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B I G É p í t é sze t i F e szt iv á lon
Kö zé p ü le t kat e g ó riá b an d í j at
n er a ag k r si Pia sarnok é p ü le t e – erről a fantasztikus
hírről adott tájékoztatást Pr
r
Kiss G y ula
A egyetemi tanár
B és I M S-díjas építészmérnök, építész szakvezető, dékán helyettes, aki az alábbi tájékoztatást adta „ A B I G S E E m ár
jó pár évre visszatekintő kezdeményezés, mely figyelemmel kíséri, és szándékai szerint összegzi
Európa általuk dél-keletinek nevezett régiója építészeti és design
tevékenységét. A díjakat a régió

A Nagykőrösi Polgármesteri
Hivatal épületére is
felkerültek a babazászlók

ezető el

részletek a 8. oldalon

2020. szeptember 11.

alábbi országai kaphatják: Albánia, Ausztria, Bulgária, Bosznia
és Hercegovina, Ciprus, a Cseh
Köztársaság, Görögország, Horvátország, Olaszország, Magyarország, Koszovó, Észak-Macedónia, a Moldovai Köztársaság,
Montenegró, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Szerbia és Törökország.
A díj értékét igen magasra nominálja az osztrák és még inkább
a méltán világhírű olasz design
részvétele a pályázaton. A pályázókat a BigSEE organizáció hívja
meg részvételre.

Az építészet műfaján belül három kategóriában van megmérettetés: Városépítészet és tájtervezés, Lakóházépítészet és
végül Középületek, természetesen ide értve a kereskedelemi
épületeket. Ezen kategóriában
nyertünk díjat és Nagykőrösi
Piacot a fődíjra is felterjesztették!”
tájékoztatott rof. r.
Kiss yula.
Megtudtuk, hogy a BI pítészeti Fesztivál döntője a vírushelyzet
miatt az eredeti májusi időpont
helyett várhatóan szeptemberben

I ngyenes inf ormác iós lap

lesz, itt lehetőségünk lesz további
díj elnyerésére is.
A verseny hivatalos oldalán is ott
van agykőrös https bigsee.eu
market-hall-of-nagykoros-nagykoros
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KÖSZÖNET

Istennek adok hálát, hogy
olyan családom, gyülekezetem, városom és hazám
van, melyet szerethetek és
szolgálhatok. Hálás szívvel, szeretettel köszönöm
meg azt a sok-sok köszöntést és jókívánságot, amit
állami kitüntetésem átvétele alkalmából a nagy-

kőrösiektől kaptam. sten
áldása és szeretete legyen
minden jóakaratú emberrel! itüntetésemet szere-

tett városomnak, Nagykőrösnek ajánlom! oli eo
gloria!
Öltözzetek föl azért,

mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek,
könyörületes
szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget,
hosszútűrést
lszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek
valaki ellen panasza volna miképpen a risztus
is megbocsátott néktek,
akképen ti is
indezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint
a mely a tökéletességnek
kötele. És az Istennek békessége uralkodjék a ti
szívetekben, amelyre el
is hívattatok egy testben
és háládatosak legyetek.”
ol. ,12-1
Szabó Gábor
református lelkipásztor

Új időszaki kiállítás nyílt a múzeumban

gy sokoldalú Nagy- őrös-i család” címmel, szeptember 4-én Szabóné Irházi
Zsuzsanna települési képviselő, az mberi rőforrások Bizottságának elnöke
nyitotta meg a megújult
múzeum legújabb időszaki
kiállítását.
Nagykőrös Város Önkormányzata örömmel üdvözli jelen kiállítást, melynek célja a volt nagykőrösi
iparosmester, Papp Sándor
kerékpárgyáros, moziüze-

meltető és családja tevékenységének bemutatása
kezdte köszöntőjét zabóné rházi Zsuzsanna.
A képviselő asszony felelevenítette a Papp kerékpárműhely történetét, és szólt
arról is, miként hódították
meg a minőségi kétkerekűk
a város lakosságát. A család sokoldalúsága kapcsán
megemlékezett a város első mozijának alapításáról,
működtetéséről. A város jelenlegi törekvései kapcsán

hangsúlyozta, jelenleg is
folyik kerékpárút-építés a
ormány támogatásával a
Gaál-kastélyig, s reményeik szerint ez a jövőben egészen ceglédig folytatódhat.
A megnyitón Papp Zoltán
emlékező szavait is hallhatták a család történetéről.
Az apró, személyes részletekbe is betekintést engedő
megemlékezés lesújtó része
volt, mikor arról beszélt
Papp Zoltán, miként vették el a második világhá-

borút követően a családtól
az évtizedek alatt felépített
üzemet, s veszett oda egyik
napról a másikra a család
addigi munkája, hogy az
elhurcolás veszélyéről ne is
beszéljünk.
Az egyedi relikviákat,
kerékpárokat, fotókat bemutató időszaki kiállítás
2020. október 24-ig tekinthető meg keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között a
megújult múzeum előcsarnokában.

A Na kőr s Re a l tác s Szakk r áz és Rendelő ntézet tá ékoztatása
„Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. szeptember 8-tól prof. dr. Kásler Miklós miniszter úr látogatási
t l lm t re elt el e őbete
t zm
e
l. e rt s et sz
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Lezárult a nemzeti
konzultáció

Alkalmazáson keresztül
jelezhetjük az
illegális szemétlerakót

„Tisztítsuk meg az Országot!”
ez a mottója a kormány új,
természetvédelmi akciójának.
A cél, hogy a lehető legtöbb
helyen felszámolják az illegális szemétlerakatokat. A jelenlegi felmérések szerint ugyanis csak a közutak mentén már
több mint négyezer köbméternyi illegális hulladék gyűlt
össze és hasonló a helyzet a
nemzeti parkok, valamint a
folyók és tavak környékén is
hangzott el az 1 íradójában.
Bár még csak tesztüzemben

Lezárult a nemzeti konzult
r ő e et 1 m ll
793 ezren töltötték ki – jelentette be Dömötör Csaba, a
Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a
kormány Facebook-oldalán.
Az államtitkár a videójában köszönetet mondott
mindenkinek, aki kitöltötte a kérdőívet, hiszen mint
fogalmazott minden egyes
vélemény erősíti a koronavírus-járvány elleni összefogást. A mostani konzultáció
volt eddig a második leg-

népszerűbb a kitöltők száma
alapján fűzte hozzá.
r ő e el l z s
már zajlik, s szeptemberben
le et e me
z ere m nyek – tájékoztatott Dömötör Csaba.
„Erre nagy szükség lesz, mert
nyakunkon a második hullám.
Elhúzódó küzdelemre kell berendezkednünk a vírus ellen, és jó
ha tudjuk, hogy melyek a legfontosabb egyetértési pontok a magyarok között” fogalmazott
az államtitkár.
Forrás: MTI

működik, de egy telefonos alkalmazással jelezhetjük, ha
ilyen helyekkel találkozunk.
Csak néhány kattintás, és a
ulladékradar jelzi a hatóságok felé, hogy hol szemetelnek. A ulladékradar applikációval a bejelentő le tudja
fotózni a lerakót, illetve hogy
milyen összetételű és kiterjedésű a szemét, a rendszer
koordináták alapján azonosítja a helyszínt és a hatóság elkezdi a terület megtisztítását
írta az T .
Forrás: M1
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ELMARAD A FOGADÓÓRA

Ezúton T ájékoztatjuk a T isztelt L akosságot,
hogy N agy B alázs alpolgármester 2020. szep
tember 1 -ára tervezett fogadóórája a koronavírus helyzet miatt EL MA R A D . K érjük szí ves
megértésüket!
z alpolgármester tová ra is elérhető tele onon ( 06 -20/ 9 9 -4 4 -3 9 8 ) és e-mailen ( nagybalazs@ nagykoros.eu) K eressék bizalommal!
Hirdetés

Látogatási tilalom elrendelése
a Na kőr s
ánszol áltat K z ont
Aran ános tca dősek Ott ona
és dőskorúak ondoz ázá an

Tisztelt olgármester r!
A Nemzeti Népegészségügyi özpont 42
-2/
számú, a szociális intézmények korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló határozata alapján visszavonásig a mai nappal
2020. 0 . 08. látogatási és kijárási tilalmat rendelek el.
érem tájékoztatásom elfogadását.
Tisztelettel
BUGYA LÁSZLÓ intézményvezető
NA
RÖ
N ZO
TAT
ÖZ ONT
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Ünnepi Istentisztelet
és tanévnyitó ünnepség
2020. szeptember 6-án a nagykőrösi református templomban rendezték meg a ároli
áspár Református gyetem
Tanítóképző őiskolai
arának tanévnyitó ünnepségét.
gét hirdetett dr. Kun Mária
református lelkipásztor, majd
Szabó Gábor vezető lelkipásztor szólt a gyülekezethez. nnepi beszédet mondott prof.
dr. Pap Ferenc dékán. Az ün-

nepi alkalmon köszöntőt mondott dr. Czine Ágnes rektori
feladatokkal megbízott rektorhelyettes és Földi László országgyűlési képviselő. A tanévnyitó megható pillanatai
voltak az elismerések átadásai
és az első éves hallgatók fogadalomtétele.
További képeinket megtekinthetik az Önkormányzati Hírek facebook oldalán!

irdetés

Pozitív fogadtatás
rtelm e p zitív volt az iskolare őr
t t s
ere e sz lő
és
pedagógusok
r be
őrösi Kossuth Lajos
Általános Iskoláb
erről t koztatta lapunkat
Deák Gábor intézm
ezető.
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
A Kormány által bevezetett járványügyi készültség
továbbra is fennáll.
gyintézése során kérem, részesítse előnyben az
elektronikus úton vagy telefon útján történő kapcsolattartást.
Személyes ügyintézése alkalmával saját és mások
egészségének megóvása érdekében maszkot, sálat vagy
kendőt viseljen és a hivatal épületébe történő belépéskor a kézfertőtlenítőt használja. Tájékoztatom, hogy a
Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal épületeibe való belépéskor testhőmérséklet mérésére is sor kerül.
A személyes ügyintézésre kérem, hogy lehetőleg kísérő
nélkül érkezzen, egymástól az 1, m távolságot tartsák
meg, illetve az irodában egyszerre csak egy ügyfél tartózkodjon ügyintézés céljából, kivéve azokat az eseteket pl. házasságkötéssel kapcsolatos ügyek , amikor
csak együttesen lehet ügyet intézni.
Mindannyiunk egészségének megóvása érdekében kérem a fentiekben leírtak elfogadását és betartását!
r. Nagy ajos
jegyző

PÁLYÁZAT K RÁS NA YKŐRÖS BELVÁROS
P A SARNOKBAN LÉVŐ ZLET ELYSÉ
ASZNOS TÁSÁRA K RT NY LT PÁLYÁZAT
NA
RÖ Város Önkormányzat épviselő-testületének a vásárok és piacok rendjéről szóló 12/2012.
. 0 önkormányzati rendeletében foglaltak alapján,
mint zemeltető
PÁLYÁZATOT
ír ki a Nagykőrös Város Önkormányzatának a kizárólagos tulajdonában,
pr t rt. ezel s be l ő 27 0
őr s
l
t r 0. sz m l tt
piaccsarnokában található üzlethelység, valamint terület hasznosítására.
1 -14-es üzlethelység 42,41 m2 plusz ,2 m2 előtér,
valamint , 4 m2 galériarész
4-es sorszámú terület 12,0 m2
Az üzlethelység és terület előre egyeztetett időpontban
megtekinthető ÖVA- O Nonprofit Zrt. által üzemeltett 2 0 Nagykőrös, álvin tér 0, piacfelügyeletnél,
keddtől vasárnapig 8.00 12.00-ig.
Telefon 0 -20/221-

.

A pályázatot írásban kell benyújtani, a szükséges dokumentumokkal együtt legkésőbb 2020. szeptember 29.
12.00 óráig
a ÖVA- O Nonprofit Zrt. titkárságán hétfőtől csütörtökig .00 1 . 0, pénteken .00 12.00 Nagykőrös,
őrinc pap u. .
Bővebb információért a öva- om Nonprofit Zrt. honlapján a
.kovart.hu/ingatlanok, valamint telefonos elérhetőségen
- 0/ 8 2 kaphat.
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ag k r si P lgár es eri Hi a al
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 11. évi
I . törvény . 1 bekezdése alapján
pályázatot hirdet
ag k r si P lgár es eri Hi a al
nk r án a i r da

ál alán s a sági g in é
munkakör betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje 2020.
szeptember 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nagy Lajos nyújt, a 0 - / 002-os telefonszámon.
és le ek k igallas g

u

Megszűnt az MSZP
Pest megyében
eloszlatta az
Z a est
megyei szervezetét
erősítette meg a ír TV-nek a területi szövetség elnöke. Fekete
Zoltán azt mondta, ő még nem
kapott hivatalos értesítést az
ügyben, helyi párttársai viszont igen, így tőlük tud a történtekről
írta meg elsőként
a ír TV.
iután a szocialisták est
megyei szervezete folyamatos
szabálytalanságokat követett
el, a tisztújításra készülő párt
országos etikai és egyeztető
bizottsága és az országos elnöksége úgy látta, nincs más
lehetőség a helyi problémák
megoldására, mint a teljes átszervezés. gy az összes est
megyei helyi, választókerületi, megyei szervezetét feloszlatta
ezt már a írklikk.hu
internetes oldal szeptember
8-án, amiből az is következik,
hogy a nagykőrösi
Z -t is
feloszlatták.
Arról már az inde .hu ír,
hogy a feloszlatást Molnár
Zsolt pártigazgató kezdeményezte, az etikai bizottság
pedig azt állapította meg,
hogy olyan szabálytalanságok történtek az alapszervezetek tisztújításai során, amelyek miatt az egész megyét át
kell szervezni. Azt is írták,
hogy Bolsevik tempó zajlik
nálunk, a kisgazdásodás útjára léptünk kommentálta az
eseményeket egy szocialista
politikus az nde nek.
apunk kereste a témában
László Ferencet, akit bár au-

gusztus 1 -én újabb két évre
megválasztották helyi elnöknek, fentiek alapján viszont
úgy tűnik, hogy jelenleg nincs
helyi
Z szervezet.
érdéseinkre Önnek, mint
a helyi szervezet többször
megválasztott elnökének mi a
véleménye a fent említett feloszlatásokról
emokratikus
párt marad-e a feloszlatások
után az
Z
esz-e újra helyi szervezete Nagykőrösön
az
Z -nek
ászló erenc
az alábbi választ juttatta el lapunkhoz
„Az országos elnökség határozatát követve, mi, az MSZP
nagykőrösi tagjai, a helyi szervezetet a lehető leghamarabb újjáalakítjuk és folytatjuk a munkánkat. Az M P alapszabálya
– amely a párt honlapján bárki
számára elérhető –, továbbra is
szavatolja a demokratikus működés feltételeit.”

Önkormányzati Hírek

NA

RÖ

az at a al ad
őző oda Általános skola és E YM en
nter ú Kecskés lona ld k
ntéz én ezető el
e e er l
iga ga al indul el a
es
ané a nag k r si al ad
da l alán s
sk la és
en aunk e
l a alkal
l
kés e
in er
e skés
l na ldik
in é én e e el
el e alá iakan l as a nak
il en ér ésekkel és eladakkal e e á el d é l a
nag k r si al ad
da
l alán s sk la és
il en
l a
els
é
in in é én ee
Az első napok lázas készülődéssel, ismerkedéssel teltek.
Izgatottan, de töretlen optimizmussal tekintettem a rám
váró feladatokra. Igyekeztem
áttekinteni az intézmény struktúráját, működését. Az elődöm
izi iktória és a kollégáim
mindannyian nagyon segítőkészek és kedvesek voltak,
rengeteg jó tanáccsal láttak
el, gyakorlatilag információs össztűz alá vettek, amit
ezúton is köszönök nekik. Az
első hét nagyon gyorsan eltelt, csupán a tanév indításával összefüggő feladatok vártak rám, ami alátámasztja azt,
hogy hosszú évek óta kiemelkedő szakmai munka folyik
az intézményben. Igazán felemelő érzés volt látni a gyerekek érkezését, tanúja lenni az
újratalálkozás örömének. Az
egész iskolát családias légkör
jellemzi, ami adódik egyrészt
a létszámunkból másrészt a
kollégák szeretetteljes, elfogadó, támogató hozzáállásából.
sszességében elmondhatom,
hogy jó itt lenni, örülök, hogy
egy ilyen nagyszerű közösség
tagja lehetek.
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nevelő-

működés igencsak gyümölcsöző és eredményes.
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szülői tanácsadóként kezdtem agykőrösön a .M.TEES I-nél, majd egléden
a osontzi iskolában voltam
kollégiumi nevelőtanár. Ezt
követően az iskola egyik gyermekotthonának lettem a nevelőtanára, később a Szakmai
egység vezetője a ilisi yermekotthonnál. Fentiekből kitűnik, hogy eddig főként szociális területen dolgoztam, de
mindvégig volt némi rálátásom a köznevelésre.
Az elkövetkező időszakban
folytatni szeretném az elődöm
által megkezdett integrációs
törekvést. Szeretném, hogy
a lehető legtöbb városi rendezvényen, programon részt
vegyenek a tanulóink, hogy
megismerjenek minket, kapcsolatokat építsünk ki, fontos
az intézmény menedzselése
is. Megoldandó feladatként tekintek a fejlesztő nevelés- oktatás és az autista specifikus
csoportok beindítására, ellátásuk megszervezésére. Előzetes
adatok alapján az elkövetkező
- tanévben nagyobb létszámú jelentkezésekkel számolunk.
Fentieken túlmenően számos
tervem, javaslatom van. Az
iskolai hagyományokat mindeközben szeretném megőrizni
és ápolni. Eddigi tapasztalataim alapján a régi és az új jól
kiegészítik egymást, izgalmassá, változatossá teszi a mindennapokat.
al ad
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A szakmai felkészültségen
túlmenően az emberi kapcsolatokban, azok minőségében
nyilvánul meg a legkézzelfoghatóbban. Kiemelt fontosságú
az individualizált probléma
megoldás, empátia, türelem,
érzelmi odafordulás, a kiégés
megelőzése. élkülözhetetlen
képesség a környezet megfelelő motiválása, a folytonos
megújulás, alkalmazkodás a
gyorsan változó elvárásokhoz.
agyobb jelentőséggel bír a
személyes kapcsolat mind a
tanulók, mind a kollégák esetében. A mindennapokban elengedhetetlen a folyamatos
visszacsatolás, megerősítés, és
az elismerés is. Fontos, hogy a
legkisebb fejlődésnek, legapróbb előrelépésnek is tudjunk
örülni és, hogy a kitartó munka és bizakodás zálogaként tekintsünk a sikereinkre.
lusz feladatként az utazó
gyógypedagógiai hálózatunk
működtetése van jelen. Az elmúlt évek alatt jó kapcsolat
alakult ki az integráló iskolák
pedagógusaival, sok gyermek
kap gyógypedagógiai ellátást
ebben a formában, az együtt-

A tanév egyik legkiemeltebb
eseménye a már hagyománynyá vált Karácsonyi ajándékműsor, amely decemberben
kerül megrendezésre. Folytatjuk a Bázisintézményi jó gyakorlatokat, tervezzük az szi
és Tavaszi edagógiai apok
megtartását és a yitott iskola elnevezésű nyílt nap szervezését. Az ősz folyamán az
egész iskolát megmozgató tanulmányi kirándulásra készülünk. A tavalyi nagy sikerre
való tekintettel ismét hirdetni
fogunk országos rajzpályázatot. A gyerekek nagy örömére
napirenden van a Szüreti és a
Farsangi bál, szeretnénk tanulóinkkal eljutni minél több
színházi és mozi előadásra is.
Már készülünk a énz7, igitális témahét és a Fenntarthatósági témahét projektekre. A
tanév végén szokásosan megtartjuk a gyermeknapot.
Mint már említettem a hagyományok ápolására is nagy
hangsúlyt fektetünk, így természetesen nem maradnak el
a szokásos kisebb iskolai és
nemzeti ünnepekről való megemlékezések.
j elemként jelennek meg a
Márton napi libanapok, a Füstmentes nap, és áprilisban egy
nagyobb megmozdulással készülünk az Autizmus világnapjára.
Szívügyem a művészet- és
zeneterápia, valamint a sportolás. Minden alkalmat megragadunk, hogy a különböző
művészeti eszközök, zene,
ének, dráma, tánc, sport jótékony hatásait kiaknázva támogassuk tanulóink fejlődését.
Az interjút készítette:
Horváth Tibor
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A Nagykőrösi Polgármesteri
Hivatal épületére is
felkerültek a babazászlók

A pályázatot meghirdető szerv neve, címe
Nagykőrös áros nkormányzat
Nagykőrös, za adság tér .
A munkahely és munkakör megnevezése
Nagykőrös . szám elnőtt háziorvosi alapellátási körzet
Nagykőrös, zéchenyi tér .
Ellátandó feladat
a4
. . .
rendelet en oglalt háziorvosi eladatok ellátása,
ter leti ellátási kötelezettséggel,
vállalkozási ormá an,
az gyeleti ellátás an való részvétel önkéntes vállalásával,
önkormányzattal kötött eladatellátási szerződés szerint.

a azászlós elhívással ordult a
hazai önkormányzatokhoz a árom Király , árom Királylány
ozgalom. civil szervezet azt
kérte a telep lésvezetőktől, hogy
így nnepeljék meg a gyerekeket, a gyerekáldást. r. Körtvé
lyesi A la alpolgármester javaslatára Nagykőrös is csatlakozott a
elhíváshoz, a zászlók megérkeztek és elhelyezésre is ker ltek a
Nagykőrösi olgármesteri ivatal ép letére. r. Czira Szabolcs
polgármester kezdeményezésére országosan egyed lálló olgárrá ogadási nnepség keretéen tö száz gyermeket ogad
nnepélyesen polgárává a város, mely sajnos idén a járványhelyzet miatt elmarad, azon an

ezekkel a zászlókkal is erősíteni
kívánjuk a kötődést.
en
salád arát nkormányzat díjat
vehett nk át a agyar rszág
gyűlés en, hiszen Nagykőrös
városa elkötelezett telep lés a
családok, a gyermekek mellett,
mindamellett, hogy őrizz k keresztény, nemzeti, polgári hagyományainkat.
z akció lényege, hogy amely
önkormányzat egyetért a kívánt
gyermekek megsz letésével, tegye ki a polgármesteri hivatal
ép letére az eredetileg jsz löttes házaknál használatos aazászlót
olvasható a w w w .
haromkiralyfi.hu oldalán. Nagykőrös ehhez csatlakozott most.
orváth Tibor

Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet állást hirdet
TER LET
N munkakör etöltésére.
ályázati feltételek
gészségtudományi Karon megszerzett védőnői oklevél
egészség gyi alkalmasság
magyar állampolgárság
egészség gyi dolgozók működési nyilvántartás a vétele, valamint
K tagság
ntetlen előélet, melynek igazolása a pályázat elnyerése esetén, munká a álláskor sz kséges
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
észletes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségeivel.
zakképesítést igazoló dokumentum másolata.

ályázati feltételek
a
.
. . Korm. rendelet en, valamint a 4
. . .
rendelet en oglalt képesítési eltételek megléte,
szakmai alkalmassági orvosi vélemény,
hónapnál nem rége i erkölcsi izonyítvány,
képesítést igazoló okiratok hiteles másolata,
szakmai önéletrajz, motivációs levél,
llami gészség gyi llátó Központ által vezetett működési nyilvántartás a való elvétel igazolása,
K tagság igazolása,
nyilatkozat, mely en a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elírálásá an részt vevők a pályázatot megismerjék, és a a etekintsenek.
uttatások, egyéb információk
a pályázat eadásának határideje az gészség gyi Közlöny en való
megjelenéstől számított napon el l,
a pályázat el írálásának határideje a pályázatot Nagykőrös áros nkormányzat Képviselő test lete írálja el, a pályázati határidő lejártát
követő lésen,
szolgálati lakás kérdése személyes egyeztetés tárgyát képezi,
a pra isjog térítésmentesen ker l átadásra,
az álláshely etölthető a pályázatok el írálása után, a sz kséges engedélyeztetési eljárást követően tölthető e,
a pályázat eny jtása zárt oríték an elnőtt háziorvosi pályázat
megjelöléssel, dr. zira za olcs polgármester,
Nagykőrös, zaadság tér .
elvilágosítás kérhető czél oltánné nkormányzati roda vezetőjétől
az
tele onszámon,
a Képviselő test let enntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélk l eredménytelennek nyilvánítsa,
a honlapon az általános adatvédelmi tájékoztató elérhető.

ályázó eleegyező nyilatkozata, hogy a pályázat el írálásá an résztvevők megismerhetik a pályázati anyagát, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának határideje

. októ er

.

pályázati kiírással kapcsolatosan tová i in ormációt Csépleő iktória ápolási
igazgatónál tel
.
A pályázatok benyújtásának módja
ostai ton, a pályázatnak a Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőin
tézet címére történő megk ldésével
0 Nagykőrös, áskert u. 1.
Kérj k a orítékon elt ntetni
0 0. pályázati azonosító, valamint a munkakör
megnevezését védőnő
lektronikus ton titkarsag nkrehab.hu

A Csónakázó-tó kacsái
Fotók: Pásztor Ágota

Köszönjük a szép képeket!
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Interjú dr. Ferencz Csabánéval,
az Arany Gyógyszertár vezetőjével
felelő fertőtlenítőszerek beszerzésére
minden lehetőséget megragadtunk.
lső időszakban saját részünkre is
csak amarai és B N segítséggel jutottunk védő felszereléshez. Vizsgálat
igazolta, hogy ezen cikkek esetében
„horror” árak nem a gyógyszertárak
hasznát növelték.

Elérte Magyarországot a koronavírus járvány második hulláma, illete
e
e z rs. rről s besz l ett
r.
ere z s b
l
őr s
r
szert r ezető el. lss
el
ter
t z l bb b
Itt van a nyakunkon a koronavírus
világjárvány második hulláma, közben úgy hallani, hogy egy in uenza
szezon előtt is állunk. ilyen ősz vár
ránk egészségügyi szempontból?
Az ősz és tél valóban a náthás, in uenzás megbetegedések időszaka,
amely most kiegészül a tavasz óta jelenlévő koronavírus fertőzéssel is. A
tünetek alapján nehéz megkülönböztetni a kétféle vírusfertőzést és mindkettő esetében csak tüneti kezelés lehetséges. zért véleményem szerint a
megelőzésre kell koncentrálni. A járvány nagyságát megjósolni nem lehet,
minden esetre újra hangsúlyozni kell:
ARA J OTT ON! Addig, amíg hatásos és biztonságos védőoltás nem áll
rendelkezésre, ez lenne a legbiztonságosabb módszer.

yors jogszabály-változások lehetővé
tették az -recept kiválthatóságának
módosítását, ami óriási jelentőségű
volt.
iniszter r most meghoszszabbította ezt a lehetőséget. Az első
napok gyakran ellentmondásos utasításai miatt néha volt feszültség a
gyógyszer kiváltása során, de a hozzánk érkezők többnyire megértőek és
türelmesek voltak. öszönjük, hogy
betartották és továbbra is betartják az
óvó rendszabályokat, szájmaszk helyes viselését, távolság tartást. Tágas
officinánkban igyekszünk, hogy lehetőleg minden gyógyszerkiadónk működjön, igen nagy gondot fordítunk a
fertőtlenítésre és természetesen a keresett cikkek beszerzésére.

A koronavírus első hulláma milyen
tapasztalatokkal látta el Önöket
i
az, amit az Arany Patika meg tud tenni azért, hogy a nagykőrösi emberek
biztonságban érezhessék magukat,
szeretteiket?

int az első kérdésben is utaltam rá,
közeleg az in uenza szezon is. ilyen
hasznos tanácsokkal tud szolgálni
azoknak, akik szeretnék szervezetüket felkészíteni erre az időszakra
ilyen termékeket emelne ki az Arany
Patika kínálatából, amiket jó szívvel
tud ajánlani?

Az első hullám elég nagy pánikot
okozott, sokféle információ sokszor
megalapozatlanul is- érte a lakosságot
a különböző hírforrásokon keresztül.
indenki igyekezett beszerezni az
általa szükségesnek gondolt gyógyszereket, lázcsillapítókat, vitaminokat, immunerősítőket.
azdálkodási szempontból és mert a gyógyszer
nagykereskedőktől napi többszöri
kiszállítással kapjuk a rendeléseinket,
raktárkészletünk ezen termékekből
gyorsan kifogyott. ajnos szállítóink is
korlátozásokra kényszerültek, mind a
rendelés teljesítése, mind a kiszállítás
esetében.
aszkok, kesztyűk, meg-

Az első kérdése kapcsán már említettem, hogy a vírusfertőzések esetén,
amíg nincs ellene védőoltás, a megelőzésre kell gondot fordítani. Tudományos vizsgálatok bizonyítják, hogy
az egyik vírusfertőzés elleni immunreakció a másik vírusfertőzés ellen is
nyújthat védettséget. rdemes tehát
felvenni az in uenza elleni védőoltást,
amely minden évben rendelkezésre
áll. Javaslom a különböző immunerősítő készítményeket pl. növényi- chinacea, nyomelemeket-Béres csepp,
vitaminokat C, , ultivitaminok
lehetőleg folyamatos szedését. Jelenleg több gyártó sokféle készítménye
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áll rendelkezésre, vegyék igénybe
szakdolgozóink segítségét.
Jelenleg hány fővel működik az Arany
Patika, és a gyógyszerkiadás mellett
milyen egyéb, extra szolgáltatást tudnak igénybe venni az ide betérő nagykőrösiek
ennyiben jelent nagyobb
könnyebbséget a mindennapi munkában, hogy egy olyan erős országos
hálózathoz tartoznak, mint a B N
yógyszertárak
Az Arany Patika dolgozóinak létszáma jelenleg fő, megfelelve a szakmai
előírásoknak. COV
mentes időben
havonta 1x ingyenes hajvizsgálat és
kozmetikai tanácsadás van, természetesen gyógy kozmetikumok ajánlásával. Vérnyomást és tájékoztató vércukorszintet mérünk önköltségi áron /1
db tesztcsík ára/.
Valamelyik országos patikai hálózathoz tartozni minden patikának nagy
könnyebbséget jelent, mind az áru beszerzés, mind a patika üzemeltetése
területén. zerencsére a B N esetében ez nem jár a gyógyszertár önállóságának megszűnésével, a személyi
jogos gyógyszerészé marad a szakmai
és gazdasági döntés joga. Bizonyos
formai ajánlások pl. áru elhelyezése
a polcokon, ismertető anyagok kihelyezése stb. betartása mellett lehetőségünk van a havi akciókban részt
venni, az általuk szerkesztett újságot
eljuttatni a város lakóihoz. Az akciós
készítmények mindig szezonálisak
és jelentős mértékűek. Tapasztalatom
szerint kedveli a lakosság.
A járvány kitörésekor gyors és hathatós segítséget nyújtottak például a
gyógyszerész-beteg kapcsolat, a patikai fertőtlenítési protokoll kialakításában. le i illetve üveg térelválasztók
érkeztek, hogy ne csak egy fő léphessen be az officinába. egítettek a hirtelen eltűnt maszkok, fertőtlenítők
beszerzésében. Nem utolsó sorban,
támogatták a patika dolgozóit a járvány nehéz napjaiban munkánk szóbeli elismerésével. ajnálatos, hogy
az országos szintű anyagi elismerés
esetén mi nem tartozunk az egészségügyi dolgozók közé, pedig sok
többletmunkát végeztünk és továbbra
is igen nagy fertőzésveszélynek vagyunk kitéve.
Az interjút készítette:
Horváth Tibor
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Szakszerű tanácsok az új kondiparkhoz (IV. rész)
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Nincs még egy olyan izomcsoport, amely nagyobb figyelmet
kapna, mint a kockahas. Mindenféle reklámban látunk szépen
kidolgozott kockahasú nőket és
férfiakat, persze gondosan átgondolt reklámszövegek kíséretében. Némelyek egyenesen azt
ígérik, hogy csupán napi néhány
perc ráfordítással, akár mi is elérhetjük a hőn áhított álmunkat.
Ilyeneket látva kettős érzésem
van. Egyrészről nevetek, mert
ilyen volumenű butasággal nem
mindennap találkozom, másrészről kissé visszatetsző, mert
100% hazugság. Nos, az igazság
az, ha nem olyan a genetikád,
akkor nagyon-nagyon sokat kell
dolgozni érte, a fenntartásról
nem is beszélve. Az edzés mellett a legfontosabb tényező a
táplálkozás, de ebben a cikkben
erre nem fogok kitérni. Mutatok
pár gyakorlatot, ami célzottan
a hasfalat erősíti. Mivel ez a befejező cikkem, még az úgynevezett majomlétrát is nagyító alá
veszük, ami a személyes kedvencem.
Elsőként következzen a haspad,
ami azt gondolom, hogy mindenki számára ismerős. A haspadon
fekve, megtámasztott lábbal
a gyakorlatok legnagyobb része egyszerűen kivitelezhető. A
harántfelülések éppúgy, mint
a teljes felülés, vagy a kitartás.
A gyakorlat neve: felülés a has-

izomerősítő padon. Kiinduló helyzetben hanyattfekszünk, karok a
mellkason, lábfejtámasz a szeren
és akkor törzshajlítás előre majd
vissza.

dásra szoktam használni. Kiinduló helyzetben megtámasztom
magam a szeren, majd csípőhajlítással lábat emelek. Ugyancsak
edzettségtől függ, de akkor jó,
ha a csípő ízületi szög eléri a 90
fokot. Edzéscélnak a fentebb
említett számokat tartom ideálisnak.
Végül következzen a kedvenc.
Nem kimondott a hasfalat erősíti,
de szeretném megemlíteni mindenféleképpen. Az úgynevezett
majomlétra eszköz dinamikus függeszkedő gyakorlatok változatos

Ismétlések száma 6 és 10 között,
szériák száma 2-3, edzettségtől
függően.
Következzen a dupla multifunkciós tréner. Ezt az eszközt többet
között lábemelésre és tolódzko-

kombinációit kínálja. Az izmok,
melyek átsegítenek minket az
akadályon a következők: alkar izmai, széles hátizom, bicepsz, delta
izom, a has és oldalsó hasizmok.
Talán meglepő, de az ujjainkban
nincsenek izmok, legfőképp az
alkarunk izmai biztosítják a markunk szorító erejét. Én simán csak
végig szoktam menni rajta. Szeretem, mert itt nincs pihenés, nincs
idő szusszantani, itt egy kézzel is
meg kell tudni tartani magunkat,
ráadásul pont átlendülések közben.
A cikksorozat nem titkolt célja
az volt, hogy kedvet ébresszünk
a kondipark használatához odafigyelve arra, hogy helyesen végezzük a feladatokat. A 4 cikk
természetesen csak a jéghegy
csúcsa volt, ezért érdemes további szakirodalmakat olvasni azoknak, akiket érdekel ez a sport. Ha
elég kitartóak vagyunk és masszív
alaperőnlétre teszünk szert, akkor el tudunk kezdeni komplexebb
erőt kívánó gyakorlatokra erősíteni, hogy akár ilyen mutatványokkal is tudjuk „sokkolni” a nézőközönséget.
Jómagam hátsó függőmérleget
(back lever), miközben Csaba
mellső függőmérleget (front lever) tart gyűrű segítségével.
A képeket Illés Tamás és
Buzsák Norbert készítette, melyeket ezúton is
köszönünk. A Nagykőrös
Workout csapata megtalálható Facebookon és
Instagramon is. @nagykorosworkout
További jó edzést!

Két forduló után veretlen a MozGo Nagykőrös SE!

Elkezdődtek a est megyei
I . osztályú felnőtt bajnokság, élkeleti csoportjában a
mérkőzések a
1-es évadában, melynek során szurkoljunk a Moz o agykőrös SE
csapatának.
Első mérkőzésüket idegenben
játszották a nagykőrösi legények és bár vezettünk A E
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RBERT góljával, a eglédberceli KSE kiharcolt egy
döntetlent. Itthon, hazai pályán
már nagyon szépen játszottak a
fiúk, igazi közönségmérkőzés
volt, hajtottak és a harmadik
gól után sem álltak meg. Egészen ötig meneteltek és kapott
találat nélkül végül - -ra múlták fölül a Rebe og F gárdá-

ját. ólszerzők B R S ERE ,K
S S AB
S,
S
R
A, K
S
S AB
S, FE R- E K
TAM S.
Most vasárnap a ándi KSK
otthonában lép pályára a nagykőrösi csapat. A ánd két forduló alatt 17 gólt kapott és -t
lőtt, így jó esélyekkel várjuk a

találkozót, nincs mese, győznünk kell. Szurkoljunk a Mozo agykőrös SE csapatának
ajrá, agykőrös
ándi KSK Moz o
agykőrös SE,
. .1 .1
,
ándi sportpálya
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özérdekű közlemény

Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az NKM Áramhálózati Kft. az Ön felhasználási helyét ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, melyek időtartamában a villamosenergia-szolgáltatás
szünetelni fog.
Berendezéseinket az áramszünet ideje alatt is feszültség
alatt állónak kell tekinteni! Aggregátor használata kizárólag Társaságunktól előzetesen megkért, írásbeli engedély
alapján történhet. Amennyiben saját vagy bérelt aggregátort kíván alkalmazni, szíveskedjen az áramszünetet megelőzően legalább nappal elektronikus levélben a
hozzaferesi.iroda nkmaramhalozat.hu e-mail címre
bejelenteni, melynek tárgya Aggregátor használat
legyen!
evele tartalmazza az Ön nevét, telefonos elérhetőségét,
továbbá azon felhasználási hely címét és 0400-val kezdődő 10 jegyű azonosítóját, ahol aggregátorozni kíván!
Üdvözlettel:
NKM Áramhálózati Kft.
2020. 09. 16. 7.00–12.00
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NOE Tisztújítás és
Díjátadó ünnepség!

Hirdetés

3 7 .H É T – Szeptember 1 4 - 1 8 .
B rokkoli krémleves
R izseshú s savanyú ság
Z öldséges pu lykaragu tészta
C sont leves
R ántott szelet petrezselymes
bu rgonya savanyú ság
N atú r c sirkemell saláta ágyon
T ojás leves
B etyár tokány rizs
H u rka kolbász du szi
B ográc s gu lyás
Túrós tészta tepertővel
R izsf elf ú jt
Magyaros bu rgonya leves
T ejf ölös szelet tészta
asírt finomfőzelék
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2020. szeptember 5-én
rendezték meg Budapesten, a Szent Margit Gimnáziumban.
Ezúton szeretnénk
gratulálni Kardosné
Gyurkó Katának az
elkövetkező 4 éves áldozatkész munkájához.
Minden évben díj
átadó ünnepség keretén belül
köszöni meg országos egyesüle
tünk a helyi szervezetek támoga
tását, a Kőrös Környéki Nagycsa
ládosok Egyesülete által díjazták
2019 évre Pallagi Józsefnét, a
Nagyi süti Kft. vezetőjét BRONZ
BÖLCSÖS támogatói címmel.
Ezúton is szeretnék gratulálni a
Nagykőrös város díjazott vállalkozóinak, hogy évről évre segítik és
teszik könnyebbé támogatásaikkal, kedvezményeikkel a tagcsaládos Nagycsaládosok életét.
A Kőrös Környéki Nagycsalá
dosok Egyesületéből gratulálunk
Országné Molnár Katalinnak és
Bretus Szilviának, akiknek elis
merő oklevéllel díjaztuk kiemel
kedő, áldozatos munkájukat.
Az idei év egy kicsit csendesebben telt egyesületünk életében

is a megszokottnál a
kialakult járványhelyzet miatt. De azért
lassacskán nálunk
is kezdetét veszik a
programok.
Augusztusban közösen jártunk színházban, a Mezítláb a
parkban című előadáson.
Tanszeradományt
gyűjtöt
tünk Kecskeméten az Auchan
áruház és a NOE által szerve
zett program keretében közel
90 gyermeket segítettünk 1-től
középiskolás korig, ceruza, fes
ték, füzet adománnyal, ezúton
köszönjük a vásárlók lelkes se
gítségét, a dolgozok együttmű
ködését.
Most pedig készülünk az elkövetkező programjainkra és méltóképpen búcsúztatjuk el a 2020.
évet.
Várjuk a hozzánk csatlakozni
vágyó kis és nagycsaládos családokat.
Mert! Nagycsaládban élni jó ❤.
Szécsényné Tóth Rozália elnök
Kőrös Környéki
Nagycsaládosok Egyesülete

11

Augusztusban is segített
a TIBIKER

IMPRESSZUM
Önkormányzati Hírek

ORVOSI
ÜGYELET
TELEFONSZÁMA:

53/350-377

Muszka Karolina két kisgyermekével érkezett az átadásra.
Sajnálatos módon lakóhelyük tűzesetben, augusztusban leégett a Tázerdő dűlőben, ezért rendkívül örültek az utalványnak és rögtön el is költötték húsárura. Még nem kaptak soha
semmilyen utalványt, egy éve járnak a TIBIKER-be, elsősorban sertés és baromfi húsokat szoktak venni.
A másik családból Pekárné Hegedűs Julianna vette át
az utalványt, 17 éves beteg lányával és a férjével jöttek el
az átvételre, nagyon örültek ennek a lehetőségnek, és ők is
vásárlásba kezdtek. A tejtermékeket és a húsárukat nagyon
kedvelik a TIBIKER választékából. Juli még elmondta, hogy
a hirdetésekből és Facebook akciókról mindig tájékozódnak,
amikre érdemes oda figyelni az üzlet működésében.
Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET

2020. szeptember 7-től
EZÜST PATIKA
GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, zéchenyi tér 8.
Tel. 0 - / 2-114
2020. szeptember 14-től
ARANY GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös,
zabadság tér 11.
Tel. 0 - / 0Tájékoztatjuk a Tisztelt akosságot,
hogy az ügyeletes patikát vasárnapi
napokon 11 órától érhetik el, mivel
az Oroszlán yógyszertár
Nagykőrös, ecskeméti út 18.
vasárnap is nyitva tart 11 óráig.

ingyenes tájékoztató kiadvány
Kiadja:
a 2.9./409-1/2006.
nyilvántartásba vételi szám
alapján Nagykőrös Város
Önkormányzata
Kiadó címe:
2750 Nagykőrös
Szabadság tér 5.
Tel.: 53/550- 300
fax: 53/351-058
E-mail:
tanacsado@nagykoros.hu
Felelős szerkesztő:
Szapora István,
a szerkesztőbizottság elnöke
Fejléc: Sári Zoltán © 2005
Nyomdai munkák:
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. – Lajosmizse
Felelős vezető:
Németh Balázs ügyvezető
Web: www.mhk.hu
Terjeszti: Magyar Posta
ISSN 2061-0300

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

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

Hirdetés

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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Felkészült szakemberek kezelik az új olasz ágdaráló gépet,
mely igazán jól teljesít!

Új, olasz, Caravaggi márkájú
ágdaráló gépet állított szolgálatba a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. A múlt heti vihar
után került igazán éles beve-

tésre az eszköz, a Cifrakertben sok ág leszakadt, melyeket így pár óra alatt sikerült
ledarálni és elszállítani, ez
korábban akár egy napot is

igénybe vett. Nagy Balázs alpolgármester Vágó Csabával
együtt tekintette meg akció
közben az új gépet és megállapította, hogy valóban szük-

ség volt egy ilyen eszköz beszerzésére, hiszen a munkát
is rugalmasabbá téve könnyíti meg a szakemberek dolgát.
HT

SZIRÉNA
Mercedes hajtott betonoszlopnak a Ceglédi
úton és kerítésre dőlt az akácfa

Nagykőrösön, a Ceglédi út 24.-hez
vonultak a nagykőrösi önkormányzati tűzoltók a hétvégén, ahol egy személygépkocsi betonoszlopnak ütközött. Riasztva lett Nagykőrös/1. Az
autóban hárman utaztak, 1 főt kórházba szállítottak. Jobbulást kívánunk
neki. Vigyázzunk egymásra!
Nagykőrösön, a Bántősi-Bánom dűlőben egy akácfa kerítésre dőlt és a
dűlőút forgalmát akadályozta. Riasztva lett Nagykőrös/1.
Forrás/fotó: Nagykőrös ÖTP

KÉT EMBERÉLETET KÖVETELŐ BORZALMAS BALESET NYÁRSAPÁTNÁL

Kisbusz csapódott buszmegállóba a 441-es úton
Nyársapát felé 2020. szeptember 4-én, pénteken a
reggeli órákban. A helyszínre 2 mentőhelikopter,
több rendőrautó, 8 mentőautó és az Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös állománya is gyorsan
megérkezett, akik áramtalanították a kisbuszt.
A rendőrségi közleményből kiderült, hogy sajnos
két személyen már nem
lehetett segíteni, egy kisgyermek és egy anyuka
a helyszínen életét vesz-

tette, két sérültet mentőhelikopterekkel vittek súlyos-életveszélyes állapotban kórházba. Osztozunk
a családok fájdalmában, a
sérülteknek mielőbbi teljes
felépülést kívánunk!
Földi László, a választókörzet országgyűlési képviselője is megrendült a
tragédia hallatán, ezt írta
facebook oldalán: „Megrendüléssel értesültem arról,
hogy ketten meghaltak, többen pedig – köztük gyerekek
is – megsérültek, amikor egy
kisbusz a megállóban várakozó utasok közé csapódott
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Nyársapáton, a 441-es úton.
Magam és kollégáim nevében
őszinte részvétemet fejezem
ki a hozzátartozóknak, a sérülteknek pedig mihamarabbi felgyógyulást kívánok. Ez
a tragédia is rámutat arra,
hogy meg kell kettőzni közös
erőfeszítéseinket a közlekedés
biztonságosabbá tételéért. Az
Országgyűlés őszi ülésszakán
a térség képviselőjeként egyik
első dolgom lesz, hogy elérjem
ennek az útnak a felújítását és
a kerékpárút megépítését. Kérem, vigyázzanak egymásra.
Mindenkit hazavárnak!”
HT
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Nagykőrösi Városi Óvoda
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Nagykőrösi Városi Óvoda
Kalocsa Balázs Tagóvoda
Tagóvoda-vezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. október 26. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Talamon Attiláné nyújt, a 30/556-6636 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Városi Óvoda címére
történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Kárász utca 1. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1326-1/2020. , valamint a munkakör
megnevezését: óvodapedagógus.
Elektronikus úton Talamon Attiláné részére a nkbobitaovoda@gmail.com E-mail címen keresztül
Személyesen: Talamon Attiláné, Pest megye, 2750 Nagykőrös,
Kárász utca 1.
A teljes pályázati felhívás megtalálható a www.nagykoros.hu oldalon, az állásajánlatok menüpontban.
Hirdetés

A C row n Magyarors zág Kft.
nagykőrösi telephelyére az alábbi
pozícióba keres munkatársakat:
M SZE

SZ KA

ANTA T

Amit elvárunk:
• automata zemű gépsorok rendelkezésre
állásának biztosítása,
• karbantartási tervek készítése,
• megelőző karbantartások tervezése, ellenőrzése
• gyártás fel gyelete, hibaelhárítás
• elektromos alkatrész felhasználás
koordinálása
Előnyt jelent:
• automatizálási vagy ipari elektronikai végzettség,
• kommunikációképes angol nyelvtudás,
• Siemens, O MR O N PL C -ismeret
• automata gépek karbantartásában, karbantartás
szervezésében szerzett tapasztalat
• karbantartási utasítások és tervek készítésében
szerzett tapasztalat
A fényképes jelentkezéseket a
HUN-Nagykoros.ALLAS@eur.crowncork.com
e-mail címre várjuk.
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TÁJÉKOZTATÁS A HÁZIORVOSI
RENDELÉSEKKEL KAPCSOLATBAN!

„Tisztelt Polgármester Úr!
Ismert, hogy a járványügyi
szigorú intézkedések feloldásával június 1 -től ma imum
3 hónapig, azaz 09. 15-ig írhatják fel a háziorvosok a
szakorvosi javaslatra rendelt
gyógyszereket
kedvezményes áron. Tehát az a beteg,
akinek ilyen jellegű gyógyszere van, csak akkor kérheti
ezeknek a készítményeknek
az e-receptre történő kedvezményes árú felírását, ha az érvényes szakorvosi javaslatot
háziorvosához eljuttatta. Kérünk minden érintett beteget,
keresse fel mielőbb a gondozását végző szakorvost.
A járvány továbbra is terjed
városunkban, egyre több
nagykőrösi kerül házi karanténba, valamint már halálos
következménye is volt a vírusnak. Emiatt a háziorvosi
rendelőintézetben nem változik a betegellátás rendje.
1. Lázas, légúti tüneteket
mutató beteg, csak telefonon konzultálhat háziorvosával, aki eldönti a további
tee ő et.
2. Receptíratás csak e-mailen, vagy a betegirányítás-

nál leadott írott formában
lehetséges, telefonon nem!
(Legalább 2 munkanapot
számoljanak az e-receptek
kiváltására.)
. e etős
elő e z s
alapján személyes orvosi
zs l tr
em ertőző
betegek részére, a saját prass l t rt ő tele
s beele t ez st
etőe
leetős e e me elelőe .
4. ez ő
z ősz -t l l t ertőz se
ősz
rjük, hogy az érintett betegek
ne menjenek közösségbe
(munkahelyre, iskolába), és
telefonon kérjenek eligazítást a háziorvosuktól.
Ezek a szabályok a betegbiztonság és a zökkenőmentes
betegellátást szolgálják, ezért
a lakosság támogatását, megértését kérjük.
A járványügyi helyzet változásával
természetesen
változhatnak a háziorvosok
munkarendjére vonatkozó
szabályok is, ekkor további
tájékoztatást adunk.”
Köszönettel:
Dr. Lakatos Attila
mentor

Dr. Wolf Ferenc 06-20/980-3882 (347-915)
wolfhaziorvos@gmail.com
Dr. Szabó László 06-30/207-4170 (351-258)
nagykorosrendelo@gmail.com
Dr. Mohácsi Gábor 06-20/495-1484 (348-063)
mohacsirendelo@gmail.com
Dr. Bodnár Ferenc 06-309192595 (348-123)
e el s
ő
ze
12 1 e s
12 Dr. Lakatos Attila 06-20/4111-474 (348-181)
lakatosrendelo@gmail.com
Dr. Tanai Andrea 06-20/965-7033 (348-182)
Dr. Stark Károly 06-30/943-5570
(351-258) starkrendelo@gmail.com
Dr. Soós Annamária 06-20/344-9363 (348-315)
annamariasoos71@gmail.com
Dr. Rosztóczy Levente 06-20/918-4635 (552-391)
rosztoczyrendelo@gmail.com
Dr. Papp Kornél 06-30/983-3901 (347-016)
pappkornel.rendelo@gmail.com
Dr. Pocsai Klára 06-70/276-7434 (953-804)
haziorvosi.rendelo.drpk@gmail.com
e el s
ő
ze
12 e s 12 1 -
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Sportválasztó
Családi Nap

Tesi órának is kiváló helye
az új kondipark és a futókör

Testnevelés óra keretében is kipróbálták az
Arany János Református imnázium, Technikum és
ollégium
diákjai a Cifrakertben
épített új futókört és
kültéri
kondiparkot.
Ahogy dr. Fülöp Tiborné testnevelő tanártól
megtudtuk a gimnazista diákok testnevelés óráihoz is kiválóan hasznosíthatóak mind a kondipark eszközei,
mind a futókör. tóbbi speciális borítása kíméli a lábízületeket, de elhelyezését is előnyei
között említette a tanárnő, hiszen a fák nyújtotta árnyék jó
szolgálatot tesz az erős napsütésben. A vírus által előidézett
helyzetben még inkább felértékelődik az eszközök kültéri elhelyezkedése, hiszen a szabad

levegőn sportolhatnak a diákok. Bányainé Schleisz-Bognár
Viktória tanárnő szintén pozitívnak tartja a futókör, sportpark és az új kosárlabda-pálya
létrehozását.
Molnár Attila tanár úr is az
eszközök gyakori használatára
ösztönözte a diákokat. egkérdeztük, miként látja lapunkban
megjelenő, a kondipark használathoz kötődő rovatot. Nagyon jó hangzott a válasz.
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inden Nagykőrösi gyermek számára lehetőség nyílt
szeptember -én arra, hogy
több sportág közül válassza
ki azt, amelyiket a későbbiek
során űzni, játszani szeretne.
A Nagykőrösi
ossuth
ajos ltalános skola ezen alkalomból teret adott
a foci
oz o
focisuli , a
judo
őrös
Judo
, a
karate
oer
, a

kosárlabda N
ólymok
,
és természetesen a tánc Relevé T
megismeréséhez és
kipróbálásához. Az érdeklődő
gyerekek mindenben kipróbálhatták magukat, melynek
során a különböző sportágak
edzői teljes segítséget adtak
annak érdekében, hogy a kicsik megszeressék az adott
sport világát, emellett a gyerekek forgóhordón és légváron is
ingyenesen játszhattak. A rendezvény fővédnöke dr. Czira
Szabolcs polgármester volt.
Pavolek Renáta

Itt van a Hip-Hop
itt van újra!
Szeptember 8-tól újra táncolhatnak Nagykőrösön a ipop szerelmesei, hiszen a
Nagykőrösi Arany János ulturális özpont újra indítja
ip- op tánccsoportjait.
Strabán Istvánnal sokat beszélgettünk a nyáron, és minden
alkalommal
megemlítette,
mennyire hiányoznak neki a
diákjai, és már nagyon várja,
hogy újra együtt táncolhassanak. Nem csak azért, mert
szereti a táncot, mindig úgy
beszélt a tanítványiról, mintha családtagok lennének.
A táncoktatás során mindenkivel a saját tudásához
mérten foglalkoznak, segítve
ezzel a lelkiviláguk egészségesebb fejlődését is.
zülői beszámolók alapján
azok a gyerekek, akik stvánhoz jártak táncolni, könnyebben vették az akadályokat az
iskolában is. Javult a tanulmányi átlaguk, bátrabban álltak ki felelni, továbbá a testnevelés órán mutatott fejlődés is szembetűnő volt. ogy
mit nyújt még ezen felül a
tánccsoport
zgalmas táborokon és
színvonalas házi versenyeken vehetnek részt a diákok.
indemellett gyakran fellép-

nek a városi rendezvények
nagy színpadán. inden évben ingyen videók és fotósorozatok készülnek, és még sorolhatnánk.
A táncoktatás minőségét
biztosítja trabán stván húsz
éves tapasztalata és emberközpontú hozzáállása. Táncos múltjából csak hogy néhány eredményt idézzünk
világbajnok, kétszeres urópa-bajnok, többszörös nemzetközi és országos bajnok,
mindemellett többször táncolt már tvűsorokban is.
stván évek óta azon dolgozik, hogy a nagykőrösi fiatalok életét színesebbé, élménydúsabbá tegye, felkarolva és segítve őket nemcsak
táncos pályájukon, hanem
személyes fejlődésük során
egyaránt. Volt olyan tanítványa, aki az ő segítségével jutott be a táncművészetire és a
atkó rmába is.
bben a küldetésében a
Nagykőrösi Arany János ulturális özpont ma imálisan
támogatja.
A tánciskolába az év folyamán folyamatosan lehet
jelentkezni. inden érdeklődőt várnak szeretettel.
Forrás: www.2750.hu
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Én már iskolás vagyok I.
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s r jtai ikárdó ózsef, lmási elí ia itti, alázs H nor
l s , odri alog Patrik,
rján ergő, soma
Noel, Deli Miklós, Dobos Tamás, Faragó Noémi, Foki Amira, Forró Léna Laura, Gorócz Kevin, Halasi Henrietta Lotti,
Kádár Roxána, Kis Dóra, Kiss Emília, Mészáros Péter, Mészáros Tamás, Monori Ferenc, Pelbárt-Nagy Kevin Zoltán,
Vermeulen Marinus Ben
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s r Auer Zoltán Mihály, Balog Dzsesszika,
Balogh Bianka Julianna,
Dudás Dóra, Dula Lilla,
Fehér Attila, Fentor Zoltán, Gábor Mária, Jakab
Karolina, Jancsovics Regina, Juhász Kevin Krisztofer, Kanalas Krisztián,
Kolompár Lorenzó Zoltán,
Rafael Szilvia Sztella,
Surányi
Mikán
Bence,
zász Péter, z s ttila
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