
kor elindult a Nagykőrös Work Out
Team oldal, akkor ismerhette meg
jobban a város ezt a sportot. Most
pedig arról lehet olvasni, hogy a Sza
bolcs Online megyei hírportál szerint
Pál Vilmost, a Nyír1Flow nyíregyházi
street workout csapat vezetőjét te ins
piráltad. Mi erről a véleményed? Mi
lyen a kapcsolatod az ország más street
workoutos sportolóival?

Tóth Csaba: A sport nekem mindig
csak hobbi marad, hiába vagyok képzett edző, sajnos nincs időm a fotózás/
videózás mellett trénerkedni. A sportolás mindennapjaim része marad, az
edzős videók nem állhatnak meg, (párommal tervezek edzős videókat, ezzel
a párokat is motiválni, illetve speciális
eszközökkel, a már nem kezdő szintet
is megcélozni). Ha indítanak még Ninja
Warriort, akkor ismét indulok, de a középdöntővel nem fogom beérni! Spártán Race és egyéb akadályversenyeken
pedig továbbra is részt fogok venni.
A kreatív videók mindig jönni fognak,
mert kell egy kis humor is a hétköznapokba. Mindennel, amit csinálok a cél,
hogy fejlesztem magam mind fizikailag,
mind szellemileg.

Tóth Csaba: Mikor megalkottuk az oldalt, jó néhány versenyen megfordul-

Az interjút készítette:
Horváth Tibor
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Fertőtlenítette a Magyar
Honvédség az Arany János
utcai Idősek Otthonát is

Köszönet

Szent Flórián-napja alkalmából a fenti kedves verset küldte
az Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös állományának Szűcs
Anikó, melyet ezúton is nagyon köszönnek, jól eső érzés, hogy
a nagykőrösi lakosság óriási szeretete övezi őket, munkájukat,
hiszen tudjuk, ha kell, számíthatunk rájuk.

A Magyar Honvédség Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóaljától
érkeztek katonák május első hetében az Arany János utca 35-ben
működő Időskorúak gondozóházához, a koronavírus kapcsán
elrendelt fertőtlenítés céljából. Az
emberre veszélytelen hatóanyag
permetezése után kötelező szel-

lőztetést végeztek, majd távoztak
a helyszínről. Az idősek addig az
udvaron felállított sátorban beszélgetve tudták eltölteni az időt.
Köszönjük a magyar katonák segítségét és munkáját!

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

Lapunkat Bugya László intézményvezető tájékoztatta

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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NAGYKŐRÖS
Változás a házhoz menő szelektív hulladékok
szállítási rendjében
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2020. május 1-től a csomagolási hulladék házhoz menő szelektív gyűjtésének gyakorisága havi 1 alkalomra
módosul.
A csomagolási hulladékok gyűjtésének időpontjai:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

közterület-felügyelő

komm. hull. szállítás napja

május

június

július

H

18.

15.

13.

K

19.

16.

14.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű
közszolgálati jogviszony

Sz

20.

17.

15.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

Cs

21.

18.

16.

P

22.

19.

17.

A munkavégzés helye: Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

A többlet csomagolási hulladék bármely átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól látható
módon megjelölt (sárga színű vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos
edényzetben is kihelyezhető a megadott gyűjtési napon.
Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével
kapcsolatban, hogy ezzel is csökkenjen a kihelyezésükhöz szükséges
zsákok mennyisége!
A zöldhulladék gyűjtésének időpontjai:
komm. hull. szállítás napja

május

június

július

H

11.; 25.

8.; 22.

6.; 20.

K

12.; 26.

9.; 23.

7., 21.

Sz

13.; 27.

10., 24.

8.; 22.

Cs

14.; 28.

11.; 25.

9.; 23.

P

1.; 15.; 29.

12.; 26.

10.; 24.

A járványügyi veszélyhelyzet megszűnését követően többlet zöldhulladék gyűjtésére alkalmas zsákok a megszokott helyszíneken szerezhetőek be.
Megértésüket és segítő közreműködésüket köszönjük!
Ügyfélszolgálat

munkakör betöltésére

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője
által ellátandó feladatkör:
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 30. pont I. vagy
II. besorolási osztályba tartozó közterület-felügyelő feladatkör.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Ellátja a hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak
megfelelően a közterület-felügyeletre vonatkozó előírások, szabályzatok, utasítások betartásával a közterület-használat engedélyezésének döntés-előkészítését, a közterület jogszerű használatának ellenőrzését, a közterület, az épített és a természeti
környezet, valamint a közrend, a közbiztonság védelmében a
vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzését, megakadályozását, megszakítását, megszüntetését, illetve
szankcionálását. Ellátja továbbá a térfigyelő kamerarendszer
működtetési, adatszolgáltatási feladatait a vonatkozó szabályzat értelmében.
Közreműködik az önkormányzati vagyon védelmében, valamint az állat-egészségügyi és eb-rendészeti feladatok ellátásában.

cím

telefon

e-mail

honlap

DTkH
Nonprofit Kft.
2700 Cegléd,
Kút u. 5.

Megszervezi a szúnyog- és rágcsálóirtást. Felügyeli a környezet
és a természet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását,
valamint a hatósági engedélyek hatályát.

53/500-152
53/500-153

ugyfelszolgalat@dtkh.hu

www.dtkh.hu

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr.
Nagy Lajos jegyző nyújt a 06/53/550-302 telefonszámon.
A teljes pályázati felhívást és a kapcsolódó mellékletet is megtalálja a www.nagykoros.hu városi oldalon, a Városháza/Polgármesteri Hivatal/Állásajánlatok menüpontban.
Hirdetés
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