FELHÍVÁS!
Szúnyoggyérítés lesz Nagykőrösön júliusban

Gyógyszerkiadó robottal bővült
az Oroszlán Gyógyszertár

Részletek lapunk 15. oldalán

Részletek a 10. oldalon
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A fö ldmunkával kezdetét vette a héten
a kerékpárút építése, melyre Nagykőrö s sikeres pályázattal 20 0 millió forintos kormányzati támogatást nyert el. A
kö zbeszerzés keretében kiválasztott kivitelező, miután a K Z
is megadta

a szü kséges engedélyeket, nekikezdett
a munkának. A beruházás a kerékpárút
végét jelzős táblától a ál kastélyig fog
megépü lni, így a munkába járóknak, a
külterületen élő nagykőrösi lakosoknak is kö nnyebbséget fog jelenteni a

BONTSA A VONALAT
A Városi Nyugdíjas Klub
tagjainkat tartottak tájékoztatót az úgynevezett „Unokázós salások
egelőzésé el
ka solatban a Nagykőrösi
endőrka itányság
ezetője
és kollégái július 6-án a Civi-

lek Háza épületében. A rendezvény a Pest Megyei Rendőrfőka itányság
N A
A
NA A
elne ezéssel
Pest megyében indított kampányának része volt.

Folytatás lapunk 12. oldalán

I ngyenes információs lap

kö zlekedésben. A munka tehát elindult,
megjelentek az első munkagépek és remélhetően hamarosan elkészül ez a kerékpárút szakasz is.
orváth ibor

A POSTÁRA VIGYE A NEMZETI KONZULTÁCIÓS
BORÍTÉKOT!

„NYÁRI KAVALKÁD – NAPOK”
A NAGYKŐRÖSI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ
KÖZPONTBAN
A programokon való részvételhez bejelentkezés szükséges.
Maximum 20 fő – általános iskolás korú – gyermeket tudunk fogadni!

PROGRAMOK:
A na okban Nagykőrösre
is
egérkeztek a Ne ze
ti onz ltá iós bor tékok
elyek tartal azzák a kér
déssort a ka solattartó
la ot és a álaszbor tékot.
ajnos az ellenzék azonban
ne alszik zolnokon egy
baloldalhoz köthető akti is
ta a ostaládákból lo kodta
ki a bor tékokat az ellenzé
ki ártok edig elkezdték
begyűjteni a lakosoktól eze
ket gy gátol a a or ányt
abban hogy egis erje a
lakosság éle ényét olyan
fontos té ákban
int a
jár ány idején ta asztalt
intézkedések sz kségessé
géről agy a gazdaság j
raind tásáról. i a teendő

hogy biztosan egérkezze
nek az n észre ételei is a
or ányhoz
1. Töltse ki a kérdéssort saját belátása szerint
2. Tegye bele a válaszborítékba az adategyeztető
lappal, itt megadhatja
e-mail címét a kapcsolattartáshoz
3. Személyesen menjen el
a Postára és adja fel ügyintézőnél
A álaszbor ték feladása
N
N
agyis ne
ker l énzébe.
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2020. JÚLIUS 16. – ELŐADÁS ÉS KVÍZ A KÖZLEKEDÉS TÉMAKÖRÉBEN
2020. JÚLIUS 21. – EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
TÉMAKÖRÖKBEN ELŐADÁSOK
2020. JÚLIUS 23. – KÉZMŰVES ÉS EGYÉB KREATÍV JELLEGŰ FOGLALKOZÁSOK
2020. JÚLIUS 28. – LUNA, A TERÁPIÁS KUTYA BEMUTATÓJA
2020. JÚLIUS 30. – TÁNCOS DÉLELŐTT
2020. AUGUSZTUS 04. – KARKÖTŐKÉSZÍTÉS
2020. AUGUSZTUS 06. – LUFIHAJTOGATÁS
HELYSZÍN: 2750 NAGYKŐRÖS, BAJCSY-ZSILINSZKY U. 4.
IDŐTARTAM: 08.30 – 11.30 KÖZÖTT
BEJELENTKEZÉS: A PROGRAMOT MEGELŐZŐ NAPON LEGKÉSŐBB 15.00 ÓRÁIG
A 06/30/162-7905 TELEFONSZÁMON VAGY AZ
iskolaiszocmunka@nhszk.hu EMAILCÍMEN.

A PROGRAMOKON VALÓ RÉSZVÉTEL INGYENES!

NEMZETI KONZULTÁCIÓ
2020 – MINDEN VÉLEMÉNY
SZÁMÍT!

Elfogadta a parlament a 2021-es költségvetést

Varga Mihály pénzügyminiszter a javaslat általános vitájában
a jövő évi büdzsét a gazdaság
védelem költségvetésének nevezte, amely a járványügyi készültség fenntartása mellett is
tartalmazza a szükséges forrásokat a gyermeket nevelő családok
támogatásához, a nyugdíjasok
megbecsüléséhez, a munkahelyek megtartásához és új munkahelyek létrehozásához.
A b dzsé egyik illére az
egészségbiztos tási és jár ány
elleni édekezési ala
a ely
tartal azza az e berek édel
éhez a jár ány elleni édeke
zéshez illet e az egészség gyi
ellátórendszer
űködtetéséhez
sz kséges forrásokat
il
liárd forint összegben. Az ala
be ételét ké ezi a kiskereskedel
i adó
illiárd forint és a

2020. JÚLIUS 14. – CEGLÉD ÉS TÉRSÉGE LÁTÁSSÉRÜLTJEINEK EGYESÜLETE
ÉRZÉKENYÍTŐ PROGRAMJA

gé jár űadó teljes be étele
illiárd forint is.
Ebben az alapban vannak
társadalombiztosítási és jóléti
szolgáltatások is, például a táppénz vagy a csecsemőgondozási
díj. tóbbi jövő év közepétől a
korábbi 70 százalékról a bruttó
zetés
százalékára emelke
dik, így az idei 72 milliárd forintról jövőre már
milliárd
forint szerepel ezen a soron.
A költség etés ásik kie elt
illére a gazdaság édel i ala
a ely a gazdaság édel é el és
az jraind tásá al ka solatos
rogra ok folytatására kie elt
fejlesztésekre
ber házásokra
to ábbá a foglalkoztatás előse
g tésé el ka solatos intézkedé
sekre tere ti eg a sz kséges
fedezetet
illiárd forintot
eghaladó összegben.
A pénzügyminiszter korábban azt mondta, 2021-ben minden kiemelt terület több forrással gazdálkodhat, így jövőre
közel
milliárd forint áll
rendelkezésre a családok támogatására, ami 67 milliárddal magasabb, mint idén. Fenntartják
a családi adórendszert, emelik
az ápolási díjat, növelik az óvodai és bölcsődei férőhelyeket.

A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!
irdetés

Gyász
Szecsei Lászlóné
sz ő ázi is dia
etro i s ánosné sz Tajti Veronika
Kovács Istvánné
sz Vadnay
a u ianna
zéke y ász né sz
dra argit
e már eren
Kovács Istvánné
sz
agyar
a rzsébet

orrás

Önkormányzati Hírek

NA

Dr. Harsányi Zsolt tiszteletére avattak emléktáblát
a jubileumi ünnepségen

li s án bile i e 
el eis na i nne séget
és ny gd jas találkozót
tartottak a Nagykőrösi e
habilitá iós
zakkórház
ban.
bile it hiszen
int is eretes
ben
fejeződött be a nagykő
rösi kórház és rendelőin
tézet rekonstr k iójának

K

EK

első te e a inek
.
é ford lója
alkal ából
az nne ségen az felszó
lalt áros nk két korábbi
olgár estere iss ános
és ósa st án. A
é es
é ford ló alkal ából r.
zira
zabol s
olgár
ester nne i gondola
tai tán r. lek Attila a

E

kórház egykori igazgató
főor os és ankó gota a
kórház főigazgatója szólt
a egjelentekhez. Az n
ne i beszédek között a
kórház énekkarának an
nak tagjainak előadásai
is fele elő lelki feltöltő
dést jelentettek. Az idei
rendk li esztendőben a
főigazgató sza ai szerint
inden dolgozó szóbe
li főigazgatói di séret
ben részes lt és átadták

a

agyar gészség gyi
zakdolgozói a ara ál
tal agyarné o á s á
ria részére ado ányozott
lis erő
kle
elet. A
bile i e 
el eis na i nne séget
egható ese ény zárta.
Az egykori főigazgató r.
arsányi solt tiszteletére
a attak e léktáblát a kór
ház földszinti a lájában a
főbejárattal sze beni fa
lon.

V

örzeti nő ért keresek felnőtt házior osi ra isba Nagykőrösre.
eltétel
agy körzeti közösségi szaká olói kategóriás
égzettség. zá tógé biztos használata önálló
nka égzés.
elentkezés hazior osi.rendelo.dr k g ail. o e ail
en
agy     es telefonszá on.
r. o sai lára
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„Kőrösi Zenés Esték” újra városunkban
tásra a program, melynek keretein bel l öt na on kereszt l
érkeztek hozzánk a k lönböző st l st ké iselő énekesek
együttesek. A zenés esték célja
a szórakoztatáson kívül a Dob
ánia ábor nö endékeinek
zenekari gyakorlata volt, hiszen a dalokat a tábor tagjai kí-

sérték. A koncertek július 5-én
vették kezdetüket aricz ergő és Nádor Dávid énekesek
közre űködésé el akik egy
fantasztikus két napot hoztak
össze. A hét to ábbi na ján az
Ani al annibals
eresztes
Ildikó és Veres Mónika (Nika)
előadását él ezhették az ér-

deklődők erről részleteket
ké eket a kö etkező la számunkban találnak.
Az előadásokról kész lt
képeket és videókat az Önkormányzati Hírek facebook
oldalán láthatják.
avolek enáta

otók

,

Ebben az évben is megrendezésre ker lt Nagykőrösön a
Kőrösi enés Esték ingyenes
koncertsorozat, immár a . alkalommal. A hagyományokhoz híven a Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium,
zakközé iskola és ollégi
udvarában került lebonyolí-
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Nyári diákmunka

Tizenkét diák kezdte meg nyári munkáját Nagykőrös Város Önkormányzata intézményeiben július elsejével. Dr. Czira Szabolcs polgármester köszöntötte a diákokat és jó munkát kívánt nekik.

ÉPÜL A FUTÓKÖR

Szépkorú köszöntése

Szeretetteljes fogadtatásban volt része dr. Körtvélyesi Attila alpolgármesternek július 8-án, mikor 90.
születésnapja alkalmából köszöntötte Huszár László
Dezsőné sz. Hatvani Judit nénit.
A városvezető gratulációja és jókívánságai után
virágcsokorral is megajándékozta az ünnepeltet a
város nevében, továbbá e jeles alkalomból Orbán
Viktor miniszterelnök által adományozott emléklap is átadásra került.

Egyik fejlesztés a másik
után – így lehetne röviden
jellemezni, ami városunkban történik, hiszen a járvány ellenére továbbra is
töretlenül haladnak azok a
beruházások, melyek miatt
minden nagykőrösi győztesnek érezheti magát. Elkészült és lapzártánk után
átadásra is került a Gyopár
utcáról nyíló parkoló, járdaszakasz, megindult a kerékpárút kivitelezése a Gál-kastély irányába, kormányzati
támogatásból energetikai-

lag megújul a gimnázium
és épül a futókör és kültéri
kondipálya a Cifrakert árnyékot adó hűs fái között.
A lehető legjobb helyen létesül a futókör, melyet július
8-án, a helyszínen tekintett
meg dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester. Nagyon
jó érzés Nagykőrösért dol
gozni!

Isten áldása kísérje Judit nénit szeretetben,
egészségben!

További képeinket
az Önkormányzati Hírek
facebook oldalán találja!
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Elkészült a Gyopár utcáról nyíló parkoló

Pár hét alatt elkészült a Gyopár utcáról nyíló parkoló, út
és a legfrek entáltabb összekötő járdaszakasz ki itelezése.
Az nne élyes átadásra a ter ek szerint la zártánk tán

. j li s án szerdán ker lt sor
kö etkező la szá ban ol ashatnak.

elyről részleteket a
HT

HONOSÍTÁS
A zózat éneklését kö etően fő ho
nos tására ker lt sor a Nagykőrösi
olgár esteri i atalban
. j 
li s
én akik az álla olgársági
esk t dr. ört élyesi Attila al olgár
ester előtt tették le és tőle is ehet
ték át a onos tási kiratot.
Szívből gratulálunk
magyar állampolgárságukhoz!

HT

A közös összefogás sikere!

A Bárány utcai lakótelep közössége folyamatosan tesz környezetéért, ez abból is látszik, hogy körzetük szebbé és
biztonságosabbá tétele érdekében a lakók közül többen is neki fogtak a területen lévő eldobott szemetek, csikkek
és üvegek összeszedéséhez.
Példaértékű cselekedet!
Pavolek Renáta
6
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Furkó Kálmán 8 danos karatemester volt dr. Czira Szabolcs
polgármester és dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester vendége
az elmúlt héten. Dr. Körtvélyesi Attila lapunknka elmondta:
Igazán tanulságos, tartalmas egyeztetést folytattunk Furkó
Kálmán úrral. Egy igazi sportemberrel beszélgettünk, akinek
eglátásai a nagykőrösi s ort hasznára lehetnek.

NÉPSZERŰ
A NAGYKŐRÖSI NÉPI
FAJÁTSZÓTÉR
Dr. Czira Szabolcs sajtótájékoztató keretében adta át az Arany
János múzeum udvarán létrehozott Népi fajátszóteret június
utolsó napján. A családbarát játszótér nagy sikernek örvend,
számos csoport, családok látogattak ki az elmúlt napokban. Kéeinken a ető iskola rzsébet táborosai és a Názáret ó odába
járó gyermekek csoportja látható. A Népi fajátszótér a múzeum
nyit a tartásá al azonos időben keddtől asárna ig  óráig
árja az érdeklődőket.

Hirdetés

2 9 .H É T – J ú lius 1 3 - 1 7 .
Frankfurti leves
Sajtos penne
Diós tészta
Csont leves
Sült oldalas paradicsomos
káposzta
Natúr csirkemell rizi-bizi
savanyúság
Pirított kiskocka leves
Borsos tokány tészta
Rántott szelet petrezselymes
burgonya, nyári saláta
Karfiol leves
Tarhonyás hús savanyúság
Eszterházy tokány tészta
Tejfölös rizsleves
Lecsós szelet burgonyapüré
Hawai csirkemell rizs
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Sebestyénné Angyal Zsuzsanna ütős
felszólalásban tette helyre Zágrábot:

„ÚGY LÁTSZIK, AZÓTA SE
SZOKOTT LE A HAZUDOZÁSRÓL”

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. július 6-tól

a kormányablak
nyitvatartása módosul!
Ügyeiket a főváros bármely kormányablakában intézhetik, kivéve a
A Nagykőrös, Szabadság tér 4. szám alatti kormányablak
2020. július 6-tól az alábbiak szerint fogad ügyfeleket:

A június 25-ei képviselő-testületi ülésen felszólaló Sebestyénné Angyal Zsuzsanna települési
képviselő elmondta: „Zágráb
Nándor úr nem csak most nem
mondott igazat, szokása nem
igazat mondani, hiszen már leírta, hogy a Gyopár úti garázssort el fogják adni, a Dalmady
iskolát el fogják adni, illetve a
Zeneiskolát el fogják adni. Ezt

folyamatosan kampánytémává
tette annak idején. Úgy látszik,
azóta se szokott le a hazudozásról.” – fogalmazott Sebestyénné
Angyal Zsuzsanna felszólalásában.
Nézzék meg videónkat
az Önkormányzati Hírek
facebook oldalán.
HT

Számunkra Pest megye legjobb,
legszebb környezetben lévő
és legjobb minőségű pályája
Nagykőrösön van!

A vírushelyzet ideje alatt, 2
hónapra leállt a sportélet a Kinizsi pályáin. Azonban a pálya körüli munka nem. Amíg
megpihent a centerpályánk,
lehetőség volt újra olyan állapotba hozni büszkeségünket, ami ismét a megye egyik
legjobb minőségű pályájává
tette. Folyamatos locsolás,
újra vetés, esős időkben műt-

8

rágyázás, fűszellőztetés, kapuk előtt teljes megújulás,
heti két fűnyírás és sok-sok
munka. Emellett új facsemetéket is ültettünk a pálya köré.
Legnagyobb örömünkre a futballélet is visszatért immár a
pályákra, ami mindig a legfontosabb lesz!
Forrás: Nagykőrösi Kinizsi SE
hivatalos facebook oldala

Hétfő

8.00 – 18.00

Kedd

8.00 – 16.00

Szerda

11.00 – 19.00

Csütörtök

8.00 – 16.00

Péntek

8.00 – 14.00

Szabó László doktor vette át
dr. Hatvani Edit praxisát

Július 1-jével dr. Szabó László vette át dr. Hatvani Edit
Eszperantó utcai felnőtt háziorvosi praxisát. Már az első
napokban rengeteg munkája akadt Nagykőrös új családorvosának, akit június 6-án, hétfőn a rendelőjében látogattunk meg jó munkát kívánva neki.
HT
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Kecskeméti út 75. lakótelep példaértékű fejlődése

Városunkban lévő folyamatos fejlesztések és szépítések mellett elengedhetetlen az egyes lakókörzetek karbantartása is. Örömmel tapasztaltuk, hogy
Nagykőrösön több lakótelepnek is sikerült kö zö s ö sszefogással és támogatással
egy szebb lakónegyedet létrehoznia.
Ennek kapcsán beszélgettü nk Gutheil
Andreával a Kecskeméti út 75-nél lévő
lakótelep egyik lakójával.
Milyen fejlesztésekre került sor az elmúlt időszakban a lakótelep életében?
A játszótér, az út mind magánterü let, ez
olyan, mint egy lakóparki ö vezet, csak
saját erőből tudunk fejlődni. A 2
-es
évben a lépcsőházak ablakai új nyílászárót kaptak, majd a belső korlátok és a
falazat festésére és a bejárat előtti padok
cseréjére és festésére kerü lt sor. Emellett
a fűtés- és szellőztető rendszer felújítása történt meg. A 2
-es év egy nagy
fejlesztést hozott a lakótelep életében,
hiszen a több
éves játszóteret sikerült
felújítani a lakóközösség összefogásával.
A játszótéren csiszoltunk, festettünk és új
hintákat szereztünk be az ütéscsillapító
gumilapok lehelyezése mellett. A kivitelezést - 2 fővel végeztük, ki-ki szabad
idejének megfelelően.

A felújítási költségek fedezése dr. zira Szabolcs polgármester által nyújtott
5 .
Ft-os támogatásból és a közösköltségből történt.
M ár tavaly megszü letett a gondolat
a fejemben, hogy szebbé kell a kö rnyezetü nket is tenni, ezért a V irágos Nagykőrösért elnevezésű pályázatra való jelentkezésünkkel a lépcsőház előtti részt
több helyen tudtuk díszíteni. Az itt lakók
közül többen nekiálltunk az első- és a
hátsókert rendbetételéhez is. Tö bb napon
keresztül gazoltunk, az elburjánzott növényzetet kivágtuk és a kerti díszek készítése után virágokat, fákat ültettetünk.
róbáljuk megragadni az összes lehetőséget ahhoz, hogy kö rnyezetü nket még
szebbé tegyü k.
Ebben az évben a lépcsőházak bejárati
ajtajai lettek kicserélve, illetve ebben a
hónapban a lépcsőházak előtti rész kerül
térkö vezésre, mely egy csúszásmentes,
akadálymentes használatot fog eredményezni. A bejárati ajtók tartó oszlopainak
és tetejének festése jelenleg is folyamatban van.
Ezekkel a megvalósult felújításokkal,
nyugodt szívvel ki merem jelenteni, hogy
Nagykőrösön a legszebb lakótömb lettünk, de itt még nem fejeztük be a munkát.

Szeretnének- e még más projektekbe,
fejlesztésekbe fogni a jövőben?
I gen, szeretnénk. Természetesen a tervekből sosem fogyunk ki. A jövő évben a
teljes szennyvíz- és csapadékvíz elvezető
rendszer felújítására kerül sor, továbbá
szüks ég van a játszótér felöl i részen egy
kerítésre. Később szeretnénk a járda, a
parkolók valamint az út minőségét kijavítani. A lakóépület hőszigetelése is a terveink köz öt t szerepel.
Ki látja el a lakótömb közös képviseletét?
Közös képviseletet a Lakás-és arázsszövetkezet látja el a Számvizsgáló bizottság tagjaival és a ondnokokkal közösen
együttműködve. tt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megkös zö njem a jól
végzett munkájukat és rugalmasságukat
valamint az ötletekhez adott pozitív támogatásukat. ermészetesen a fejlesztések
ilyen gyors ütemű kivitelezése, a lakótöm b és kör nyezetének megszépül ése dr.
zira Szabolcs polgármester és dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester támogatása
valamint a lakók összefogása és munkája
nélkül nem jöhe tett volna létre. M indenkinek hálás kös zöne t érte.
Az interjút készítette: Pavolek Renáta

Elég az illegális szemetelőkből…
„ Ú jra és újra megjelennek városunk határában olyan, helyek, ahol egyesek illegálisan helyeznek el szemetet. J úlius 2 -án a
KÖ V A – KO M Z rt. szakemberei számoltak
fel illegális lerakókat, a M énesi úton, illetve a Csíkos szélen” – mondta el lapunknak
Nagy Balázs alpolgármester.
„Sajnálatosan vannak olyan magánszemélyek, és a szemetet látva vállalkozók is,
akik nem tartják be a szabályokat és közter lete ket éle er ket s e e k e
s e ét e csak es té ka s e
t l
rombolja városunkat, de környezetkárosító
s t e
a at k e ért t rté k e
d r l d re e e
el ek takar t sa a
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ele t s k ltsé el r
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elder tése el e a lak ss se tsé ét
s kére
dta a al l r ester
té e a lle l s s e étlerak s ka cs
e csak a e
el s eke de s a lyok vonatkozásában is tájékozódtam, mely
ala
e értel ű
k
l
é tetésre s
t at ak a s a l sértést
elk et k de
s esetek e ak r s aads es téssel s s t at k a lladékkal
elle es te éke sé et é k lé a
lle l s s e etel k l
k ss e r zük meg városunk kül- és belterületének
s tas
t! – hangsú lyozta N agy Balázs.
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Gyógyszerkiadó robottal bővült
az Oroszlán Gyógyszertár

A nagykőrösi Kecskeméti úton lévő roszlán Gyógyszertár nemrégiben nagy változásokon esett át, ugyanis az ott dolgozó
szakemberek segítségére lett egy bizonyos
gyógyszerautomata, melynek köszönhetően az ügyfelek kiszolgálása gyorsabb és
biztonságosabb ü temben haladhat, az ebből
következett gyógyszertár nagyobb ügyféltere mellett.
Szembet nő változáson esett át a gyógyszertár az elmúlt hetekben. Mi is történt
valójában?
atikánk belső környezete jelentős átalakuláson esett át, ugyanis év elején elhatároztuk,
hogy pályázat segítségével megvásároljuk az
Apostore
E típusi komissiózó gyógyszer-automatát. A patinás épület adottságaiból fakadóan a gyógyszerraktár és a betegtér
közötti távolság nem volt optimális, így hoszszabb időt vett igénybe a gyógyszerek kiadása. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, belső
átalakításokat kellett elvégeznünk, ami egy
tágasabb, letisztultabb o cinát betegtér
eredményezett.
ogyan segíti mindennapi munkájukat a
robot?
Szemléletünk szerint a gyógyszerészet jövője: az innováció ötvözése a klasszikus gyógyszerészi értékekkel. Szeretnénk hozzájárulni

a betegek gyógyulásához, a gyógyszeres
terápia hatékonyságához, az életminőség javításához egy még biztonságosabb betegellátás megvalósításával. A gyógyszerkiadó
automatánk ebben nyújt nekünk segítséget a
hibázási lehetőség minimálisra csökkentésével, továbbá sokkal több időnk van a felmerülő kérdések szakszerű megválaszolására,
tanácsadásra. Két hét tapasztalata után bátran
mondhatjuk, hogy „személyében egy fáradhatatlan, pontos munkatársra találtunk, akinek a segítségével a gyógyszerkiadás gyorsabb és biztonságosabb.
Ezeken túlmenően, számos olyan tevékenység zajlik a háttérben egy patika életében, ami a betegek számára láthatatlan,
ugyanakkor sok időnket és kapacitásunkat
leköt. de tartozik az áruátvétel és a raktározás tevékenysége is. Ezek a folyamatok
is hatékonyabbá váltak a robottechnológia
alkalmazásával. sszegezve elmondhatjuk,
hogy sok-sok terhet levesz a „lábunkról , így
mindannyiunk kényelmét is szolgálja.
Miért esett erre a típusú gépre a választásuk?
Az Apostore komissiózó automaták fejlesztése
éve folyamatosan zajlik. yártóját
többször is kitüntették, mint a világ top
innovációs cégének egyikét. Ezek
a német gyártású gépek kimagasló
minőséget és értéket képviselnek a
tökéletes mérnöki megoldásoknak
köszönhetően. ervezésük során nagy
hangsúlyt kapott az energiahatékonyság a greenline technology alkalmazásával. Nem beszélve arról, hogy
markánsan nem befolyásolja a gyógyszertár sokak által szeretett klasszikus
berendezését, bútorzatát, családias
hangulatát, patikánk miliőjét.

Az elmúlt 5 évben folyamatos fejlődésen
ment keresztül nemcsak a gyógyszertár,
hanem a teljes épületkomple um is. erveznek-e még változtatásokat a közeljövőben?
A tágasabb o cinában lehetőségünk nyílik
majd a negyedik tára gyógyszerkiadó megnyitására.
Szintén a közeljövőben tervezzük, hogy a
betegtér növelésével áttekinthetőbbé tesszük
a betérő betegeink, vásárlóink számára a
gyógyszertár széles termékpalettáját. élunk,
egy olyan szabadpolcos rendszer kialakítása,
ahol mindenki kedvére nézelődhet, válogathat és ahol mindig rendelkezésre áll egy
magas szakmai felkészültségű kolléganő, aki
segít kiválasztani az adott egyén számára a
legoptimálisabb készítményt.
gy tudom, hogy július -jén ünnepelték a
gyógyszertár 5. születésnapját
alóban, így igaz. Azért is különleges év az
idei, mert negyed évszázada nyitottuk meg
családi gyógyszertárunkat.
gy érezzük,
hogy az átalakítás és a robot beépítése méltó
megünneplése ennek a kerek évfordulónak.
Köszönjük a hozzánk fordulók megtisztelő
bizalmát és jó egészséget kívánunk

Folytatódik a kátyúk
eltüntetése Nagykőrösön

Mint az látható, sok helyen a városban körbe vannak jelölve a
kátyúk ide hamarosan aszfalt kerül. A napokban újra folytatódik
ezeknek a bosszantó úthibáknak a felszámolása városunkban. A
Zrínyi és a Losonczi utcákban hétfőn tüntették el a kátyúkat,
utóbbi helyszínen készült a fotó. Köszönjük a K A-K M
Nonpro t Zrt.-nek a tájékoztatást.
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Dr. Czira Szabolcs egy lépéssel mattot adott Zágrábnak:

„ÖNT AZ ÉLETBEN, HA ÖSSZEFOG AZ ÖSSZES PÁRT, AKKOR SEM
ASZ
N
SZ
S
S N

r. zira Szabolcs polgármester
a június 25-ei testületi ülésen elmondta: „Nagyon érdekes, hogy
Zágráb Nándor én azt gondo-

lom –, igazából, amikor megnyilvánul a politikában, még S SE
M N
AZA . Soha nem
mondott igazat, egyetlen válasz-

tásnál sem.” – fogalmazott a polgármester, majd hozzátette: „ Ö n
nem ismeri a nagykőrösi lelkületet”.
Azt is elmondta a polgármester
Zágrábnak üzenve: „ icc kategória, amit csinál, de én azt mondom, jól csinálja a obbik felé
való megfelelés miatt, mert azt
látom, Ö NT AZ É LETB EN M EG
NEM
LASZ
KE
NEN
L
MES E NEK.
N AZ LE EN, A SZSZEF
AZ SSZES
,
AKK
SEM
LASZ
K
ME
N
SZ
L S
K
SEL NEK. e, ha egyszer a olnert nyalja, egyszer
a akabot nyalja, aki sorba jön.
Most a akab a soros. ... A re-

cept megvan az brahámnál, őt
se választották meg soha egyéniben. S A NEM
LASZ
K ME E
N EN. a
így fölnyal, lehet, bekerül abba a
körbe, ami majd listáról bekerül a
parlamentbe. a ez a célja, akkor
teljesülni fog, tehát jól csinálja,
csak önöket sose érdekelte az
ember, a lakosság nem érdekelte.
... a így akar karriert építeni...
n látom, hogy rájött arra, hogy
egyéniben, mint embert, mit igazmondó és hiteles embert nagykőrösiek nem vették be. fogalmazott a polgármester.
Nézze meg a videónkat az nkormányzati írek facebook oldalán!
HT

NAGYKŐRÖS VÁROS DÍJNYERTES MÖGGYES SÜTIJE:

MÉZES LÁSZLÓNÉ

FINOM MEGGYES
LINZER SÜTEMÉNYE

Mézes Lászlóné balról az első

A Toldi iskolában választotta ki a
zsűri az idei Nagykőrös Város díjnyertes meggyes sütijét 2020. június 23-án. nomabbnál nomabb
sütemén ek közül a választás idén
sem volt könn feladat
zs ri
tag ai Dr. Nagy Lajos eg ző, Kisné Rózsa Ibolya, a oldi iskola igazgató a, Blaskovits-Tóth Krisztina, a
oldi iskola c krász tanm el ének
vezető e végül, a kóstolást követően, meg ozták döntésüket Az idei
Év Möggyes Sütije Mézes Lászlóné
nagykőrösi lakos Finom meggyes
linzer süteménye, melyet a június
27-én rendezett Deák Téri Korzón
meg is kóstolhattak az érdeklődők.
Készítse el Ön is otthonában, íme
Mézes Lászlóné receptje:
Tészta hozzávalók: 2 tésztalap:
dkg liszt , dkg margarin, kevés
te , fél cs sütő or, to ássárgá a,
dkg kristál c kor

Tészta készítése:
dkg lisztet dkg margarinnal
elmorzsol k evés te ben felold nk fél csomag sütő ort, és
a liszt ez önt ük to ássárgá át,
ma d dkg kristál c krot ad nk
ozzá nn i te el g r k össze,
og n t ató tésztát ka nk
linzertésztával kibélel ük a te sit,
ma d az alábbi tölteléket sim t k
rá la ot sütünk ettéoszt k a
tésztát
Töltelék hozzávalók:
dkg va , to ássárgá a,
dkg
orc kor, dkg darált dió, dkg
magozott megg égül az to ás
felvert ab a
Töltelék készítése:
dkg va at to ássárgá ával,
dkg orc korral ól kikavar k, ma d
dkg darált diót, dkg magozott
megg et teszünk ozzá egvégül a
to ásos ab ával elveg t ük másik tészta la al bebor t k illával
megsz rkál k, to ással megken ük
ilágos sz n re megsüt ük

MOZIMŰSOR

2020. július 10.
13.30 óra A nevek dala (kanadai-angol-német-magyar filmdráma)
15.45 óra Előre (amerikai animációs vígjáték, kalandfilm)
17.45 óra Judy (angol életrajzi dráma, musical)
20.00 óra Mint egy főnök (amerikai vígjáték)
2020. július 11.
14.00 óra Mancs őrjárat Vigyázz, kész, mancs! (kanadai animációs
rövidfilm)
15.30 óra Bogyó és Babóca 4. Tündérkártyák (magyar animációs film)
17.00 óra Sonic, a sündisznó (japán-amerikai-kanadai animációs
kalandfilm, akciófilm)
19.00 óra Közel a horizonthoz (német romantikus dráma)
2020. július 12.
15.00 óra Mancs őrjárat Vigyázz, kész, mancs! (kanadai animációs rövidfilm)
16.30 óra Előre (amerikai animációs vígjáték, kalandfilm)
18.30 óra Talpig fegyverben (angol-német-új-zélandi akció-vígjáték)
2020. július 13.
14.00 óra Judy (angol életrajzi dráma, musical)
16.15 óra A vadon hívó szava (amerikai animációs kalandfilm)
18.15 óra Bad Boys – Mindörökké rosszfiúk (amerikai akcióthriller,
komédia)
2020. július 16.
14.00 óra Zárójelentés (magyar dráma)
16.15 óra Talpig fegyverben (angol-német-új-zélandi akció-vígjáték)
18.15 óra A nevek dala (kanadai-angol-német-magyar filmdráma)
További információ a www.korosikultura.hu honlapon, a Kőrös Art Mozi
menüpont alatt, vagy a facebook.com/korosartmozi webcím alatt!

Online jegyfoglalás: artmozi.korosikultura.hu

Tepsi méret:
cm
fokon sütni
ercig, ma d
cm re szeleteld, végül orc korral
meg kell inteni b
szelet lesz
belőle
Jó étvágyat kívánunk!
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BONTSA A VONALAT

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2020. július 6-tól
SZENT GYÖRGY
GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös i zó éza . .
el.


2020. július 13-tól
K
I A
GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös eglédi t
el.



Ambrus oltán r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető tájékoztató anyagokat ad át Nyerges ózsefnek, a Városi
Nyugdíjas Klub vezetőjének.
F oly tatás az 1- es oldal ról …

A kapitányságvezető úr kiemelte, hogy Nagykőrösön nem volt
mindezidáig olyan áldozat, aki
pénzt, értéktárgyat adott volna át csalóknak, ugyanakkor
arról is beszámolt, hogy már
városunkban is kerestek meg
telefonon szépkorúakat a csalás
céljával. a tájékoztatón ismertették, részletezték mindazon
pontokat, melyekre a rendőrség
fokozottan hívja fel a lakosság
gyelmét ezen elkövetésekhez
kapcsolódóan. Mint például:
„A csalók, közeli hozzátartozónak kiadva magukat hívják
fel telefonon az idős embereket
és valamilyen okra, például tartozásra, balesetre hivatkozva
készpénzt vagy pénzzé tehető
értéket csalnak ki tőlük.
Ezekben a csalás típusokban
közös:
A csalók az idős emberek
pénzét, értékeit igyekeznek
megszerezni.
elefonon keresik fel őket.
Legendával állnak elő,
amely történet alapja egy közeHirdetés
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li családtagot ért krízishelyzet
vagy baleset.
Lelki nyomást gyakorolnak,
kihasználják az idős emberek
hiszékenységét, jóindulatát.
olvashatók a rendőrségi tájékoztatókban.
A jelenlévő szépkorúak gyelmét felhívták arra, hogy:
amennyiben hozzátartozóval,
unokával kapcsolatban keresik
őket, szakítsák meg a telefonhívást! B O NTSA A V O NALAT!
aladéktalanul vegyék fel a
kapcsolatot a megnevezett unokával, családtaggal, mert így
tudják ellenőrizni a hívás valódiságát Ne adjanak át pénzt,
értéktárgyat senkinek
A tájékoztatókat követően
olyan klubtagok szólaltak fel,
akik maguk is elszenvedték már
unokázós csalók hívását, viszszaigazolva, hogy valóban nagy
lelki nyomást jelent a hirtelen
érkező hívás. A hallgatóság
tagjai egyöntetűen fontosnak
tartotta, hogy ők maguk is terjesszék kortársaik, más klubok
tagjai között a tájékoztatón elhangzottakat így is segítve a
endőrség munkáját.

b.

ájékoztatj k a isztelt akosságot
hogy az gyeletes atikát asárna i
na okon
órától érhetik el i el
az roszlán yógyszertár
Nagykőrös e ske éti t .
asárna is nyit a tart
óráig.
Hirdetés
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MUTATJUK: ILYEN HATALMAS
FELÚJÍTÁS ZAJLIK A GIMNÁZIUMBAN
Hatalmas energetikai
felújítás zajlik a nagykőrösi Arany János Református Gimnázium
épületében, sok helyen
már ki vannak cserélve
az ablakok és beépítésre kerültek az új fűtőtestek is. A szakemberek
folyamatosan

dolgoznak, hogy egy
energetikailag teljesen
megújult intézményben kezdődhessen meg
majd az új tanév. A projekt a Magyar Kormány
egyedi döntése alapján
Uniós forrásból valósul
meg.
HT

Hirdetés

A C row n Magyarors zág Kft.
nagykőrösi telephelyére az alábbi
pozícióba keres unkatársakat:
L
T
it elvárunk:
folya atos és egfelelő inőség gyártás
biztosítása a ter elő vonalakon
napi, heti tervszer
egelőző
karbantartásokban való részvétel
folya atokhoz tartozó ad inisztrációs
feladatok precíz elvégzése
felelősségteljes, inőségtudatos
unkavégzés
szakos unkarend vállalása
lőnyt jelent:
• gyártósoron szerzett tapasztalat
• számí tógépes ismeret
• gépész, géplakatos szakirányú végzettség
it kínálunk:
• versenyképes juttatási csomag
folyamatos szakmai fejlődési le etőség
fényképes jelentkezéseket a
agykoros. LL S eur.cro ncork.co
e ail cí re várjuk.
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A C row n Magyarors zág Kft.
nagykőrösi telephelyére az alábbi
pozícióba keres unkatársakat:
S
S
T T
it elvárunk:
auto ata ze
gépsorok rendelkezésre
állásának biztosítása,
karbantartási tervek készítése,
egelőző karbantartások tervezése, ellenőrzése
gyártás fel gyelete, hibaelhárítás
elektro os alkatrész felhasználás
koordinálása
lőnyt jelent:
• automatizálási vagy ipari elektronikai végzettség,
komm niká ióképes angol nyelvt dás
• Siemens, O MR O N PL C -ismeret
• automata gépek karbantartásában, karbantartás
szervezésében szerzett tapasztalat
• karbantartási utasí tások és tervek készí tésében
szerzett tapasztalat
fényképes jelentkezéseket a
agykoros. LL S eur.cro ncork.co
e ail cí re várjuk.
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Toldis diákok szakmai vizsgái 2020-ban

A szakmai vizsgák szervezését ebben a tanévben is ugyanúgy kezdtü k, mint korábban bármikor, február 15 -ig megtö rténtek a tanulói
jelentkezések, ezeket időben összesítettük és
jelentettü k. M ajd március kö zepén a járványveszély miatt elindítottuk a digitális oktatást,
amit legnehezebben épp a gyakorlatokon lehetett megvalósítani, hisz itt különösen nagy hátrányt jelentett a személyes jelenlét és megfelelő
képzőhelyi technikai háttér hiánya. A meglévő
ismeretek gyakoroltatása még csak-csak megoldható volt otthoni kö rü lmények kö zö tt is, de
új ismeret átadása szinte lehetetlen.

az írásbeli alsó ponthatárát 5 -ról
-ra csökkentették
l törölték a szóbeli vizsgarészt itt az írásbeli javítására sem volt lehetőség szóbelivel
l csö kkentették a vizsgabizottság létszámát, és iskolai szakembereket is fel lehetett
kérni vizsgabizottsági feladatokra
l a gyakorlati vizsgán maximum
fős
csoportok lehetettek
l a vizsgázók és vizsgáztatók részére megfelelő védőeszközöket kellett biztosítani, és
az előírt megelőző szabályokat betartatni

A vizsgák szervezését egyedi miniszteri rendelet szabályozta, ami a következő alapvető
változásokat hozta:

A felsoroltak miatt a gyakorlati vizsgák beosztását át kellett szerveznü nk. A kisebb létszámú osztályoknál időeltolással, a nagyobb
létszámú és hosszabb vizsgafeladatot teljesítő
osztályoknál a gyakorlati napok számának
nö velésével oldottuk meg a csoportlétszám
megfelelő kialakítását.

l

két héttel később kezdődött a vizsgaidő-

szak
l felborult a megszokott vizsgarészek sorrendje: a gyakorlat megelőzte az írásbelit

l

anulóink mind az írásbeli, mind a gyakorlati vizsgákon időben megjelentek egyetlen
gyakorlati vizsga egy korábbi kéztö rés miatt
maradt el , és lelkiismeretesen betartották az
előírt egészségügyi szabályokat.
A vizsgák ü nnepélyes zárása és a bizonyítványok ( s az online ballagáson át nem adott ballagási tarisznyák átadása az iskola aulájában
tö rtént, majd elkészü lt a szokásos csoportkép
a vizsgázókról és a bizottság tagjairól az iskola főbejárata előtt.
A rendkívüli helyzet ellenére szabályos és
eredményes vizsgaidőszakot zártunk, a 6
vizsgázó közül 6 -en vehették át a technikusi
vagy szakmunkás bizonyítványt.
K ö zép - M ag y arország i
Ag rárszakkép zési C entru m
T old i M ikló s É lelm iszerip ari T ec h niku m ,
Szakképző Iskola és Kollégiuma

Újra itt a nyár
Nyaralás kor s ok kérdés felmerü l azzal
kapcsolatban, hogy mi pakolható a bőröndbe, és mi nem, például a fürdőruha
és a nap tej mellé. A h h oz, h ogy a kü lfö ldi
nyaralás tényleg felhőtlen legyen, nem árt
tisztában lenni pár egyszer szabállyal, így
s ok kellemetlens ég, feles leges adminis ztráció vagy p lu s zkö lts ég megs p órolh ató.
M i leh et az ú tip oggyás zban, mennyi kés zp énzt, cigarettát, alkoh olt, gyógys zert vagy
akár gyü mö lcs ö t vih et magával és h ozh at
be az u tazó, milyen engedélyeket kell bes zerezni, h a p éldáu l h ázikedvencével s zeretne nyaralni?
A szabályok közötti eligazodást elsődlegesen
az úti célunk segíti. gyanis az Európai nió
határain belüli, illetve azon kívüli utazásokra
más-más szabályok vonatkoznak.
a valaki az Európai nió tagállamai közö tt utazik, akkor alapesetben a nem kereskedelmi céllal, tehát saját célra vagy ajándékba
vásárolt termékek ki- és behozatalára nincsenek korlátozások. V annak azonban olyan
áruk ( védett állat- és nö vényfajok, gyógyszerek, vadászfegyverek, alkohol és dohánytermékek , illetve a háziállat utaztatása, amik
érthető módon korlátozáshoz, engedélyhez
kö tö ttek.
É rdemes igazolás t kérniü k orvos u któl a
folyamatos gyógys zeres kezelés ben rés zesülőknek, mert csak a háziorvosuk által

14

előírt mennyiség gyógyszert vihetik magu kkal tagállami u tazás aikra. E U - n belü l
h ázikedvenc kizárólag olyan állatú tlevéllel
( pet passport kísérheti gazdáját külföldi
u tazás ra, amit az állat gazdáj ának lakóhelye szerint illetékes állatorvos állított ki.
Speciális szabályok vonatkoznak tö bbek
között a veszélyeztetett vadon élő állat- és
nö vényfajokra, azok egyedeire, azok részeire, valamint a belőlük készült termékekre,
ideértve a vadásztrófeát és a preparátumot is.
Ezek behozatala és kivitele mind az unióban,
mind harmadik országban alapvetően tilos.
Egyes ajándéktárgyként megvásárolható
elefántcsont, teknőspáncél, vagy egzotikus
bőrtermékek engedély nélküli behozataláért
természetvédelmi bírság, és akár hároméves
szabadságvesztés is kiszabható!
A z E U - n belü l a j ö vedéki termékek ( alkohol, cigaretta, üzemanyag szállításához
nem s zü ks éges engedély, de mennyis égi
korlátozás ok vonatkoznak ráj u k. M agáns zemély, nem gazdas ági célra adómentes en
cs ak a keres kedelmi mennyis ég alatti j ö vedéki terméket szállíthat. Kereskedelmi
mennyiségnek számít már
szál cigaretta,
szivar,
liter sör, vagy például
liter bor és pezsgő. ehozható és kivihető a
magángépjárm vek és motorkerékpárok
gyári üzemanyagtartályaiban lévő üzemanyagon felül kannában járm venként
legfeljebb
liter üzemanyag. nión kí-

vülről Magyarországra 7 éves kor felett
légi úton
szál, egyéb módon
szál
cigaretta vagy
liter sör vagy liter bor
h ozh ató be vám- és adómentes en. A lkoh ol- és doh ánytermék kivételével kü lö nféle
áruk légi úton
euró, egyéb módon
eu ró értékben h ozh atók be vám- és adómentesen. 5 év alatti utasoknál 5 euró
ez az értékh atár.
a úti célunk az E -n kívülre esik, akkor a
kivitelnél a célország jogszabályait is be kell
tartani. Ezekről a szabályokról az érintett magyarországi diplomáciai képviseletek tudnak
felvilágosítást adni.
A készpénzre is gyelni kell: minden olyan,
az Európai nió külső határait átlépő utas,
akinél
euró vagy ennél több készpénz
akár különböző pénznemekben vagy ennek megfelelő összértékű, készpénz-helyettesítő eszköz értékpapír, kötvény, részvény,
utazási csekk stb. van, köteles ezt írásban
bejelenteni annál a vámhatóságnál, ahol az
unió terü letére be- vagy onnan kilép.
Á ltalános forgalmi adó alól mentes a kü lfö ldi utas által vásárolt termék, ha azt személyi vagy útipoggyászának részeként a Kö zö sség területéről kiviszi.
U tastájékoztató val kap c solatos továb b i
inf orm ác ió k a N em zeti Ad ó - es V ám h ivatal
old alán találh ató k, d e kérd éseire a 1819 N AV
Infóvonalon is választ kaphat.
Nemzeti A dó- és V ámh ivatal

Önkormányzati Hírek

NA

RÖGBI:
LEGJOBB 6 KÖZÖTT
A HONFOGLALÓK

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelő cég az önkormányzat megbízásából földi kémiai szúnyoggyérítési
munkát végez.

A szúnyoggyérítés
2020. 07. 08-tól 2020. 07. 10-ig,
időjárás függvényében történik.
Amennyiben az időjárás a védekezést
nem teszi lehetővé, úgy a munka elvégzésére pótnapként a 2020. július
13–14-i napokat jelölöm ki.

A legjobb hat köz öt t végeztek a nagykőrösi rögbisek Kecskeméten, a felnőtt
limpiai ögbi ajnokság
csapatos kvali kációs
tornáján. A felnőtt bajnokságban először szereplő
atalok így a felsőházban
folytathatják majd menetelésüket július
-én,
udapesten. A csapat, a

nagykőrösi
N somagolóipari Kft. segítségének köszönhetően, új
mezgarnitúrában csillogtathatta meg tudását az országos rendezvényen.
onfoglalók ugby lub
és
örpi ögbi tánpótlás
Műhely SE

A szúnyoggyérítési munkát az OEK
által engedélyezett DELTASECT PLUS
1,2 ULV nevű szúnyogirtó szerrel, a
meteorológiai körülmények függvényében, 20 órától 23 óráig tervezik
elvégezni.
A szúnyogirtószer élőlényekre és az
emberre ártalmatlan, közterületi
használata engedélyezett. A gyérítési munkákat kisteherautón elhelyezett melegköd-képző géppel végzik.
A felhasznált szúnyogirtószer emberre, melegvérű állatra, növényre
veszélytelen.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a
melegköd-képzése zajjal és nagy
mennyiségű fehér füstszerű anyag
megjelenésével jár. A köd a légtérbe

bocsátása után 10-15 méter vastagságban elterül a levegőben a talajszint felett, és kedvező időjárás esetén hosszabb ideig is érzékelhető. A
ködöt alkotó parányi szemcsék gyérítik a vérszívókat. Néhány órával a
köd eloszlását követve a hatóanyag
lebomlik!
Kérjük a lakosságot, hogy a jelzett
időpontban az ablakokat csukják be.
Az esetleges erős zaj miatt szíves elnézésüket kérjük.
Felhívom a méhészek figyelmét,
hogy a kijuttatott szúnyogirtószer

MÉHEKRE VESZÉLYES,
ezért kérjük a méhészeket, hogy a
méheket ennek megfelelően kezeljék, s a méhek biztonsága érdekében
a szükséges intézkedéseket tegyék
meg!
Nagykőrös, 2020. július 6.

Nagykőrösi fagyi lett a
Régió Kiváló Fagylaltja!

A V anília& G elarto cukrászdában megkóstolhatjátok
az „ÉV FAGYLALTJA 2020” versenyen
Régió kiváló Fagylaltja díjat nyert,
„Őrült szezám” fagylaltot.
Szívből gratulálunk a szakmai elismeréshez!

XV. évfolyam, 28. szám • 2020. július 10.
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