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„VELED VAGYUNK ROLI, HISZÜNK BENNE,
HOGY MEGGYÓGYULSZ!”
Sportegyesületek összefogása – Szellő Roland gyógyulásáért

Folytatás lapunk 10. és 11. oldalán!

ÚJ SPORTLÉTESÍTMÉNNYEL GAZDAGODIK
HAMAROSAN NAGYKÔRÖS VÁROSA!

A Nagykőrösi Kinizsi Sport
Egyesülete 2018. április 30-án,
a 2018/2019-es sportfejlesztési
program keretein belül, székházépítésre pályázott a Ceglédi út 26. számú sporttelepen.
Az egyesület 2018-as céljai közé
tartozott a pályázathoz megfelelő tervek, dokumentációk,

nyilatkozatok, elkészítése. Az új
épület, parkoló, járdarendszer
terveinek kialakítása a Magyar
Labdarúgó Szövetség (MLSZ)
kiírásának megfelelően történtek, amit Nagykőrös Város
Önkormányzatával
közösen
dolgozott ki a klub. Az építési
engedély beadásával, a Nagykő-

rösi Kinizsi SE összeállított koncepciója meggyőzte az MLSZ
bírálóbizottságát, így a pályázat
támogatásban részesült.
A közel 300 milliós beruházás finanszírozása 70%-ban
társasági adó (TAO), illetve
30% városi önrész támogatásból adódik össze. Ezúton is szeretnénk köszönetet nyilvánítani
dr. Czira Szabolcs polgármesternek, aki mindvégig támogatta és segítette az elképzelés
megvalósulását, és kiemelt szerepet vállalt a szükséges TAO
előteremtésében.
Valamint
köszönjük Nagykőrös Város
Önkormányzatának, hogy tá-

mogatták az új fejlesztés megvalósulását.
A beruházás közbeszerzése már zajlik, terveink szerint a
nyertes kivitelező kiválasztását
követően, mihamarabb indulnak a kivitelezési munkálatok.
Bízunk abban, hogy már ebben
az évben, egy a mai kornak
megfelelő épülettel és annak
környezetével, remek sportolási
lehetőséget tudunk biztosítani
az egyesületben szereplő sportolóknak és Nagykőrös város
lakosságának egyaránt.
Sportbaráti üdvözlettel:
Nagykőrösi Kinizsi SE
Vezetőség

TÁMOGASSA ADÓJA 1%-ÁVAL
Nagykőrös Városért Közalapítványát
Székhely: 2750 Nagykőrös Szabadság tér 5.

Adószáma: 18700310-1-13
Köszönjük!

DÖNTÖTT A
SZAKBIZOTTSÁG:
Ők lesznek az év sportolói
Január 28-i ülésén Nagykőrös Város Önkormányzat Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága átruházott hatáskörben
döntött az Év Sportolója 2018. pályázatok elbírálásáról. A javaslatok mindegyikét egyhangú igennel fogadta el a szakbizottság. Az ünnepélyes díjkiosztóra 2019. február 14-én a képviselő-testületi ülést
megelőzően kerül sor. A felnőtt női kategóriában egyetlen javaslatot sem nyújtottak be, így itt nem kerül sor a cím átadására.
Felnőtt férfi kategóriában Szívós Ádám erőemelő,
egyéni versenyző lesz a 2018-as esztendő legjobbja.
Ifjúsági női kategóriában a szakbizottság döntése szerint
az íjászatban jeleskedő Fekete Boglárka kapja
a megtisztelő címet.
A 2018-as év legjobb ifjúsági férfi sportolója

Sági Zsolt Gábor, a Ceglédi Vasutas versenyzője lett,
aki judo sportágban jeleskedett.
Ebben az évben különdíjat is kiad a bizottság, melyet a

RELEVÉ TSE két ifjú tehetséges show táncosa
érdemelt ki:

Hoffer Hanna és Holló-Zsadányi Norman
Szerkesztőségünk és Olvasóink nevében
is sok szeretettel gratulálunk és kívánunk további
szép sportsikereket a díjazottaknak!

Megemlékezés
Zatykó Mihályné született Biczó Mária
halálának 9. évfordulójára
Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz mely értünk dolgozott.
Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk álltál,
Te, aki nem kértél, csak adtál, minket örökre itt hagytál.
Öleljen át a csend és a szeretet.
Elfelejteni Téged soha sem lehet.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk:
férjed, gyermekeid, unokáid, menyed és vejeid

Gyász
Boros Béla István (1946)
Kiss Imre (1960)
Sebők Józsefné sz. Balog Terézia (1934)
Lajter Sándor (1945)
Pörge György (1963)
Dobnik János (1941)
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PS: MEGLELTÜK NAGY BLANKA NYUGDÍJAS
ALTEREGÓJÁT, AKI SZERINT AGYON KELL
VERNI A FIDESZES POLITIKUSOKAT

Sokáig a PestiSrácok vezető hírként számolt be a nagykőrösi ellenzék
botrányáról

Ha kormánybuktatásra nem
is, arra azért csodálatosan
alkalmasak az elmúlt hetek
ellenzéki tüntikézései, hogy a
proletár hordószónokok áradatából partra mosódjanak
olyanok, akik a Jövő Ellenzéki Reménysugarai lehetnek a
lepukkant eddigiek helyett.
Nagy Blanka („Trágárka”)
után most itt a legújabb jelentkező: egy nagykőrösi akciónyugdíjas, aki nemes egyszerűséggel agyonveretné az
összes fideszes politikust…
Olyanok ezek az ellenzéki tüntikézések, mint a kereskedelmi tévék tehetségkutatói: a nagy gagyidömpingben elő-előcsillan néhány
tehetség, aki aztán pár hétig címlapon lehet valamelyik bulvárlapban,
mielőtt végleg eltűnne a süllyesztőben. Szó se róla, izgalmas a verseny.
A rutinosabbak kidolgozott (fel)
forgatókönyvvel a kezükben állnak
rajthoz: az egyik füstbombával, a
másik sós könnyeivel, a harmadik
lyukas zoknival támad a kormányra (és a jó ízlésre).
• Ilyen kemény mezőnyben
pedig nehéz kitűnni bármivel
is. Ez mostanáig egyedül „Trágárkának” (alias Nagy Blanka)
sikerült, aki ifjú kora dacára autentikusabban
káromkodik,
mint Torrente, a mocskosszájú
spanyol rendőr. Úgy „bajszos
f*szozik” és „b*sszonozik”, mintha egy kocsis és egy albán szamár
szerelemgyermeke lenne…
Most azonban újabb reménysugár tűnt föl az elhalni látszó
ellenzéki tüntetések sötétszürke
egén, aki tehetsége alapján akár
Nagy Blankánál is komolyabb
pályaívet futhat be. Bár életkora
alapján a nagymamája is lehetne

Trágárkának, szellemileg nagyjából
egy szinten állnak. Oláhné Marika néni az egy héttel ezelőtti,
nagykőrösi ellenzéki (MSZP-s,
jobbikos, „civil”) tüntetés utolsó
szónokaként tűnt föl cekkerrel a
kezében. Vagyis ő volt a főszónok,
hiszen komoly rendezvényeken
mindig a legnagyobb attrakciót
hagyják a végére. Nos, Marika néninek olyan „előzenekara” volt, mint a
szocialista Ujhelyi „Menza” István.
Ujhelyit Ábrahám Tibor volt
SZDSZ-es országgyűlési képviselő (1990-1998) követte, aki – jó
liberális szokás szerint – átvedlett
„civilbe”, és jelenleg a Jobb Nagykőrösért Egyesület elnöke. Ábrahám
Tibor leánya, Ábrahám Edit is üde
színfoltja a nagykőrösi közéletnek: 2014-ben a Jobb Nagykőrösért
Egyesület jelöltjeként indult a helyi

polgármester-választáson, a Jobbik támogatásával. De ami ennél
is érdekesebb: Ábrahám Edit egy
Facebook-posztjában akasztással
fenyegette meg a város fideszes
polgármesterét, Czira Szabolcsot és
a többi fideszest. Ez is jelzi, hogy a
Pest megyei településen erős a felhozatal vérre szomjas ellenzékiekből.
Ábrahám Tibor fölszólalása
után következett a helyi proletariátus képviseletében Oláh Imréné,
Marika néni bevásárlószatyorral
a kezében. (Szózata valószínűleg „cekkeres beszéd” néven vonul
majd be a történelembe.) Ő azokat
az unalomig ismert hülyeségeket
ismételgette, amelyeket az RTL
Klub és az ATV híradóiban látott, illetve amelyekre valamelyest
vissza tudott emlékezni. Ezekkel
most nem terhelnénk olvasóinkat,
de aki kíváncsi rájuk, megnézheti az egész nagykőrösi tüntetést.
(Marika néni gyújtóhangú beszéde a 32. perc táján kezdődik.)
A számunkra legérdekesebb
rész a 40. perc után következett,
amikor Marika néni a nők nyugdíj-korhatáráról értekezett, illetve
arról, hogy „ott fent ez a sok bajuszkirály teljesen hülyének nézi
a nőket”. Ekkor egy okostojás a
közönség soraiból közbekotyogta: „Még dolgozzunk plusz 400
órát.” Ekkor fakadt ki Oláh Im-

réné (Marika néni), és a fideszes
politikusokra célozva a következőket mondotta:

Pontosan,
dolgozzanak.
Beállítanám
őket, azt amelyik nem bírja,
agyonverni.
A pár tucat tüntető nagyon
élvezte a „viccet”, jót rötyögtek rajta. Reméljük, hamarosan
Marika néni is körbeturnézza
majd a teljes ellenzéki médiát,
mint Trágárka. És mellette is kiáll majd a fehérsapkás nőegylet,
plusz Dobrev Klára. Biztosítják
szenvedélyes egyetértésükről, és
arra biztatják majd, tartson ki.
Hiszen ők mindannyian európai értelemben vett demokraták.
Akik, mikor épp nem bajszos
f*szoznak, akkor jobb esetben
csak börtönbe küldenének minket, rosszabb esetben az akasztófára. És most már az agyonverés
is a lehetőségek között van.
PestiSrácok.hu/
Pilhál Tamás

KOMMENTEK
A PestiSrácok facebook oldalán
elszabadultak a kommentek erre
a durva acsarkodásra válaszul,
amivel a helyi álcivilek egyik
oszlopos tagja fenyegette meg a
fideszes politikusokat. Ezekből
válogattunk néhány csemegét.
Az alábbi kommentek nem feltétlenül tükrözik a Szerkesztőbizottság álláspontját.
N. Erzsébet: „Bele gondolni is
szörnyű, mi lenne, ha hatalomra kerülnének? Szerencsére nem
sok esélyük van.”
Katalin N.: „gondolom, mert
őt baromira érintheti a túlóra
törvény mint nyugdíjast.... na,
ebből is látszik, hogy nem is igazán a törvénnyel van bajuk, csak
véres szájú felforgatók”
H. Csicsi: „A teljesen szétesett
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baloldali „orátorok” már Blankákat, Mariska néniket szólaltatnak meg; hátha megindul
valami.....tiszta szégyen.”
Panni K.: „Marika néni, ha 70
évvel korábban születik, még
iparügyi miniszter is lehetett
volna.”
P. Zsolt: „Azt mondja, hogy bajuszkirály... Nos, ő sem panaszkodhat...”
Attila M.: „Ó, csak nem egy titkárnő az andrássy 60-ból? Vagy
csak egyszerű pártnyugdíjas?”
Margit D.: „Szégyen,hogy ilyen
emberek vannak városunkban!!”
Mónika V.: „A komcsik semmit
sem változnak az idővel...”
Zoltán L.: „Nem rég még azt
mondta Vona erre a nyugdíjas

típusra, hogy habzó szájjal cvekkerrel a kezükben, de úgy tűnik
most ez a stílus éppen mögfölöl
nökik!”
B. Gyula: „Komcsi, mit vàrtunk?
Ezek csak akasztgatni, lopni, és
egy orszàgot csődbe vinni tudtak, mióta világ a világ...”
Edith V.: „És ha feljelentik akkor
is ekkora lesz a szája????”
Peter O.: „Teljesen olyan, mintha az Indul a bakterház című
film egyik jelenete volna.”
János P.: „ezt a nénit ne vegyük
már komolyan. csak a zágráb
felhasználja.szegény azt se tudja
miről beszél.”
Péter T.: „Csak kibújik belőlük a
zsigeri agresszivitás.”
Fecó K.: „Agresszión kívül esetleg volna más programjuk is???”
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Vidám hangulat a gimnázium bálján

Idén, a hagyományokhoz híven ismét
megrendezték a gimnázium bálját 2019.
január 26-án a Toldi iskola aulájában, az
Arany János Református Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium Szülői Közössége szervezésében. A bálon az ízletes
vacsora mellett éjfélkor töltött káposztát is
feltálaltak mini zsemlével együtt, mely egy
újdonság volt. Suba Csaba tanár úr osztálya,
a 12. a igen látványos csárdást adott elő Horváth Melinda táncpedagógus betanításával,
mely megalapozta a hangulatot. A zenét a
Sanzon Együttes szolgáltatta. Az est folyamán további meglepetések is várták a 310
fő bálozót, értékes tombolanyeremények is
gazdára találtak.
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A bált jelenlétével megtisztelte Nagytiszteletű Szabó Gábor lelkészelnök, Hernádi László
esperes plébános, Földi László országgyűlési
képviselő úr, Dr. Czira Szabolcs polgármester úr, Dr. Cziráné Dr. Kőházi –Kis Tímea
igazgató asszony, Suba Lajos nyugalmazott
gimnáziumigazgató és kedves felesége.
A szervezők köszönetüket fejezik ki a bál
támogatóinak, segítőinek.
Főbb támogatók voltak:
• 7.a osztály szülői közössége: 100 000 Ft utazási utalvány
• TRAVEL KOFFER Utazási Iroda, Kecskemét: egy 5 napos horvátországi nyaralás
• Csernus-Copy kft.: bálhoz kapcsolódó
nyomtatás /meghívók, plakát, vacsorajegyek/ 2 fő részére wellness hétvége.

• Földi László országgyűlési képviselő felajánlása: Hotel Aquarell Wellness 3 nap,
2 éjszaka 2 fő részére
• MEVAD Bt.: Utasi Gabriella 50 000 Ft értékű ékszerutalvány
• LINARTECH Autóház Kecskemét
• LINARTECH Autócentrum Kecskemét
• FORMONT Autó Kft.
• Dekorációban: Ági Virágüzlet és Virágsziget
Tájékoztatta lapunkat
Cziráné Kádár Zsuzsanna, a SZK vezetője.
A fergeteges hangulatról az Önkormányzati Hírek Nagykőrös facebook oldalán
található képeink is árulkodnak.
Fotók: Beretvás Judit
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LÁSZLÓ DITTÁT
EGYHANGÚ IGENNEL
TÁMOGATJA
A SZAKBIZOTTSÁG

Nagykőrös Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 2019. február 14-én dönt a Nagykőrösi
Arany János Kulturális Központ
magasabb vezetői beosztására
benyújtott pályázat elbírálásáról,
az igazgató személyéről. Az előterjesztést a képviselő-testületi
döntést megelőzően 2019. január 28-án az Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sport Bizottság véleményezte, és egyhangú IGEN
szavazattal támogatták a jelenlegi igazgatónőt, László Dittát.
Nagykőrös Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a Nagykőrösi

Arany János Kulturális Központ
igazgatói munkakörének betöltésére írt ki pályázatot a tavalyi
évben, melynek benyújtási határideje 2019. január 15. volt.
A felhívásra egy pályázó nyújtott be pályázatot, a pályázat
határidőben megérkezett. A pályázat benyújtója László Ditta,
az intézmény jelenlegi igazgatója volt.
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
Szabóné Irházi Zsuzsanna kiemelte, hogy a 2018-as év az
intézmény számára minden tekintetben a megújulás éve volt.
Minden tekintetben igaz ez, vonatkozik az intézmény épületeire,
technikai felszereltségére és szakembergárdájára is. A bizottság
elnöke kiemelte a László Ditta
által kidolgozott szakmai program nagyszerűségét, mely minden tekintetben a további fejlődés
irányába mutat. Amennyiben a
képviselő-testület is pozitívan
dönt a témában, úgy újabb öt
évre bízzák meg László Dittát
az intézmény igazgatói feladatainak ellátásával.
LV

SEGÍTSÜNK KÖZÖSEN
a nagykőrösi tűz károsultjainak!
Bizonyára Ön is értesült arról, hogy egy
nagykőrösi család háza a Magas utcában,
a napokban egy pusztító tűz következtében
lakhatatlanná vált.
Fogjunk most össze, hogy

Királyﬁ Gyula és Családja
újrakezdhesse!
Most minden segítség jól jön a szerencsétlenül
járt nagykőrösi lakosoknak.

Kérjük, amennyiben Ön is
segítene nekik, és támogatná
Őket az újrakezdésben,
a Nagykőrös Városért
Közalapítvány számlaszámára
küldje el anyagi segítségét:
10918001-00000017-88050007
Kérjük, a közlemény rovatban
tüntesse fel az alábbit:

’SEGÍTSÜNK AZ
ÚJRAKEZDÉSBEN’
Nagykőrös Városért Közalapítvány Kuratóriuma

A fejlődés és a fejlesztések költségvetése
lesz a 2019- es büdzsé Nagykőrösön
Amit elkezdett a nagykőrösi
városvezetés, azt folytatja, ahogyan megígérte!
Az elmúlt ciklusokban példásan stabil és fegyelmezett
gazdálkodással sikerült elérni, hogy a nagyszabású városi
fejlesztések költségeit, annak
önerejét is kigazdálkodja a település, a rendelkezésre álló
működési források mellett. Így
lesz ez ebben az esztendőben is,
a tervezett költségvetés szerint,
melyben nagyszabású újabb fejlesztéseik költségeit is betervezték. Lapzártánk után tárgyalják
a szakbizottságok azt a költségvetési tervezetet, melyben
az szerepel, hogy az önkor-

mányzat költségvetési bevétele: 2.883.650.000 Ft, az előző
évi költségvetési maradvány
1.140.870.000 Ft, költségvetési kiadása 3.980.654.000 Ft. A
tárgyévi kiadásokat így teljes
mértékben fedezik a bevételek, külső finanszírozás (hitel)
igénybevételére még a tervezett
fejlesztési célok megvalósításához sincs szükség.
A bevételek közt jelentős
tételt jelent a helyi iparűzési
adó, melynek ez évre betervezett összege 690 millió forint.
Mindez jelzi azt, hogy Nagykőrösön jól prosperáló vállalkozások működnek, melyek sok száz
helyi munkavállaló foglalkozta-
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tásával üzemelnek. Nagykőrös
büszke a helyi munkahelyteremtő vállalkozásokra, és minden lehetséges eszközzel igyekszik segíteni működésüket.
A 2019-es költségvetésbe
tehát betervezésre kerültek a
2019-es fejlesztések, beruházások kiadásai, így többek közt
a Bárány utcai lakótelepen az
utak, járdák rekonstrukciójára
30 millió forint, a Kecskeméti
úti járdák újjáépítésére 50 millió forint önerő került betervezésre a belügyminisztériumi
támogatás mellé. A Ceglédi úti
ingatlanberuházásra, a sporttelepen lévő új székház épületének
építésére 76.740.000 forint áll

majd rendelkezésre. A Nagykőrösi Arany János Kulturális
Központ földszinti vizesblokkjának felújítása is szerepel a
költségvetésben, 4,5 millió forinttal. A Ceglédi út 7. szám
előtti parkoló felújítására betervezett összeg 3,5 millió forint.
Önkormányzati lakások és nem
lakáscélú ingatlanok felújítására
23,5 millió forintot terveztek be
2019-re. Ezen túl egyéb fejlesztések, beruházások, felújítások is
lesznek természetesen 2019-ben.
A végső igent a fejlődés és fejlesztések költségvetésére 2019.
február 14-én mondja ki a képviselő- testület.
Lőrinczy Veronika
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Két újabb pályázat benyújtásáról
is döntött a képviselő - testület
Nagykőrös Város Önkormányzat képviselő-testülete
január 24-i rendkívüli ülésén
két fontos pályázat benyújtásáról döntött. Pályázat kerül
benyújtásra Nagykőrös város belterületi csapadékvíz
elvezetésének fejlesztésére,
valamint a „Kiegyenlítő
bérrendezési alapból nyújtható támogatás - 2019” jogcímre is pályázik a város.
Az első pályázat esetében
a támogatás célja a csapadékvizek rendezett és kártétel
nélküli elvezetése vagy helyben
hasznosítása, a települések árvíz-, belvíz- és helyi vízkár
veszélyeztetettség csökkentése,

a további környezeti káresemények megelőzése érdekében
Pest megye településeinek belterületi csapadékvíz elvezetési, csapadékvíz- gazdálkodási rendszerének kialakítása,
korszerűsítése, a belterületen
áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz- elvezető
rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.
A pályázattal elnyerhető támogatás minimum 40 millió Ft- maximum 300 millió
Ft. A támogatási intenzitás
mértéke Nagykőrös város
esetében maximum 95%

A másik pályázat esetében

lyázat benyújtását a jelenlévő

Nagykőrös Város Önkor-

képviselők egyhangú igen sza-

mányzata a pályázati kiírás-

vazattal támogatták.

ban foglaltakra figyelemmel,

Ezeken túl Nagykőrös Vá-

az előzetes számítások alap-

ros Önkormányzat képvise-

ján összesen 37 400 000 Ft

lő - testülete véleményezte a

vissza nem térítendő költ-

2019/2020. tanévi általános

ségvetési támogatásra nyújt

iskolai felvételi körzeteket.

be pályázatot. Mindkét pá-

LV

A WWW.NAGYKOROS.HU OLDALON,
NAGYKŐRÖS VÁROS HIVATALOS HONLAPJÁN
FRISS HÍREKKEL, KÉPGALÉRIÁKKAL TALÁLKOZHAT!
TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN

Hirdetés

Téli rezsicsökkentés:
Döntés után érkezhet
a támogatás
A közbeszerzési eljárás
eredményének értékelése folyamatban van, a pályázatok
benyújtási határideje Nagykőrösön január 25-e péntek
volt. Az illetékes szakbizottság lapzártánkat követően január 31-én tárgyalta
a pályázatot.
Ahogy lapunk azt megírta, 1687 nagykőrösi
család érintett a téli rezsicsökkentés azon ütemében,
mely szerint a kormányhatározatnak megfelelően
azok a családok is részesülhetnek téli rezsicsökkentésben, akik nem vezetékes
földgázzal vagy távhővel
fűtenek, hanem a tüzelésnek más módját választják.
Kérjük, figyeljék ezzel kapcsolatos híreinket!
LV
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Hirdetés

PB gáz 11,5 kg

PB gáz 23 kg

4599 Ft

9299 Ft

Nagykőrös, Kuruc u. 10.
Tel.: 06 30 4300 004

Bankkártyás ﬁzetés is igényelhető
Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Hirdetés

GONDOLJON A TÉLRE!

Bükk, tölgy, gyertyán,
vastag akác guriga
Kazánra hasított nyárfa
Érd.: Kolozsvári u. 7., Ádám L. u. 45.

Tel.: 06 20 242 7089,
06 20 243 2051, 06 20 512 7200
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„MÁS INTÉZMÉNYEKBEN IS
GYÖNGYSZEMKÉNT TEKINTENEK
A NAGYKŐRÖSI KÓRHÁZRA”
– Interjú Csépleő Viktóriával, a nagykőrösi kórház ápolási igazgatójával

Közel egy éve, hogy a Nagykőrösi
Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet ápolási igazgatói pozícióját Csépleő Viktória tölti be.
Akit, mint a kívülről friss szemmel
érkező első meglátásairól és az
időközben szerzett tapasztalatokról kérdeztük.
ÖH: Tavaly februárban lett a
nagykőrösi kórház ápolási igazgatója, de a kapcsolata a kórházzal jóval korábbi…
Csépleő Viktória: Igen, bár 2018.
február 15-től érkeztem az intézménybe, mint ápolási igazgató, korábban sem volt előttem ismeretlen
a kórház. Budapesten 1999-től az
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben több osztályon is dolgoztam. A felső vezetésben 2007-től
segítettem a munkát. A nagykőrösi
kórházzal korábban is volt szakmai kapcsolatunk, számos közös
rendezvényünk volt, melyeken
vagy vendéglátók között fogadtam a kőrösi kollégákat, vagy
éppen a nagykőrösi kórház tavaszi és őszi konferenciáján vettem
részt vendégként, üléselnökként,
illetve előadóként. Időközben
Kecskemétre költöztem, ott egy
szociális intézményben dolgoztam
egy évig. Amikor meghirdették
a megüresedett ápolási igazgatói
posztot, pályáztam és a pályázatom
sikeres lett.
ÖH: Mi volt az első dolog, amit,
még ha régi ismerősként is, de
kívülről érkezve észrevett?
Csépleő Viktória: A betegközpontúság, hogy nagyon kedvesek,
nagyon mosolygósak, illedelmesek
az itt dolgozók. Azt gondolom, ez
a legnagyobb érték, hogy itt mindenki a legrövidebb időn belül
próbál segíteni, vélhetően ezért is
van az, hogy más intézményekben is gyöngyszemként tekintenek
a nagykőrösi kórházra. A másik
fontos pont, hogy a szakdolgozói
létszám tekintetében nem voltak
nehézségek, de az is legalább ilyen
fontos, hogy kiemelkedően magas a szakdolgozók között a szakképzettségi arány. Jelenleg három
szakképzetlen kolléga van a munkatársak között, akik a tavalyi év
folyamán beiskolázásra is kerültek.

Ez a kiváló színvonal egyrészt
könnyebbséget jelentett a kezdésnél, másrészt hatalmas feladat megőrizni ezt a gárdát mind
számában, mind színvonalában,
másrészt feltárni azokat az erőforrásokat, amelyek a mindennapi munka mellett még a kollegákban rejlenek. Ennek egyik kiváló
eszközének bizonyult az általam
bevezetett beszámoló készítése,
mely szintén magas számú konferenciákon, továbbképzéseken való
részvételhez kapcsolódik.
ÖH: A konferenciákon és továbbképzéseken való részvételről
készítendő beszámolók bizonyára nem merítik ki az újdonságokat, amelyeket érkezése hozott a
kórház életében…
Csépleő Viktória: Történetesen
ezen terület, azaz a konferenciák
és továbbképzések ügyében más
intézkedés is született, hiszen ezek
erősítik, hogy folyamatosan magas színvonalú dolgozói gárdája
legyen az intézménynek, ugyanakkor azt is fontosnak tartom, hogy
ezt a dolgozóknak járó juttatást
mindenki egyformán igénybe is
vegye, ne alakulhasson az ki, hogy
aki többet kér, az több helyre, míg
a szerényebb csak kevesebbre juthasson el. Másrészt a tárgyi feltételek biztosítása terén indokolt
volt a szakmai kontroll bevezetése, erősítése, ami azt jelenti, hogy
az előző gyakorlattal ellentétben
csak szakmai engedélyeztetés által lehetett új eszközöket beszerezni. Az ápolási igazgatói feladatok között szerepel a különböző
anyagok, kötszerek, ápolási eszközök felügyelete és az ezzel való
gazdálkodás is. Mivel magam is
voltam főnővér, tudom mit jelent
az, hogy spájzolni, ezen osztályos
készletek racionalizálását is meg
kellett tenni, új szemléletet kellett
kialakítani. Mára a negyedéves
igénylésekben jól látszik, hogy
nagyon figyelnek erre a kollégák.
Mindezek mellett folyamatos
fejlesztéseket hoznak a betegelégedettségi kérdőívekből nyert
visszajelzések. Ilyen eredmények
a laboratóriumnál a sorszámjelző
bevezetése, a kórtermek komfor-
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Csépleő Viktória, a nagykőrösi kórház ápolási igazgatója

CSÉPLEŐ VIKTÓRIA
Szakmai végzettség:
1997 – diplomás ápoló
2000 – egészségügyi menedzser
2002 – egyetemi okleveles ápoló
2004 – egészségügyi gyakorlatvezető
2015 – BELLA Akkreditációs program
felülvizsgáló
Munkahelyek:
1999–2016. október: Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest
(1999–2007: Amputációs Sebészeti és
Rehabilitációs Osztály – osztályvezető
főnővér; 2007-től ápolásfejlesztő, ápolási igazgató-helyettes, minőségirányítási vezető)
2016. november–2018. február 14.:
Kecskemét Bács–Kiskun Megyei „Platán” Integrált Szociális Intézmény – intézményvezető ápoló
2018. február 15.: Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet
– ápolási igazgató

tosítása, polcokkal, akasztókkal
való felszerelése, de említhetném
az udvaron történt útjavítást vagy
éppen a legújabb, még megoldáskeresésre váró ügyet, a belgyógyászati osztályon az éjszakai fények
betegeket zavaró hatásának megszüntetését, mérséklését.
ÖH: Gyöngyszemként említette
a nagykőrösi kórházat, nyilván
ehhez elengedhetetlen a jó közösség…
Csépleő Viktória: Ha a közösségről esik szó, nagyon fontos a kórház
dolgozói közössége, mely építésében kétségkívül nagy szerepe van
az összetartást erősítő rendezvé-

nyeknek, mint a Minőségi Betegellátás Alapítvány szervezésében
a hétvégén megrendezésre kerülő
Nővérbálnak, de említhetném a
Közalkalmazotti Tanács szervezése nyomán létrejött tavaszi kirándulásokat, a Semmelweis napi
ünnepséget vagy éppen a karácsonyi vacsorával egybekötött zenés
estet. Fontosak ezek a rekreációk.
Miként nagyon büszkék vagyunk a
Nagykőrösi Táltosok nevű szakdolgozói csapatunkra, akiknek a hoszszú évek kitartása tavaly meghozta
a sikert és a Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara Pest Megyei
Területi Szervezetének versenyén
harmadik helyezést értek el.
De ha közösségről esik szó,
nagyon fontos megemlíteni a város közösségének erejét is, melyről már korábban is hallottam,
de az elmúlt év során kétszer
is megtapasztalhattam személyesen is. Tavasszal a védőnők
tanácsadóinak felújításánál segítettek egy közös ügyet, önkéntesen, szabadidejükben a lakosok.
Szívbemarkoló gesztus volt, amit
nagyon megkönnyeztem. Júniusban pedig Nagykőrösön volt a
Richter Egészségváros Program,
melyen nagyobb városokat maga
mögé utasítva, az országban a 6.
legtöbb pénzt gyűjtötték össze a
nagykőrösi emberek a kórháznak. Úgy gondolom, mindezek
jól mutatják, a kórház egy olyan
intézmény, amely mögött mindenki egy emberként áll ki.
-sz-
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Country Tours:
Megbízhatóság, magas minőségű szolgáltatások
– A környék kedvenc utazási irodája
Január 26-án szervezte meg a
Country Tours Utazási Iroda
az immáron hagyományos,
nagysikerű szezonnyitó gála
estjét, melyre összesen 10 kiemelt partnere jött el, hogy
bemutassák fantasztikus ajánlataikat, melyeket a nagykőrösi
Country Toursnál is elérhetnek
az érdeklődők. Látogatóban eb-
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ben az évben sem volt hiány, a
Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ színházterme zsúfolásig megtelt. A nagykőrösiek
és a környéken élők körében
igen népszerű a Country Tours,
mely megbízhatóságával, magas minőségű szolgáltatásaival, remek, nagy tapasztalattal
rendelkező szakembergárdával

áll az utazni kívánók rendelkezésére. Az utazási irodát 1990ben alapították, a cég vezetője, és
kiváló idegenforgalmi szakembere Vadász Katalin, aki sok szeretettel ajánlotta szolgáltatásaikat
a résztvevőknek.
Az est végén hagyományosan
tombolasorsolásra került sor, a
fődíjat az idei évben az IBUSZ

ajánlotta fel, mely egy kétszemélyes görögországi repülős
utazás. Egy biztos, aki jelen volt
az eseményen, nem csalódott,
hiszen megismerkedhetett a
gazdag utazási kínálattal, és
aki a Countrytól választ ebben
az évben, az sem fog csalódni,
hiszen a lehető legjobbat kapja.
LV
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„A HIMNUSZ
SZÜLETÉSNAPJA”

„Munkásőrség – egy
párthadsereg története”

2019. január 23-án, 18 órától a Nagykőrösi Arany János
Kulturális Központ dísztermében Pap Ferenc, nagykőrösi
származású Balázs-Béla-díjas
operatőr dokumentumfilmjét
vetítették le 2x26 percben. A
megjelenteket László Ditta, a
kulturális központ igazgatója
köszöntötte. A vetítés után az
alkotókkal beszélgetésre került
sor a filmről és a 2017-ben megjelent „A munkásőrség” című
A Weiner Leó Zeneiskola idén
is megrendezte a Magyar Kultúra Hete alkalmából ünnepi
hangversenyét. A megjelenteket először Százdiné Szecsei
Anikó igazgatónő köszöntötte, majd Hartyányi Mária Piroska ny. zenetanárnő tartott
érdekes előadást, valamint
zongorán kísérve énekeltük el
közösen a magyar Himnuszt.

interjúkönyvről. Jelen volt még
a film társrendezője, Pap Zsolt,
a Ceglédi Televízió ügyvezetője és a témát kutató történész, egyben a film szakértője,
Dr. Kiss Dávid, a VERITAS
Történetkutató Intézet munkatársa. A rendezvényt követően a dokumentumfilmből
készült interjúkötet megvásárlására és dedikálására is
lehetőség nyílt.
Beretvás Judit

Ezután kiváló előadásban
lehetett része az érdeklődőknek, a Zeneiskola idén is szép
ajándékkal lepte meg a kőrösieket.
Tekintsék meg
képgalériánkat az
Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook
oldalán!
Horváth Tibor

TŰZ VOLT A MAGAS UTCÁBAN –
TELJESEN LEÉGETT EGY CSALÁDI HÁZ

Hatalmas füst lepte el a Magas utcát
Nagykőrösön, 2019. január 28-án, hétfőn
reggel, egy ingatlan tetőszerkezete teljesen leégett. Az Önkormányzati Tűzoltóság
Nagykőrös tűzoltói és a Ceglédi hivatásos
tűzoltóság munkatársai több gépjárművel
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érkeztek a helyszínre segíteni. Csámpai Attila, a PMKI szóvivője lapunknak elmondta: „Egy 150 nm-es családi ház tetőszerkezete teljes terjedelmében kigyulladt, a
tűz átterjedt a melléképületre is. Félő volt,
hogy a tűz a szomszédos házakra is átter-

jed. Személyi sérülés nem történt. A tűz
keletkezésének oka egyelőre nem ismert.”
Lapinformációink szerint a kazán robbanhatott fel, ez okozta elő a súlyos helyzetet.
Osztozunk a család fájdalmában!
Horváth Tibor
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„VELED VAGYUNK ROLI, HISZÜNK
Sportegyesületek összefogása

„Felülmúlta a várakozásainkat” – mondta Sohajda Márk
lapunknak a

„Sportoljunk
együtt
Szellő Roland
gyógyulásáért!”
– felhívással életre hívott eseményen kialakult összefogásról.
A január 25-én (pénteken) a
Kossuth iskolában tartott rendezvényen sportbemutatók mellett
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sor került a Nagykőrösi Kinizsi
SE és a KTE öregfiúk csapatának gálamérkőzésére, melyen a
kecskeméti csapat szerezte meg
a győzelmet. A jótékonysági rendezvényre érkezők adományaikat
urnákban helyezhették el, az öszszegyűlt összeget a program végén adták át a családnak.
Képgalériánk elérhető
az Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook oldalán!
*****
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BENNE, HOGY MEGGYÓGYULSZ!”
– Szellő Roland gyógyulásáért

Szellő Roland 16 éves nagykőrösi fiú, aki imádja a családját,
barátait, szeret motorozni, sokat
nevetni. Sajnos Rolinak élete legnagyobb csatájával kellett szembenéznie és ezzel együtt felvennie
a harcot, gyógyulása érdekében.
A szülei mindenben mellette állnak, minden erővel támogatják
Rolit, azonban a gyógykezelés
hihetetlenül drága.
Sohajda Márk, a Nagykőrösi
Kinizsi SE elnöke is találkozott
Roli történetével és egyből cselekedett.

A felhívására
pillanatok alatt
megmozdult a
város, összefogtak

Az óriási összea sportegyesületek és közös erővel fogást jól mutatja,
tettek azért, hogy hogy teltház mellett
játszották a jótémind anyagilag,
konysági nap gála
mind a hit erejémérkőzését, ahol a
vel támogassák
Nagykőrösi Kinizsi
Szellő Rolandot. SE öregfiú foci csaJanuár 25-én, pénteken a
Nagykőrösi Kinizsi SE focista palántái és röplabdásai, a
Nagykőrösi Sólymok kosarasai,
a Kőrös Judo SE cselgáncsozói és
a Honfoglalók Rugby Club rögbisei sportoltak együtt a Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános
Iskola tornacsarnokában.
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pata, a KTE kecskeméti öregfiúk ellen
játszott barátságos
mérkőzést. A nemes
célokat szolgáló eseményen több mint

egy millió forint
gyűlt össze Szellő
Roli gyógyulásáért.
A nemes ügyért
összefogó sportegyesületek bizonyították: egységben,
egyetértésben lehet
nagy dolgokat tenni.

Veled vagyunk
Roli, hiszünk
benne, hogy
meggyógyulsz!
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KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
2019. FEBRUÁR HÓNAP
KÉPVISELŐ NEVE
Dr. Czira Szabolcs
polgármester

FOGADÓÓRA NAPJA
2019. február 6. (szerda)
13.00 órától

HELYE
Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
(Nagykőrös, Szabadság tér 5.
fsz. 13. szoba)

Dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármester
1. számú választókerület

2019. február 25. (hétfő)
16.00 órától

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
(Nagykőrös, Szabadság tér 5.
fsz. 13. szoba)

Kiss Attila Csaba
települési képviselő
2. számú választókerület

2019. február 22. (péntek)
16.00–17.00 óráig

Ceglédi úti Kollégium
(Nagykőrös, Ceglédi út 2. )

Kustár Tamás
települési képviselő
3. számú választókerület

2019. február 4. (hétfő)
16.00 órától

Humánszolgáltató Központ
(Szolnoki u. 65.)

G. Kovács Sándor
települési képviselő
4. számú választókerület

2019. február 6. (szerda)
16.00–17.00 óráig

Nagykőrös, Mintakert u. 22.

Szabóné Irházi Zsuzsanna
települési képviselő
5. számú választókerület

2019. február 11. (hétfő)
16.00 órától

Nagykőrös, Arany János utca 35.
Idősek Klubja

Illés Sándor
települési képviselő
6. számú választókerület

2019. február 20. (szerda)
17.00 órától

Nagykőrösi Városi Óvoda
Hétszínvirág Tagóvoda
(Nagykőrös, Ifjúság u. 22.)

Sebestyénné
Angyal Zsuzsanna
települési képviselő
7. számú választókerület

2019. február 13. (szerda)
17.00–18.00 óráig

Nagykőrösi Kossuth Lajos
Általános Iskola
(Nagykőrös, Kinizsi u. 4.)

Nagy Balázs
települési képviselő
8. számú választókerület

2019. február 6. (szerda)
14.30–15.30 óráig

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
(Nagykőrös, Szabadság tér 5.
fsz. 13. szoba)

Orvosi ügyelet telefonszáma:

53/350-377
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EU-ÉPÍTŐ
KFT

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 10.
E-mail: eu-epitokft@freemail.hu

Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET

ÁLLATORVOSI

2019. január 28-tól
EZÜST PATIKA GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Széchenyi tér 8.
Tel.: 53/552-114

Nagykőrös, Nyársapát,

2019. február 4-től
ARANY GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Szabadság tér 11.
Tel.: 53/350-366

2019. február 2-3-án
DR. ÉVIN SÁNDOR
Nyársapát, Vasút u. 6.;
Tel.: 53/389-023; 06/20-978-27-40

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az ügyeletes patikát vasárnapi
napokon 11 órától érhetik el,
mivel az Oroszlán Gyógyszertár
(Nagykőrös, Kecskeméti út 18.)
vasárnap is nyitva tart 11 óráig.

2019. február 9-10-én
DR. MODOR PÉTER
Kocsér, Szent István tér 5.;
Tel.: 53/359-725; 06/20-375-77-50

12

ÜGYELET
Kocsér
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Napról napra szebb és szebb
az új nagykőrösi piaccsarnok
Igazán megtisztelő feladat, és
egyben jóleső érzés hétről hétre, napról napra fényképezni
a nagykőrösi piacberuházást,
hiszen egy valóban impozáns,
és kiválóan megtervezett épület képe rajzolódik ki, immár
nemcsak a tervasztalon, hanem

a munkaterületen. Zajlanak
a festészeti, belsőépítészeti
munkálatok is a helyszínen. A
múlt héten megérkeztek a pavilonok, melyek tartóelemeit már
összeszerelték. Megmutatjuk
képeinkkel is mindezt!
LV
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„MOZOGJ VELÜNK”
ovis program a Petőfiben

A Nagykőrösi Petőfi Sándor
Általános Iskola 2019. január
24-én tartotta „Mozogj velünk”
ovis programját Nagykovács
Istvánné igazgatóhelyettes szervezésében. A gyermekeket Utasi
Eszter igazgatónő is üdvözölte.
A tornaterem berendezéséért
Bánfi-Hidasi Réka és Király
Miklós pedagógusok feleltek.
A rendezvényen a város öszszes óvodája részt vett, a sportnap egy közös bemelegítővel
indult Zoboki Laura tanítónő
vezetésével, a játékokat pedig
Barcsay Zsuzsanna igazgató-

helyettes irányította. Sor került
szlalom futásra labdaterelgetéssel, egyensúlygyakorlatra, babzsák hordásra, nyuszi ugrásra és
karikába bújásra, páros futásra,
átfűzős váltóversenyre, végül labdaátadásra fej felett.
Az izgalmas versengések
után került sor az eredményhirdetésre: Első helyen végzett
a Kárász úti óvoda Tapsifüles
csapata, második lett a Batthyány úti óvoda Fürge Talpak és a
Kalocsa Balázs ovi Piros alma
csapata. Harmadik helyen végzett a Kossuth Lajos úti óvoda

Süni csoportja, negyedik lett a
Názáret Római Katolikus Óvoda
Kisvakond csoportja, ötödik helyen végzett a Kazinczy utcai Református Mesevár óvoda, végül
hatodik lett az Ifjúság úti óvoda
Hétszínvirág csoportja.
Gratulálunk!
Beretvás Judit

KÉT NAP - NÉGY VERSENY

A január hónap utolsó napjaiban több fronton is megkezdték a versenyzést a Kőrös
Judo SE versenyzői. A hétvégén gyakorlatilag
az összes korosztály érdekelt volt az év első
megmérettetésein. Szombaton az idősebbek
Cegléden léptek szőnyegre felnőtt országos
rangsorversenyen, mely egyben az év eleji
válogató versenyek egyike is volt. Itt Horváth
Luca ezüstérmet szerzett, Kochan József a negyedik, Godó Zsófi és Hajdú Eszter az ötödik
helyen zártak. Balog Ádám és Soós Norbert
helyezetlenül végeztek. Sajnos ők komoly
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taktikai hibákat is vétettek, melyeket ebben
a mezőnyben már büntetlenül nem lehet.
Ugyanezen a napon a diák és a serdülő korosztály is versenyzett Mórahalmon. Itt Ragó
Noémi első, Bagó Boglárka és Zsarnai Zsolt
második, Károly Petra, Budai Gábor, Kovács Ádám és Török Csaba harmadik, míg
Kovács Péter hetedik helyezést ért el. A vasárnapi napon a kissé foghíjas ifik utaztak
el Győrbe, ahol szintén válogató versenyt
rendeztek a korosztály részére. Itt Godó
Zsófi ezüstérmes lett, míg Farkas Tamás az
ötödik, Horváth Luca a negyedik helyezést
szerezte meg. Horváth Luca negyedik helyezést szerezte meg. Sajnálatos módon Ő ismét
lesérült és rá ismét néhány hetes kényszerpihenő vár ebben a fontos időszakban. Szintén

vasárnap a 10 év alattiak utaztak Mórahalomra a számukra rendezett játékos küzdelmi vetélkedőre, ahol nagyon kellemes meglepetést
okozva kiválóan szerepeltek. A csapat tagjai
voltak: Rimóczi László, Sáfár Maximilián,
Margit Levente, Margit Zsombor, Zsarnai
Máté és Petrák Norbert. A következő hétvégén egy országos sporteseménynek ad otthont Nagykőrös, hiszen 2019. február 2-án
az egyesület és a Magyar Judo Szövetség
közös rendezésében a serdülő ,,B” fiú korcsoport (2006-2007) országos diákolimpia
kerül lebonyolításra a Kossuth Lajos Általános Iskola csarnokában. A versenyen hét
nagykőrösi indulhat, de közülük többek indulása kétséges még.
KŐRÖS JUDO SE

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Rögbi: „Új bőrben”
a Honfoglalók

AKI VÉRT AD, ÉLETET AD!

A Pest Megyei Vöröskereszt Területi
Szervezete véradást szervez
2019. február 13-án 13-17 óra között
Nagykőrösön, a Széchenyi tér
8. szám alatt
A nők évente 4, a férﬁak 5 alkalommal
adhatnak vért!
Két véradás között 56 napnak kell eltelnie!

AKI VÉRT AD, ÉLETET AD!
JÖJJÖN ÉS CSATLAKOZZON A VÉRADÓK
EGYRE NÖVEKVŐ TÁBORÁHOZ!
Büszkén tudatjuk a sportszerető nagykőrösiekkel, hogy több
éves sikertelen próbálkozás
után végre gyártás alatt van a
legapróbb nagykőrösi rögbisek
34 darabos mezgarnitúrája!
Mint az sokak előtt ismeretes volt, mini és törpe korcsoportjaink korábbi „mezgarnitúrája” egy angol csapat
levetett dolgait tartalmazó
segélycsomagból került hozzánk és elég megviselt volt. A
hirtelen megnövekedett taglétszám, a darabszám, a méretkülönbségek és a népszerűség két
év után azonban mindenképpen indokolttá tette egy új garnitúra beszerzését.
Csapataink volt, hogy egyszerre 3 féle mezben játszottak
a pályán, hogy mindenkinek
megfelelő méretű felszerelése
legyen. Megjelenésünk így nem
tükrözte az eredményeinket,

nem győzött meg egy kívülállót
és nem sugallt egységet.
Rendkívüli összefogás segítségével egy 34 részes (sportszár,
nadrág, mez) logózott garnitúrát sikerült vásárolni mini és
törpe korcsoportjainak, azaz
két csapat számára, 600.000 Ft
értékben. Szívből köszönjük a segítséget és a támogatást az angol
SRG Elite Sportwear mezgyártó
cégnek; a derült égből pottyant
nemzetközi
szponzorunknak,
a Cloudify-nak; az egerszalóki
Vadásztanya Fogadónak (www.
vadasztanyafogado.hu); a Mátrix Oktatás Központnak (www.
matrixoktatas.hu); Petrák János
nagykőrösi villanyszerelő mesternek és nem utolsó sorban Kovács Rékának!
Honfoglalók Rugby Club és
Törpi Rögbi Utánpótlás
Műhely SE

Hirdetés

Hirdetés

Nagy Józsefné
önkéntes vöröskeresztes

ÁLLÁSAJÁNLAT
Nagykõrösi székhelyû széles
termékskálával rendelkezõ
gépgyártó vállalathoz keresünk
CAD szoftvereket használni tudó
kezdõ vagy gyakorlattal rendelkezõ

TERVEZÕ
GÉPÉSZMÉRNÖK
végzettségû munkatársat.
Önéletrajzokat az
agisz@agisz.hu-ra várjuk.
Továbbá felvételre keresünk lakatos
szakmunkást.
Jelentkezni az 53/550-280-as
telefonszámon lehet.
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ÁLMODD MEG TE

A VI
VIRÁGOS
IRÁG
GOS NAGY
NAGYKŐRÖS
YKŐRÖS
S LO
LOGÓJÁT!
OGÓJ
JÁT
T!

Kedves Gyermekek, Fiatalok!

Szeretett Nagykőrösünk nem
csak a Virágos Magyarország
2018 verseny fődíját nyerte el
év végén, de megkapta a jogot
is, hogy 2019-ben képviselhesse
hazánkat az „Entente Florale
Europe” nemzetközi versenyen.

• A logó
tartalmazza
a „NAGYKŐRÖS”
feliratot, szabadon
választott betűtípussal, írásmóddal.
• Utaljon a város
„Nagykőrös,
zöld város az ország
szívében”
szlogenjére.
• Megjelenésében
jelezze a város
virágosítása
melletti
elkötelezettséget.
Minden nagykőrösi és Nagykőrösön tanuló általános iskolás
és középiskolás diák logótervét
várjuk, elsősorban digitálisan,
de benyújthatók szabadkézi rajz
formátumban is.
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J
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PE LE
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ESZ.
Kérjük, terveiteket
2019. február 11-én
12 óráig juttassátok el
az info@nagykoros.eu
e-mail címre, illetve
Nagykőrösi Polgármesteri
Hivatal (Szabadság tér 5.)
portájára.
A beérkezett javaslatokból a zsűrinapot előkészítő
szervezőbizottság választja ki a győztes alkotást,
mely a versenyen a város

GONDOLATG
ONDOLA
ATÉBRESZ
ÉBRESZTŐKÉNT
ZTŐK
KÉNT
A 2017-es esztendőben, az
Arany János-emlékévben a következő logót használta a város:

arculatának központi
eleme lesz.
A javaslattevő elismeri és
szavatolja, hogy az általa benyújtott, logóterv(ek) szerzői
joga őt illeti, és a benyújtott pályamunkával kapcsolatban harmadik személynek semmilyen
szerzői vagy egyéb jogosultsága
nem áll fenn. A benyújtással
egyidejűleg a logóterv teljeskörű, korlátlan felhasználási jogát
Nagykőrös Város Önkormányzatára ruházza.
Polgármesteri Kabinet

A 2018-as esztendőben, Nagykőrös várossá nyilvánításának
650. évében az alábbi logót
használta Nagykőrös:
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