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MAGYAR KULTÚRA HETE NAGYKÔRÖSÖN

A Magyar Kultúra Hete Nagykőrösön 2020. január 20-tól számos értékes programmal vette kezdetét. 
A Szép Magyar Beszéd, Kazinczy Ferencről elnevezett szépkiejtési verseny 5-8. évfolyamos tanulók számára 

kerül t megrendezésre, további részletek lapunk 4. oldalán!  

Nincs megállás:
már térkövezik a Filó Lajos utcát!

A kedvezőtlen téli időjárás ellenére minden nap azon dolgoz-
nak a kiváló nagykőrösi szakemberek, hogy minél hamarabb 

elkészüljenek a Kálvin téri piac körüli komplex útépítési prog-
ram keretében az utcák, járdák, parkolók. 

További részletek lapunk 9. oldalán!

A Kőrös Környéki Nagycsaládosok Egyesülete és a Nagycsaládo-
sok Országos Egyesülete szervezésében Nagykőrösön rendezték 

meg 2020. január 18-án az Észak-Magyarország, Budapest és 
Közép-Magyarország Régió önkénteseinek köszöntését.  

További részletek lapunk 7. oldalán!

Önkéntesek köszöntése 
Nagykôrösön
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Orbán Viktor miniszterelnök 

a világ első számú oligarchá-

jának nevezte múlt hét pén-

tek reggeli rádióinterjújában 

Soros Györgyöt, aki „maffi-

aszerű hálózaton keresztül 

irányítja a politikai tevékeny-

ségét és gyakorol befolyást az 

európai politikára”.

Arról, hogy az Európai 

Parlament (EP) előző napi 

strasbourgi ülésén – néppárti 

szavazatokkal is – elfogadták a 

jogállamiság magyarországi és 

lengyelországi helyzetéről szó-

ló határozatot, a Kossuth Rá-

dió Jó reggelt, Magyarország! 

című műsorában Orbán Vik-

tor azt mondta: egy centimé-

terre volt a Fidesz attól, hogy 

kilépjen az Európai Néppárt-

ból (EPP) csütörtökön, mert 

a pártcsalád többsége „elárult 

bennünket”.

A kormányfő, a Fidesz el-

nöke azt mondta, csak azért 

nem léptek ki, mert a franci-

ák, a spanyolok és az olaszok 

„egyértelműen velünk voltak”, 

és a néppárti vitában úgy fog-

laltak állást, hogy ki kell állni 

Magyarország mellett.

Egy kormányzó-

párt azért tartozik 

egy pártcsaládhoz 

Európában, hogy ha 

a hazájának szüksé-

ge van védelemre, 

segítségre, akkor le-

gyenek szövetsége-

sei. „De ha a szövet-

ségeseink elárulnak 

bennünket – mint 

ahogy többségében 

egyébként a néppárt 

is elárult bennünket 

tegnap –, akkor ott 

nincs keresnivalónk” – fejtet-

te ki.

 Az azonban – folytatta Or-

bán Viktor –, hogy három 

komoly ország, a franciák, a 

spanyolok és az olaszok azt 

mondják, a magyaroknak van 

igazuk, ad némi reményt a vál-

tozásra az EPP-ben. „Fogyat-

kozó, de még létező reményt. 

Egyébként ma reggel már nem 

lettünk volna tagok” – fogal-

mazott.

A hazai börtönkörülmé-

nyekre hivatkozva megítélt 

kártérítések ügyében Orbán 

Viktor a rádióinterjúban úgy 

fogalmazott: „eszes, jól ismert 

ügyvédcsoportok” rájöttek, a 

kínzásról szóló európai szabá-

lyok olyan lazák és abszurdak, 

hogy erre hivatkozva „biz-

niszt lehet csinálni”. Ezeknek 

az ügyvédeknek a személyével 

is kell majd foglalkozni, mert 

„mégiscsak kihúztak az állam 

zsebéből sok milliárd forintot” 

– fűzte hozzá. Megjegyezte, 

a „csúcstartó” a „börtönbiz-

niszben” egy 33 éves férfi, aki 

8,5 év börtön után kapott 8 

millió forint kártérítést. (…)

(MTI)

Gyász
Búz István (1928) 

Kovács Dénesné sz. Parázs Ilona Erzsébet (1929)

Dobos Ferenc (1948)

Labancz Éva Aranka (1950)

Soros a világ elsô számú oligarchája

Megemlékezés
Balogh András 

Férjem halálának 1 éves 

évfordulója alkalmából

Nekünk nem haltál meg, 

továbbra is élsz a szívünkben, 

napjainkban velünk vagy, 

minden gondolatunkban.

Feleséged, Gyermekeid, Unokáid

Megemlékezés
Ifj. Szűcs Dénesre 

Születése 55. évfordulójára – január 29.

Halála 15. évében

„A szíved már nem fáj, az enyém vérzik, a fájdalmat én érzem!

Elcsitul a szív, mely értem dobogott, pihen a kéz, mely értem dolgozott.

Számomra Te sosem leszel halott. Élni fogsz, mint a csillagok.”

„Csillag volt, mert szívből szeretett,

Én is úgy szerettem, ahogy csak lehetett,

Elment tőlem, mint a lenyugvó Nap.

De szívemben él és örökké ott marad.”

Szerető édesanyád

Szűcs Dénesné
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Máté József:
„Azért állok ki mellszélességgel a mostani két fi atal vezető mellett, 
akik két-két és féléve vették át a klubot, mert ha nem teszik, akkor 

Nagykőrösön két éve már a paréj benőtte volna a sporttelepet! 
Nem lenne foci semmilyen szinten!”

Máté József, becene-

vén „Csoki” elkötelezett 

sportember, aki mindig 

szívügyének tekintette 

Nagykőrös labdarúgá-

sát, egy bejegyzést tett 

közzé saját facebook ol-

dalán a Nagykőrösi Ki-

nizsi SE körül kialakult 

helyzet vonatkozásában, 

melyet változtatás nél-

kül teszünk közzé: 

„Bár kilenc éve már 

nem én vagyok a Nagy-

kőrösi football első szá-

mú vezetője, azért teljes 

mellszélességgel a Kőrös 

labdarúgásának a jelene 

és a jövője érdekében 

kíváncsian olvasom a 

különböző írásokat és 

megjegyzéseket! Nagy-

képűség nélkül mond-

hatom, hogy minden 

érdeklődőnek ténysze-

rűen tudok válaszolni 

bármilyen focival kap-

csolatos kérdésre! Min-

den vágyam az, hogy 

ne legyen a Kinizsi foci 

súlyos gondja politikai 

síkra terelve! A Kőrösi 

ellenzék ne a Kinizsin 

keresztül találjon fogást 

a jelenlegi Önkormány-

zati vezetőkön, valamint 

a Fidesz képviselőkön! 

Nem vagyok politikus, 

de ismerem mind a jobb, 

mind az úgy nevezett 

baloldal képviselőit! 30 

év óta tudom, hogy ki 

mit és mennyit tett a Kő-

rösi fociért! Nem szeret-

ném név szerint kitere-

getni! De ha a focit meg 

akarják szüntetni politi-

kai érdekek miatt, akkor 

kiterítem a kártyáimat! 

Nem fenyegetés, csak 

tényeket fogok leírni és 

elmondani! Bízom ben-

ne, hogy erre nem kerül 

sor! Még annyit! Azért 

állok ki mellszélességgel 

a mostani két fi atal ve-

zető mellett, akik két-két 

és féléve vették át a klu-

bot, mert ha nem teszik, 

akkor Nagykőrösön két 

éve már a PARÉJ benőt-

te volna a sporttelepet! 

Nem lenne foci semmi-

lyen szinten! Olyan ba-

rom, mint én voltam hat 

évig, meg ezek a fi atalok 

két évig, nincs másik 

Nagykőrösön! Örülnék, 

ha lenne! László Feri-

nek is üzenem, majd 

szóban is elmondom 

neki, hogy az elmúlt év-

tizedben nem volt neki, 

mint sport bizottság volt 

vezetőjének az a jó pár 

szélhámos, akiknek bő-

ven jutott a városi sport-

támogatásokból? Ezek 

a fi atalok nem szélhá-

mosok, csak jóhiszemű 

emberkék! Én, aki szin-

te állandó segítő voltam 

minden vezetőnek a csa-

ládommal együtt, nem 

tudtam ezekről a súlyos 

hiányokról! Tudtam, 

hogy nehéz gondok van-

nak! Ezért dolgoztunk 

annyit, hogy működjön! 

Ez legyen a vége! Tu-

dom, most egy érzelmi 

dolgot írok! Több évti-

zede dolgozom a Kőrösi 

fociért! Nekem nem a 

mindenkori perc ember-

kékről szól a Nagykőrösi 

Kinizsi, hanem több ezer 

focistáról, drukkerről 

és Nagykőrösről! Kérek 

mindenkit, ne csinálja-

nak politikát ebből a ko-

moly anyagi tartozásból! 

Keressünk megoldást! 

Ha a foci megszűnése 

a célja az ellenzéknek, 

négy év múlva ez legyen 

a választási szlogenjük! 

Sikerült Nagykőrösön a 

focit sírba vinni!” 

Idén is fizeti a kormány a 35 év alatti 

fiatalok nyelvvizsgáját
Idén is biztosítja a kormány a 35 év alat-
ti fiatalok nyelvvizsgadíjához szükséges 
támogatást – közölte az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma (Emmi) szombaton az 
MTI-vel.

A közlemény szerint idén már 40 ezer 250 
forintot igényelhetnek vissza azok a fiatalok, 
akik sikeresen tették le az első középfokú 
vagy felsőfokú komplex nyelvvizsgájukat. 
A kormány ezzel – amellett, hogy segíti a 

fiatalok továbbtanulását és elhelyezkedését 
– újabb terhet vesz le a szülők válláról is. 
A támogatás 2018-as bevezetése óta már 
közel 70 ezer fiatal kapta vissza a befizetett 
nyelvvizsgadíját több mint 2 milliárd forint 
értékben – tették hozzá.

Tavaly több mint 40 ezer fiatal nyújtott 
be igényt a nyelvvizsga díjának visszatérí-
tésére. A támogatás igénylésének feltétele-
iről az Erzsébet Ifjúsági Alap honlapján, a 

www.ujnemzedek.hu oldalon lehet tájéko-
zódni.

Idén elindul a Külföldi Nyelvtanulási 
Program is, amely a középiskolás fiatalok 
ingyenes külföldi nyelvtanulását teszi le-
hetővé. A kéthetes külföldi nyelvtanulás 
költségeit a kormány fizeti. Bővebben: 
www.knyp.hu honlapon lehet tájékozódni 
- áll a közleményben. 

(MTI)
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A Magyar Kultúra Hete Nagykő-

rösön 2020. január 20-tól számos 

értékes programmal vette kezde-

tét. A Szép Magyar Beszéd, Ka-

zinczy Ferencről elnevezett szép-

kiejtési verseny területi fordulója 

5-8. évfolyamos tanulók számára 

2020. január 20-án került meg-

rendezésre, a II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola szervezésében, a 

Nagykőrösi Arany János Kulturá-

lis Központban. 

Kultúránk alapja csodálatos 

anyanyelvünk, melynek helyes 

és kifejező használata nagy 

kincs annak, aki birtokolja, s 

elérendő cél azoknak, akik nem 

ilyen szerencsések. A versenyen 

részt vett tanulók és felkészítő 

tanáraik szívügyüknek tekintik 

az anyanyelv helyes használa-

tát, a szép, tiszta beszédet.

A területi fordulón a ceglédi és 

a nagykőrösi járás állami és egyhá-

zi iskoláinak tanulói vettek részt. 

A zsűri tagjai voltak:

5-6. évfolyamosok zsűrije: 

Kulacs Tiborné: általános iskolai 

magyartanár; Sipos Ildikó: könyv-

táros; Cselóczkiné Tóth Erika: kö-

zépiskolai magyartanár

7-8. évfolyamosok zsűrije: 

Harcziné Kmetty Enikő: közép-

iskolai magyartanár, igazgatóhe-

lyettes, szakértő; Bakóné Drexler 

Ilona: középiskolai magyartanár; 

Danóczi Levente: pszichológus, 

kollégiumvezető, aki maga is Ka-

zinczy-díjas diák volt. 

Eredmények:

5-6. évfolyam:

I. helyezett: Zsilik Kamilla: Tes-

sedik Sámuel Általános Iskola

II. helyezett: Csányi Eszter: Tes-

sedik Sámuel Általános Iskola

III. helyezett: Sakwe Frida: Dán-

szentmiklósi Ady Endre Általános 

Iskola és AMI

7-8. évfolyam:

I. helyezett: Malicskó Lilla: Arany 

János Református Gimnázium, 

Szakgimnázium és Kollégium

II. helyezett: Kemenczés Dóra: 

Várkonyi István Általános iskola

III. helyezett: Szőke Szonja: Nagy-

kőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola

Gratulálunk!

Fotók: -szi-

Szép Magyar Beszéd Verseny
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Juhász Nándort szinte mindenki ismeri 
Nagykőrösön, hiszen városi rendezvények, 
kulturális programok „hangja”, ugyanolyan 
kiválóan vezet fel egy-egy sztárfellépőt egy 
fesztiválon, mint ahogy egy kiállítás meg-
nyitóján köszönti a vendégeket.  Lelkesedé-
se, városunk sokszínű kultúrájáért való tenni 
akarása csak még inkább vissza fog köszönni 
az idei programokon, hiszen Juhász Nándor 
lett a Nagykőrösi Arany János Kulturális 
Központ igazgatója, melyhez ezúton ismétel-
ten szívből gratulálunk. Alábbiakban a vele 
készült interjút olvashatják.
ÖH: Mit érzett akkor, amikor Nagykőrös 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megszavazta önnek a kulturális központ 
vezetéséhez a bizalmat? 
Juhász Nándor: Megtisztelve éreztem ma-
gam. Tudom, hogy ez a feladat nagy fele-
lősséggel jár, ezért minden nap minimum 
100%-os erőbedobással fogok dolgozni a 
nagykőrösi kultúráért. Nagy öröm egy olyan 
városban tevékenykedni, mely ilyen dinami-
kusan fejlődik. Véleményem szerint Nagy-
kőrös minden szempontból szerethető és 
élhető település, s ebben nagy szerepe van 
a város vezetőinek, hiszen tudom és látom, 
hogy nap, mint nap azért dolgoznak, hogy 
Nagykőrös még fejlettebb és szebb legyen. 
Ebben a munkában a kultúra szerepe sem 
elhanyagolható, mivel a kulturális központ 
biztosítja a város lakosságának a szórakoz-
tatását, és a szabadtéri fesztiválok megszer-
vezésével nagymértékben hozzájárul a város 
turisztikai arculatához. Ez a munka fenn-
tartói támogatás nélkül nem tudna jól mű-
ködni, de Nagykőrös város vezetése maxi-
málisan támogatja a kultúrát és elkötelezett 
iránta. Ezért is nagy öröm és megtiszteltetés 
számomra, hogy egy ilyen remek támogatói 
közegben tölthetem be a vezetői feladatot.   
ÖH: Ön eddig igazgatóhelyettesként látta 
el a központban a feladatokat. Sikerült-e 
már hozzászoknia a vezetői feladathoz, 
mely az igazgatói poszttal jár? Miben más 
ez a feladatkör, mint a korábbi? 
Juhász Nándor:  Az élet egyik legnagyobb 
tragédiája, ha úgy kel fel az ember, hogy 
olyan dolgot végez, amiben nem látja örö-
mét. Én több mint tíz éve dolgozok a kul-
turális központban és minden reggel öröm-
mel megyek dolgozni, biztos vagyok benne, 
hogy jó helyen vagyok és jó úton járok. Hat 
éven keresztül voltam a Nagykőrösi Arany 
János Kulturális Központ igazgatóhelyette-
se. Nagyon sokat tanultam ezen évek alatt 
és hiszek a folyamatos fejlődésben. Úgy ér-
zem, hogy maximálisan és gördülékenyen 
felvettem az igazgatói feladatokkal járó 
tempót. Természetesen hálásan köszönöm 

a munkatársaimnak, akik mindenben se-
gítenek engem. Nagyon jó csapat dolgozik 
a kulturális központban, számomra minden 
reggel öröm bemenni az intézménybe.   
ÖH: Mely a kulturális központ és így az ön 
előtt álló következő nagy feladat? 
Juhász Nándor:  Március 6-7-én rendezzük 
meg Magyarország egyik legszínvonala-
sabb balladamondó versenyét. Az a célom, 
hogy a városba érkező diákok úgy mesél-
jenek majd Nagykőrösről a program után, 
hogy családtagjaikkal örömmel visszatérje-
nek hozzánk turistaként.
ÖH: Melyek lesznek a kiemelt városi ren-
dezvények az idén? Kérem, röviden fog-
lalja össze az idei repertoárt, mellyel a kö-
zönséget várják. 
Juhász Nándor:  2019. év végén sikerült 
megállapodni több országosan ismert fellé-
pővel is, így ebben az évben Gáspár Laci, 
Kasza Tibi, Apostol együttes, Magna Cum 
Laude együttes, Neoton Família, Kávé-
szünet csapata, Opitz Barbi, Kis Grofó 
és még több híres és elismert előadó fogja 
szórakoztatni a nagykőrösi fesztiválozókat. 
Megjelentek a vendégváró fesztiváljaink 
időpontjai, melyek elérhetőek a kulturá-
lis központ kommunikációs platformjain. 
Ígérem, hogy 2020-ban az összes szabadtéri 
nagykőrösi rendezvény nagyon magas szín-
vonalú lesz, munkatársaimmal közösen sok 
újítást tervezünk bevezetni a fentiekben em-
lített rendezvényeken. 
ÖH: Milyen újdonságokkal készülnek a 
nagykőrösieknek? 
Juhász Nándor:  Több fronton is újításokat 
tervezek. Szeretném a Kőrös Art Mozit még 
népszerűbbé tenni, ennek érdekében elindí-
tottam a „Nagykőrösi Moziklub 2020” című 
programsorozatot. A moziklub alkalmaira 
közönségtalálkozókkal egybekötött filmve-
títéseket szervezünk. Célom, hogy minden 
nagykőrösi magáénak érezze az Arany Já-

nos Közérdekű Muzeális Gyűjteményt, en-
nek érdekében rendszeresen lesznek prog-
ramok, időszaki kiállítások és különböző 
kampányok ebben a tagintézményünkben. 
Elindítottam az „Arany csomag 2020” című 
középiskolásoknak szóló osztálykirándulási 
csomagot, melyre már vannak is jelentkezők 
az ország különböző pontjairól. Elkészítet-
tünk egy bemutatkozó kisfilmet, ami szintén 
a megújult Arany János Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény népszerűsítésére szolgál. 
ÖH: Mi az a 3. szempont, melyet, mint ma-
gasabb vezető szeretne a mindennapokban 
érvényesíteni, vagy amit fontosnak tart, 
hogy jól működjön az ön által vezetett in-
tézmény?
Juhász Nándor:  A mindennapi munkában 
nagy szerepe van a határozott, de tisztelet-
teljes belső kommunikációnak, ezt mindig 
szem előtt tartom. Továbbá számomra 
fontos a 100%-os teljesítmény és felelős-
ségvállalás, bármilyen rendezvényről le-
gyen is szó.

Az interjút készítette: Horváth Tibor

Juhász Nándor, akinek szívügye 
a nagykôrösi kultúra

– interjú –

Juhász Nándor általános- és középiskolai tanulmányait Nagykőrösön végezte. 2007-ben 
az Eötvös József Főiskolán szerzett diplomát, informatikus könyvtáros – művelődésszer-
vező szakon. A főiskola elvégzése után 2007-ben szakmai és kulturális rendezvényeken 
nyújtott kimagasló tevékenységéért „Eötvös József Főiskoláért Alapítvány díjat” kapott.

2007-től a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ munkatársa lett. Eleinte ren-
dezvényszervező munkakörben, majd később irodavezető, igazgatóhelyettes és igazgatói 
státuszt betöltve.

Több, mint tíz éve Nagykőrös város hírnevét öregbítő turisztikai vonzerejű rendez-
vények rendszeres szervezője, főszervezője, és műsorvezetője. A nagykőrösi kulturális 
élet egyik mozgatórugója. Hitvallása, hogy a rendezvényszervezést csak szeretetből lehet 
csinálni. Munkáját mindig lelkiismeretesen, és magas szakmai színvonalon végzi.

Példaértékű, értékteremtő munkájáért, magas szintű szakmai elhivatottságáért, közös-
ségépítő, szolgálatkész tevékenységéért, városunk hírnevének öregbítéséért, a Nagykőrös 
Városért Közalapítvány a Nagykőrösiek Nagykőrösért díjat adományozta Juhász Nándor 
részére 2017-ben.
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A Crown Magyarország Kft.

nagykőrösi telephelyére az alábbi 

pozícióba keres munkatársakat:

Vonalvezető
Amit elvárunk:

• folyamatos és megfelelő minőségű gyártás
biztosítása a termelő vonalakon
• napi, heti tervszerű megelőző

karbantartásokban való részvétel
• folyamatokhoz tartozó adminisztrációs

feladatok precíz elvégzése
• felelősségteljes, minőségtudatos

munkavégzés
• 3 műszakos munkarend vállalása

Előnyt jelent:
• gyártósoron szerzett tapasztalat

• számítógépes ismeret
• gépész, géplakatos szakirányú végzettség

Amit kínálunk:
• versenyképes juttatási csomag

• folyamatos szakmai fejlődési lehetőség

A fényképes jelentkezéseket a
HUN-Nagykoros.ALLAS@eur.crowncork.com

e-mail címre várjuk.

90. születésnapja alkalmából 
köszöntötték Czira Ferenc urat 
gyermeke, unokái, rokonai, 
barátai, őt szerető, tisztelő em-
berek a Szarvas Kastélyban, 
Nagykőrösön 2020. január 18-

án. Az ünnepi eseményre vá-
rosunk alpolgármestere, Nagy 
Balázs is kilátogatott, aki gratu-
lációja és jókívánságai után vi-
rágcsokorral is megajándékozta 
az ünnepeltet a város nevében, 

továbbá e jeles alkalomból Or-
bán Viktor miniszterelnök által 
adományozott emléklap is át-
adásra került. 

A 90. születésnapon túl 
kiderült, hogy január 18-án 
ünnepelte 62. házassági év-

fordulóját is, melyhez szívből 
gratulálunk Czira úrnak és 

kedves feleségének.
Isten éltesse az ünnepeltet 

egészségben, boldogságban! 

Isten éltesse sokáig!

Boldog 62. házassági évfordulót!
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A Kőrös Környéki Nagycsalá-
dosok Egyesülete és a Nagycsa-
ládosok Országos Egyesülete 
szervezésében Nagykőrösön ren-
dezték meg 2020. január 18-án az 
Észak-Magyarország, Budapest 
és Közép-Magyarország Régió 
önkénteseinek köszöntését. Im-
már hagyomány, hogy köszöntik 
tagszervezetenként azt a 3-4 főt, 
akik a legtöbbet dolgoznak a kö-
zösségekért. Külön köszönet a 
Kőrös Környéki Nagycsaládosok 
Egyesületének, külön Szécsény-
né Tóth Rozália elnöknek, hogy 
fáradtságot nem ismerve, renge-
teget dolgoztak azért, hogy ilyen 
szép, szervezett műsorral lepjék 
meg a közönséget.

A regisztrációt követően a 
Nagykőrösi Arany János Kul-
turális Központ dísztermében 
folytatódott az ünnepi esemény. 
Köszöntötte a jelenlévőket Ren-
dek Ildikó, a NOE régióvezetője, 
majd Cselóczki Viola énekelt a 
közönségnek. Szigetvári Leila 
verset mondott, majd a kocséri 
népkör gyermekeinek tánca kö-
vetkezett. Ezt követően beszé-
det mondott Kardosné Gyurkó 
Katalin, a NOE elnöke, majd 
Nagykőrös Város Önkormány-
zatától dr. Körtvélyesi Attila al-

polgármester is szívélyesen szólt 
a jelenlévőkhöz. Végül Hriagyel 
Csaba Kocsér polgármestere kö-
szöntötte a megjelenteket.

A Kocséri Szent Kereszt Ál-
talános Iskola Gábor Áron Tag-
intézményének énekkari műso-
ra is elvarázsolt mindenkit. Az 
ünnepélyes megnyitót a NOE 
Himnusz – Tavaszi szél vizet 
áraszt című dala zárta, melyet az 
énekkar közösen énekelt a kö-
zönséggel.   

Az Önkénteseket Kardosné 
Gyurkó Katalin, a NOE elnöke 
és Rendek Ildikó, a NOE régió-
vezetője köszöntötte. 24 szerve-
zetből mintegy 120 önkéntest 
ajándékoztak meg. A program 
végén műsort adott a nagykő-
rösi Weiner Leó Zeneiskola. 

Szécsényné Tóth Rozália el-
nök, az ünnepi esemény főszer-
vezője lapunknak elmondta: „A 
Kőrös Környéki Nagycsaládo-
sok Egyesületéből az idei év-
ben sem volt könnyű a döntés, 
hogy  kit ajándékozunk meg, 
mert mindenki nagyon sokat 
tesz önkéntes munkájával az 
egyesület életéhez. A díjat 2020-
ban Sáfár-Balázs Tímea, Szabó 
Zsuzsanna és Lacziné Kocsány 
Zsuzsanna vehették át. 

Köszönjük dr. Czira Szabolcs 
polgármester úrnak, hogy támo-
gat ta rendezvényünket és köszön-
jük a kulturális központ dol-
gozóinak áldozatos, segítőkész 
munkáját. Rendezvényünk támo-
gatói: Fehér – Pékség kft., P&P 
Pék áru kft., Kozák Ital nagykeres-
kedés, Her-Trade friss kft. Köszö-
net a támogatásukért. 

Hálás köszönet minden fellé-
pőnek, hogy elfogadták a felké-
résünket; vendégeinknek, hogy 
elfogadták meghívásunkat. Mű-
sorunk végén szendvicsebéddel 
kedveskedtünk vendégeinknek. 
Beszélgetések közben több szer-
vezet is jelezte, hogy nagyon jól 
érezték magukat, nagyon szép 
helyszínen, színvonalas műsor és 

vendéglátás keretében vehették 
át az önkéntes munkájukért járó 
díjat.

Köszönjük az elismeréseket, 
dicséreteket, nagy - nagy szeretet-
tel készültünk erre a napra.

Bízunk abban, hogy egyre 
több tagcsaláddal készülhetünk 
és ünnepelhetünk együtt a 2020. 
évben is.

Várunk minden hozzánk 
csatlakozni vágyó kis és nagycsa-
ládost – ’Mert Nagycsaládban 
Élni jó’”

Beretvás Judit

Dr. Körtvélyesi Attila alpol-
gármester közösségi oldalán 
is gratulált a Kőrös Környéki 
Nagycsaládosok Egyesületé-
nek: „Gratulálok a Kőrös Kör-
nyéki Nagycsaládosok Egye-
sületének, hogy az idei évben 
Nagykőrösön rendezte meg a 
Nagycsaládosok Országos Egye-
sülete az önkéntesek köszönté-
sét! Köszönöm a meghívást, re-
mélem, minél többen lesznek a 
jövőben! Nagykőrösre továbbra 
is számíthatnak a nagycsaládo-
sok! Külön köszönöm a nagykő-
rösi szervezők munkáját, nagyon 
szép rendezvényt tartottak!” 

Önkéntesek köszöntése 
Nagykôrösön
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KöszöntésKöszöntés

Ezúton is szeretnénk köszönteni Id. Mester Jánost, 
az egykori Nagykőrösi Központi Étterem vezetőjét, 

96. születésnapja alkalmából.
Családja nevében kívánunk további 

boldog éveket jó egészségben!

Múzeumpedagógiai foglalkozások az 
Arany János Közérdekû Muzeális Gyûjteményben

Egyre nagyobb az érdeklődés a 
múzeumpedagógiai foglalko-
zásokra az Arany János Köz-
érdekű Muzeális Gyűjtemény-
ben. 

Az Arany János Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény múzeum-
pedagógiai foglalkozásaira eb-
ben az évben már több általános 
iskola is jelentkezett.

2020. január 15-én, a Kolping 
Katolikus Általános Iskola 5. 
osztályos tanulói látogattak el a 
gyűjteménybe, ahol az ott kapott 
feladatlap kérdéseire önfeledten 

keresték a válaszokat tanárjaik 
segítségével. 

A gyűjtemény munkatársai 
sok szeretettel várják az érdek-
lődőket, iskolai csoportokat! 
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Utánpótlás sportsikerek
Hajrá, Nagykôrös! Hajrá, Kinizsi!

Gratulálunk!Gratulálunk!

1960. január 16-án fogadott egymásnak örök hűséget 

Kenderes Julianna és Kéri Sándor.

60. házassági évfordulójukat 

családjuk körében ünnepelték.

További boldog éveket és jó egészséget kívánunk.

A kedvezőtlen téli időjárás elle-
nére minden nap azon dolgoz-
nak a kiváló nagykőrösi szak-
emberek, hogy minél hamarabb 
elkészüljenek a Kálvin téri piac 
körüli komplex útépítési prog-
ram keretében az utcák, járdák, 
parkolók. A piacfejlesztés mindig 
is szívügye volt a polgári városve-
zetésnek, az első ütemben elké-
szült az őstermelői rész megújítása 
és egy kiszolgáló épület építése is 
megvalósult. A második ütemben 
a korábbi középkori bódék helyé-
re modern, azóta szakmai díjjal 
is kitüntetett egyedi piaccsarnok 
épült, mely megtelt élettel, min-
den pavilonban sorakoznak a 
friss magyar zöldségek, gyümöl-
csök, húsok, baromfik és még 

sok minden más. A csarnoképí-
tést követően egy átfogó terület-
fejlesztés indult a piac környékén: 
járdaszakaszok kaptak térkövet 
a kényelmes gyalogos közlekedés 
biztosítása érdekében, megújul-
nak a piac melletti városi fenn-
tartásban lévő utcaszakaszok, így 
a Czira Kovács Lajos, a Filó Lajos 
és a piac mögötti utcaszakasz. 
Ezen felül új parkolóhelyek léte-
sülnek a területen, erre is korábban 
nagy igényt mutattak a vásárlók és 
az árusok egyaránt. E mellett tel-
jesen megújult a Városközpont 
és a piaccsarnok összekapcsolása 
céljából a Kecskeméti úti járda 
mindkét oldalon. 

Horváth Tibor
Fotók: Beretvás Judit

Nincs megállás: 
már térkövezik 

a Filó Lajos utcát!

A VIII. Kőrös foci kupa legjobb hazai játékosa Boros József lett, 
aki kőkemény védőként a támadások építésében is részt vesz! 
Gratulálunk Boros József! Így tovább!

***

Az idei év első U13-as Bozsik tornáján Abonyban szerepelt kor-
osztályos csapatunk. Marton Balázs fiai a nap során: 1 győzelmet, 
2 döntetlent, 1 vereséget értek el. A tornán a nagykőrösi csapatból 
Kovács Kristóf kapott kiemelést! 
Gratulálunk neki és természetesen az egész csapatnak! 
Ha jrá Kinizsi U13!

Forrás: Nagykőrösi Kinizsi FC hivatalos facebook oldala
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ÖKUMENIKUS IMAHÉT ÖKUMENIKUS IMAHÉT 
A KRISZTUS-HÍVÕK EGYSÉGÉÉRTA KRISZTUS-HÍVÕK EGYSÉGÉÉRT

2020. január 20. és 24. között, vagyis ezen a héten került 

megrendezésre az Ökumenikus Imahét — a Krisztus-hí-

vők egységéért. Az imahét vezérigéje: „...nem minden-

napi emberséget tanúsítottak irántunk...”. A nyitó napon, 

január 20-án a Szent László Római Katolikus Templomban 

igét hirdetett Nt. Szabó Gábor református lelkipásztor.

Tekintsék meg képeinket az 

Önkormányzati Hírek facebook oldalán!

Horváth Tibor 

Gyönyörű Nagykőrös — télen is!

 Flórián Mónika küldte meg részünkre ezeket a csodálatos 
képeket, melyek többek között a Pálfájában és a Csónakázó-tónál 

készültek. Nagyon szépen köszönjük!
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L. Simon László:
„A nagykőrösi városvezetésnek azt az elkötelezettségét 

és törekvését, hogy a magyar és a helyi kultúra ügyét 

ápolja, gondozza, azt nagyon sokra értékelem”

Nagykőrös városa idén im-

már 14. alkalommal ad ott-

hont a Kárpát-medencei Ma-

gyar Középiskolai Arany János 

Balladamondó Versenynek, 

melynek apropójából országos 

sajtótájékoztatóra került sor ja-

nuár 14-én, kedden a múzeum 

konferenciatermében. A verseny 

fontosságáról és az elmúlt évek 

tapasztalatairól is beszélt L. Si-

mon László országgyűlési kép-

viselő, a Magyar Országgyűlés 

Kulturális Bizottságának alelnö-

ke. A sajtótájékoztatót követően 

exkluzív interjút adott lapunk-

nak L. Simon László, melyet az 

alábbiakban olvashatnak. 

ÖH: Múzeumátadó, könyvbe-

mutató, most balladamondó 

verseny. Milyen érzésekkel jön 

ezekre a nagykőrösi rendezvé-

nyekre és úgy Nagykőrösre?

L. Simon László: Már szinte 

úgy érzem, hogy ha ritkán is, 

de a nagykőrösi kulturális élet-

nek a részese vagyok. Nagyon 

sok év óta, kisgyermekkorom 

óta járok rendszeresen Nagy-

kőrösre a családi kötődések 

miatt és hála a Jóistennek, ez a 

kapcsolat, ez a kötődés megma-

radt és aktív most is. A nagy-

kőrösi városvezetésnek azt az 

elkötelezettségét és törekvését, 

hogy a magyar és a helyi kul-

túra ügyét ápolja, gondozza, 

azt nagyon sokra értékelem és 

örülök annak, hogy az elmúlt 

években gyakran lehettem szín-

vonalas programoknak a része-

se. Az külön öröm számomra, 

hogy polgármester úr annak 

idején felkért Papp Elek kiváló 

fotóművész Nagykőrösről szóló 

albumának a megszerkesztésére. 

Az pedig, hogy immár sokad-

szorra jöhetek a balladamondó 

versenyre zsűrizni, ezzel igazán 

komoly esztétikai élményhez is 

jutok a feladat tisztességes el-

végzésén túl, ezért meg nagyon 

hálás vagyok.  

ÖH: Milyen az Ön személyes 

üzenete azoknak a gyermekek-

nek, diákoknak, akik jelentkez-

nek a balladamondó verseny-

re?

L. Simon László: Én abban bí-

zom, hogy a Kárpát-medence 

magyarságának a lehető legszé-

lesebb köreit éri el ez a verseny-

fölhívás, több, mint 1000 isko-

lába ment el a pályázati kiírás 

és bízom abban, hogy a magyar 

irodalom szeretete, a magyar 

költészethez való vonzódás az, 

ami ide vezeti a fiatalokat. Ez ve-

rejtékes munka, kifogástalanul, 

hibátlanul megtanulni és előad-

ni két nehéz balladát is az Arany 

János balladamondó versenyen, 

tehát ez az életükben hosszú-

távra meghatározó élményt fog 

jelenteni, s adott esetben a pá-

lyájukon való előrelépést is szol-

gálhatja, gondoljunk csak arra, 

hogy itt kiváló színészek és írók 

indultak el úgy, hogy inspirációt, 

lelki-szellemi töltetet, muníci-

ót kaptak, amikor gyermekként 

évekkel-évtizedekkel ezelőtt itt 

versenyeztek Nagykőrösön. 

ÖH: 2017-ben az Arany-bicen-

tenárium alkalmából került 

megrendezésre a balladamondó 

verseny, most pedig a Nemzeti 

Összetartozás Évét írjuk. Van-e 

valami többlet ebben az évben 

a Kárpát-medencei Magyar 

Középiskolai Arany János Bal-

ladamondó Versenyben, mint 

bármelyik más esztendőben?

L. Simon László: Nagyon fon-

tos ez a kérdés, s én azt gondo-

lom, hogy 2020-ban, amikor a 

Trianon Békediktátumnak, a 

trianoni traumának a 100. évfor-

dulójára emlékezünk, és mind-

ezt úgy tesszük meg, hogy nem 

kesergünk, nem sírunk, hanem 

örülünk a nemzet megmaradá-

sa, az ország megmaradása és a 

nemzet egysége miatt, akkor az 

különösen szimbolikus értékű 

tud lenni, hogy ha minél több 

határon túli magyar fiatal ne-

vez be erre a versenyre és jut el 

Nagykőrösre, hiszen a Nemzeti 

Összetartozás évében a keser-

gés helyett büszkén tekintünk 

előre és mondjuk azt, hogy nem 

csak az anyaországban tudtunk 

megmaradni, de meg tudtunk 

maradni Erdélyben, Kárpátal-

ján, Felvidéken, Délvidéken is. 

Megmaradt a magyar nyelvű ok-

tatás, megmaradt a magyar nyel-

vű irodalom, sőt, szinte ahogy 

Illyés Gyula írta az „ötágú síp” 

hasonlatával, önálló irányok, 

önálló törekvések és önálló iro-

dalmi műhelyek alakultak ki az 

utódállamok területén is, így 

nyilvánvalóan az, ami az elmúlt 

100 évben például az erdélyi iro-

dalomban a transzilvanizmus 

jegyében történt, az visszahat 

az erdélyi irodalom oktatásra is, 

tehát ez egy nagyszerű dolog és 

ha Arany Jánosra gondolunk, 

aki Nagyszalontán született – az 

nem Erdély hanem a Partium, 

de az is egy elcsatolt terület – és 

rá emlékezve ebben a bizonyos 

szempontból szomorú évben, 

nem árt arról sem elfeledkez-

nünk, hogy hány olyan kiváló 

nagysága van a magyar iroda-

lomnak Aranytól Adyig, akik 

egyébként az anyaország határa-

in kívül születtek, éltek, dolgoz-

tak részben Trianon előtt, rész-

ben Trianon után.

Az interjút készítette: 

Horváth Tibor
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 A Magyar Kultúra Hete rendez-

vénysorozat keretében, január 

20-án, hétfőn délután A Him-

nusz születése címmel tartottak 

rendezvényt a megújult Arany 

János múzeum konferenciater-

mében. A megjelentek két ér-

dekes előadást hallgathattak és 

tekinthettek meg. Rácz Péter, 

a Nagykőrösi Református Egy-

házközség főgondnoka Nagy-
kőrös városképének változását 
mutatta be. A szóbeli ismertetőt 
kivetített képekkel illusztrálta 
az előadó, mely nagyban segí-
tette a város fejlődési fokainak, 
épületek változásának követését. 
A rövid szünetet követően 
Oláh Róbert muzeológus előa-
dása következett, mely vissza-
tekintett a Kölcsey Ferenc által 
írt Himnusz előtti időkre, vala-
mint arra, hogy Kölcsey 1823-
ban írott (1823. január 22-én 
letisztázott), Erkel Ferenc által 
megzenésített műve miként 
vált a közmegegyezés, közel-
fogadás által nemzeti imád-
ságunkká, hivatalos nemzeti 
himnusszá.

Hirdetés
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a szerkesztőbizottság elnöke
Fejléc: Sári Zoltán © 2005
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Könyvkiadó Kft. – Lajosmizse
Felelős vezető: 
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ISSN 2061-0300
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Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI 
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2020. január 20-tól 

SZENT GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Biczó Géza u. 2. 

Tel.: 53/351-014

2020. január 27-től 

KŐRISFA GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Ceglédi út 7/B. 

Tel.: 53/353-598

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.

ORVOSI ÜGYELET TELEFON SZÁMA:
53/350-377

„A Himnusz születése”„A Himnusz születése”
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Ünnepélyes megnyitó

A héten ünnepélyesen is 

megnyitották az Otthon 

Centrum nagykőrösi iro-

dáját, a szalagot dr. Czira 

Szabolcs polgármester és 

Vörös Attila irodavezető 

vágták át.

Ahogy Vörös Attila la punk-

nak elmondta: Magyar or szág 

leg na gyobb ingatlan köz vetítő 

franchise-ának ré sze ként nyi-

tottuk meg iro dán kat. Az Ott-

hon Centrumnak közel 200 

irodája van or szág szerte, s 

úgy gondoltuk, hogy Nagy-

kőrös és a nagykő rö siek meg-

érdemlik, hogy hely ben jut-

hassanak hozzá mind ah hoz 

a szolgáltatáshoz, me lyet az 

Otthon Centrum rend sze re 

kínál. Az ünnepé lyes meg-

nyitót megelőző idő szak ban 

megkezdődött a mun ka és 

számos partnere van már az 

irodánknak. Jól lát ható, hogy 

újfajta szemlé le tet hoztunk 

Nagykőrös in gat lanpiacára. 

Célunk, hogy a Széchenyi és 

Deák tér talál ko zásánál most 

ünnepélyesen is megnyitott 

irodánk, a város életében egy 

olyan pont legyen, ahol bárki 

megtalálhatja jövőbeni ott-

honát.
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A hétvégén rendezte meg a 
Nagykőrösi Galamb- és Kisál-
lattenyésztők Egyesülete ha-
gyományos galambkiállítását, 
melyen idén több mint 40 fajta 
galambot számolhattak össze 
az érdeklődők. 
A tenyésztők a térség számos 
településéről érkeztek. A be-
mutató során a kiállítás győztes 
galambjait pontozással válasz-
tották meg. Az eredményhirde-
tésre vasárnap 13 órától került 
sor, ahol a megjelenteket dr. 
Czira Szabolcs polgármester 
köszöntötte, nagyrabecsülését 
kifejezve mindazon törődésért 

és munkáért, melyet a tenyész-
tők végeznek. A számos elisme-
rés mellett a legszebb Kőrösi 
Keringő fajtájú hím és tojó ga-
lambok tenyésztői átvehették a 
polgármesteri különdíjat.
Tekintsék meg képgalériánkat 

az Önkormányzati Hírek 
Nagykőrös facebook oldalán!

Galambkiállítás

Fotók: -szi-
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Parádés negyedik negyeddel, 24 
pontos előnyt szerzett a Nagykőrösi 
Sólymok KE U18-as csapata a ke-
resztbejátszás első meccsén, január 
17-én, péntek este a Kossuthban. 
Sok néző előtt, nagyszerű hangu-
latú mérkőzésen, kiváló eredményt 
értek el a Sólymok juniorok, nagy 
lépést téve a regionális bajnokság-
ból, a kiemelt bajnokságba jutás 
felé. Kissé megilletődötten kezd-
tek a fiúk, az elején nehezebben 
birkóztak meg a tét súlyával, mint 
a rutinosabb, a kiemelt bajnokság-
ban edződő vendégek. De küzdeni 
tudásból már ekkor is jelesre vizs-
gáztak, majd egyre higgadtabb, 
koncentráltabb játékkal, Kasza 
Hunor ponterősségével kezükbe 

vették az irányítást. A negyedik 
negyedben pedig szenzációs tel-
jesítménnyel hálálták meg a szur-
kolást és biztató, 24 pontos előnyt 
szereztek a visszavágóra. Egyetlen 
lépcsőfok hiányzik a hatalmas 
bravúrhoz, az ország legjobb 16 
csapata közé kerüléshez! 

Nagykőrösi Sólymok KE - 
Dombóvári Kosársuli KE 78-54 
(15-12, 17-17, 16-16, 30-9)

Sólymok: Kasza Hunor 28/3, 
Mester Márk 20/12, Nyerges Ger-
gő 15, Kocsis Attila 10/3, Kakulya 
Sándor 4, Filep Áron 1, Szécsény 
Erhard, Méhesi Ákos, Bartus Le-
vente, Irimia Krisztián, Zagyi 
Attila, Gál Gergő; Edzők: Kovács 
Sándor, Fehér Ádám

Kovács Sándor teljes nyi-
latkozatát elolvashatják a www.
nagykoros.hu honlapon! – a 
szerk.

„Bízom benne, hogy szülők 
és néhány lelkes szurkoló el tud 
minket kísérni szerdán Dombó-
várra! Rendkívül fontos meccs 
lesz ez, a siker nagyon sokat jelen-
tene a srácoknak, az egyesület-
nek, és a város kosárlabda sport-
jának is! /A visszavágóra január 
22-én, szerda délután 16:30-tól 
került sor Dombóváron./” 

 Tartalékosan is szoros meccset 
játszott Baján a Sólymok felnőtt 

csapata
Január 18-án, szombaton Bajá-

ra utaztak a Nagykőrösi Sólymok 

KE NB1/B felsőházában szereplő 
kosarasai. 

Férfi NBI/B, Piros csoport – 
Alapszakasz, 17. forduló

Bajai Bácska FKE - Nagykő-
rösi Sólymok KE 75-65 (17-18, 
21-13, 11-14, 26-20)

Sólymok: Lakosa Ákos 22/6, 
Molnár Miklós 13/6, Mácsai 
Károly 12/3, Fehér Péter 11/3, 
Csukás Attila 4, Bartos Bálint 2, 
Lakatos Péter 1, Mester Márk, 
Petrás Vajk, Szrapkó Ádám; 
Edzők: Lakosa Zsolt, Kovács Sán-
dor

/fotó forrása:hunbasket.hu/
NSKE

A teljes cikket elolvashatja a 
www.nagykoros.hu honlapon!

Több korcsoportban kezdték meg 

a 2020 évi versenyzést a Kőrös 

Judo SE korosztályos versenyzői, 

akik több mint harmincan lép-

tek szőnyegre az elmúlt hétvégén. 

Szombaton  Cegléden az össze-

vont  junior és felnőtt korosztály 

számára rendezett Magyar Kupa 

válogató versenyen Hajdú Eszter, 

Horváth Luca és Kochan József 

egyaránt a dobogó harmadik foká-

ra állhatott fel, míg Kovács Nóra 

az ötödik helyen 
végzett. 

Ugyanezen a 
napon Móraha-
lomra utaztak a 
serdülő és diák 
korcsoport ver-
senyzői, akik a 
Molnár Francis ka 
emlékverse nyen 
léptek sző nyeg-
re. Itt kül föl diek 
is erő sí tet ték a 
mezőnyt. Legjob-
ban Bar ta Gá-
bor szerepelt, aki 
meggyőző telje-
sítménnyel arany-
érmet szerzett. 
Ezüstérmes lett 

Budai Gábor, míg Kovács Péter és 
testvére, Kovács Ádám egyaránt a 
harmadik helyen végeztek. Ötödik 
helyezést ért el Zsarnai Zsolt, míg 
Ragó Noémi, Kornyik Máté és 

Török Csaba hetedik helyezéssel 

zárták a napot.

Vasárnap szintén Mórahalmon 

szerepeltek a legkisebb 10 év alat-

tiak, akik küzdelmi vetélkedőn 

vettek részt. Többen az első meg-

mérettetésükön léptek szőnyegre, 

ennek ellenére igazán szépen sze-

repeltek. Látszik, hogy egy igazán 

jó kis társulat bontogatja szárnyait 

és ismerkedik a sportággal. A csa-

pat tagjai voltak: Almasán Zoé, 

Bakonyi Tamás, Bakó György, 

Bárány László, Deli Miklós, Fa-

ragó Máté, Kovács Lóránt, Kudri 

Kevin, Margit Zsombor, Petrák 

Norbert, Rimóczi László, Rimóczi 

Olivér, Sáfár Danica, Sáfár Maxi-

milián, Surányi Levente, Szendi 

Martin, Szűcs Máté, Török Lau-

ra, Varga Tamás és Zsarnai Máté.  

KŐRÖS JUDO SE

Hatalmas siker kapujában 
a Sólymok juniorok!

Judo: tatamin az utánpótlás
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KÖZLEMÉNY:
A KINIZSI NEM LEHET POLITIKAI JÁTSZMÁK PÁLYÁJA!

A Nagykőrösi Kinizsi SE je-
lenlegi vezetése azért dolgozik, 
hogy előre vigye a nagykőrösi 
sportéletet, hogy hozzáadjunk 
a nagykőrösi családok, gyerme-
kek életéhez. Hiszünk a sport 
közösség összekovácsoló erejé-
ben. Az elmúlt napok történé-
sei beigazolták, nem tévedtünk.

Köszönjük mindazt a kiál-
lást, melyet a Kinizsi szurko-
lóitól, játékosaitól, szülőktől, 
nagyszülőktől kaptunk. Igen 
jól látják, jól látjátok, nem min-
denkinek a Kinizsi a fontos, eb-
ben a nehéz helyzetben vannak, 
akik csak fel akarják használni a 
klubot, hogy politikai tőkét ko-
vácsoljanak maguknak.

A helyzet egyszerű. A Ki-
nizsi előző, Rónaszéki Lajos 
elnökletével működő veze-
tése miatt keletkezett több 
tízmilliós hiány. Az ügyben 
a hivatalos lépéseket meg-
tettük. Jelenleg azt tekintjük 
legfontosabbnak, azért dolgo-
zunk, hogy az előállt helyzet 
legkevésbé terhelje a Kinizsi 
mindennapjait. A felnőttek 
mellett az utánpótlást is ki-
szolgálni hivatott klubház 
építése zavartalanul folyta-
tódik. Ekkora infrastruk-
turális fejlesztés az elmúlt 
fél évszázadban nem volt a 
Kinizsi életében. Hálásak 
vagyunk az MLSZ-nek, hogy 

a Tao rendszer által lehető-
vé vált a fejlesztés, hálásak 
vagyunk az Önkormányzat-
nak, hogy anyagi támogatása 
mellett kiállt a Kinizsiért és 
a nagykőrösi sportolókért, 
és hálásak vagyunk a Kinizsi 
közösség minden tagjának a 
támogatásért, segítségért.

Kérjük azt a maréknyi em-
bert, akik tevékenységükkel, 
meglátásunk szerint, ebben 
a nehéz helyzetben ártanak 
az Egyesületnek, fejezzék be 
a facebookon és az országos 
médiában folytatott tevékeny-
ségüket. Aki hangulatot kelt 
és politikai élt ad a jelenlegi 
helyzetnek, ehhez esetleg az 

országos sajtót is próbálja 
bevonni, az meggyőződésünk 
szerint árt a Kinizsinek és árt 
Nagykőrös sportjának, árt 
mindazon családoknak, akik 
gyermekei a Kinizsi kötelé-
kében sportolnak, tesznek az 
egészségesebb életért.

Hamarosan indul a tavaszi 
szezon, Mi hiszünk minda-
zokban, akik a nagykőrösi 
mezt felveszik, hiszünk ab-
ban, hogy mind tudásuk leg-
javát nyújtják a pályán. Mi hi-
szünk a Kinizsiben, és minden 
erőnkkel a klubért dolgozunk! 

HAJRÁ KINIZSI!
A Nagykőrösi Kinizsi SE 

vezetősége

„Humán szolgáltatók csa-

ládbarát intézkedései” cím-

mel szervezett tanulmány-

utat Nagykőrösre a tatai 

székhelyű Magyary Zoltán 

Népfőiskolai Társaság ja-

nuár 21-ére. A Nagykőrösi 

Arany János Kulturális Köz-

pontban dr. Czira Szabolcs 

köszöntötte a városunkba 

érkezett vendégeket és a nap 

folyamán Nagykőrös jó gya-

korlatairól előadást tartó, 

jelen lévő helyi szakembere-

ket. A városvezető csokor-

ba szedte Nagykőrös főbb 

várostörténeti emlékeit, 

értékeit, eredményeit, elis-

meréseit, családbarát intéz-

kedéseit. Rigó Balázs, Tata 

város alpolgármestere „Tata 

a család- és gyermekbarát 

város” című diasorozattal 

kísérve köszöntötte a megje-

lenteket, majd Borsó Tibor, 

a Magyary Zoltán Népfőis-

kolai Társaság elnökének kö-

szöntőjét hallgathatták meg 

a díszteremben jelen lévők.

A köszöntéseket követően 

Juhász Nándor, a Kulturális 

Központ igazgatója, Talamon 

Attiláné, a Nagykőrösi Városi 

Óvoda óvodavezetője, Pádár 

Éva, a helyi Polgármesteri Hi-

vatal vezető tanácsosa, Papné 

Farkas Zsuzsanna, a Nagy-

családosok Nagykőrösi Egye-

sületének elnöke, Méhesné 

Szondi Csilla, a Humánszol-

gáltató Központ intézmény-

vezető-helyettese tartották 

meg a városi jó gyakorlatokat 

bemutató szakmai előadásai-

kat, melyeket a Nagycsaládo-

sok Nagykőrösi Egyesületé-

nek műsora színesített.

A délután folyamán a mű-

helymunkában részt vevő, 

városunkba érkezett vendé-

gek két csoportra osztódva, 

a Városi Óvoda Kárász utcai 

székhelyén, illetve a megújult 

Arany János múzeumban tet-

tek látogatást.

Nagykőrösre vezetett a tatai 

népfőiskolai társaság tanulmányútja


