ÚJRA ÜLÉSEZIK A TESTÜLET
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 13-án, csütörtökön, 9 órától
tartja következő ülését a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
Az ülésre minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Ingyenes információs lap

„Tavaszi virágözön” – mottóval rendezték meg február 1-jén
az idei Nővérbált a Toldi iskola aulájában.
További részletek lapunk 13. oldalán!

DÖNTÉS ELŐTT:
FEBRUÁR 14-TŐL LEHET PÁLYÁZNI
SPORT ÉS KULTURÁLIS KERETRE!
Amennyiben Nagykőrös Város Önkormányzat
Képviselő-testülete is elfogadja, úgy 2020. február
14-től nyújthatják be az idei sport és kulturális
pályázatokat a szervezetek, egyesületek.
Részletek lapunk 8. oldalán!

Döntött a szakbizottság:
Január 29-i ülésén Nagykőrös Város Önkormányzat Emberi
Erőforrások Bizottsága átruházott hatáskörben döntött az
Év Sportolója 2019. pályázatok elbírálásáról. Az ünnepélyes
díjkiosztóra 2020. február 13-án a képviselő-testületi ülést
megelőzően kerül sor. A döntés értelmében, ebben az évben
egy év sportolója díj kerül kiosztásra.
Ifjúsági női kategóriában: FITKID SPORTÁGBAN,
BARTUS EMESE kapja a megtisztelő címet.
Szerkesztőségünk és Olvasóink nevében is sok szeretettel
gratulálunk és kívánunk további szép sportsikereket a díjazottnak!

KÔRÖSI SZÁM

INGYENESEN HÍVHATÓ
ZÖLDSZÁMOKON LEHET
TANÁCSOT KÉRNI
A KORONAVÍRUSRÓL

Több mint

200

diák jelentkezett a
XIV. Kárpát – medencei Magyar
Középiskolai
Arany János Balladamondó Versenyre,
melyet 2020. március 6-7-én
rendeznek meg Nagykőrösön.

Most pénteken átadják
az M4-es Üllô-Albertirsa
közötti szakaszát

Ingyenesen hívható zöldszámokat hozott létre a Nemzeti Népegészségügyi Központ
(NNK) a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű
megválaszolására, a lakossági információs vonalak hétfő
reggel 8 órától elérhetőek.
A 06-80-277-455-ös és
a 06-80-277-456-os információs vonal a hét minden
napján 24 órában elérhető,
mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázható. A vona-

lakon szakemberek adnak
információt az új koronavírusról.
A szolgáltatás célja a szakszerű, hatékony, időbeni reagálás biztosítása és elősegítése a megelőzés érdekében.
A koronavírusról folyamatosan frissülő információk elérhetők a www.nnk.gov.
hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus és a
www.egeszseg.hu/koronavirus-tajekoztatok honlapon.
(MTI; kormany.hu)

Megemlékezés
Zatykó Mihályné
sz. Biczó Mária
halálának 10. évfordulójára
Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet.
Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet.
Amit tőlünk senki, soha el nem vehet.
Egy a reményünk, mely éltet és vezet.
Hogy egyszer majd találkozunk Veled!
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk:
Férjed, gyermekeid, unokáid, menyed, vejeid
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Kép forrás: NIF Zrt.

Földi László, választókörzetünk
országgyűlési képviselője így
számolt be erről a fontos hírről:
„Végre teljesül több évtizedes régi
álmunk. Nagyon sok közös munkánk eredményeképpen február
7-én adjuk át az M4 gyorsforgalmi út Albertirsa-Üllő közötti

szakaszát. Mindannyiunk életminőségében ez jelentős változást
eredményez, hiszen ezzel Abony
északi lehajtójától Budapestig
2-2 sávon haladhatunk. Várhatóan idén nyárra Szolnok határáig, a majdani északi elkerülőig hosszabbodik meg az autóút.”

Megemlékezés
Máté Imre
Halálának 2. évfordulójára
Édesapánk emlékére…
Hogy egy Édesapa/Milyen drága kincs,
Csak az tudja/Akinek már nincs.
Drága jó szívét/Áldd meg Atyám,
S köszönöm, hogy/Ő lehetett az én
drága Édesapám és szererő férj!

Gyász
Pálfi Gergely (1943)
Özv. Kovács Sándorné sz. B. Kovács Ilona (1934)
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Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő:
„Nagyon meglepett, hogy
ilyen szép is tud lenni egy piac…”

Exkluzív külön interjút adott
az Önkormányzati Hírek
Nagykőrös újságnak Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő január 25-én, a nagykőrösi piaccsarnokban tartott
sajtótájékoztatóját követően.
Jelen lapszámunkban ezt
olvashatják, az előző héten
pedig Nagy István agrárminiszterrel készült interjúnkat
olvashatták, lapozzák vissza
azt is.
ÖH: Mit érzett kormányszóvivő asszony, amikor meglátta először a nagykőrösi
piaccsarnokot kívülről, majd
belülről?
Szentkirályi Alexandra: Kicsit
már kutakodtam, mert mikor
tudtam, hogy jövünk ide miniszter úrral a nagykőrösi piacra, akkor megnéztem előtte,
mert olvastam, hogy komoly
forrásokból újult meg a piac,
úgyhogy a képeket már láttam,
mielőtt ide értem. Az épület
gyönyörű, nagyon meglepett,
hogy ilyen szép is tud lenni
egy piac, amikor meg bejöttem, szintén nagyon jó érzés
volt, mert gyönyörű árukkal
és nagyon kedves, vidám arcokkal találkoztunk, úgyhogy

jó érzés volt ide jönni és itt
lenni.
ÖH: 600 millió forintos, célzottan a piaccsarnok építésére kapott támogatásból épülhetett meg a piaccsarnok. Jó
helyre került a pénz?
Szentkirályi Alexandra: Egészen biztos, hogy nagyon jó
helyre került a pénz. Tényleg
itt, végignézve a portékákat,
amikkel itt tudunk találkozni,
látjuk azt, hogy magyar emberekhez, magyar kistermelőkhöz jutott el közvetetten ez a
lehetőség, hiszen ők is most itt
a saját árujukat tudják közvetlenül nekünk, vásárlóknak eladni. Őket is tudjuk támogatni ezáltal és mi is nagyon jól
járunk, hiszen olyan ízletes,
egészséges magyar ételekkel,
alapanyagokkal tudunk itt találkozni, amik az adott tájra
jellemzőek, ez egy plusz elem.
ÖH: Jövőbetekintésként egy
kérdést engedjen meg, itt a
központi régióban elég kevés
az uniós támogatás, mondhatni alig lehet bármire pályázni. Van-e tervben, hogy
elinduljon egy modern kis- és
középvárosi fejlesztési program?
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Szentkirályi Alexandra: Azt
azért el lehet mondani, hogy a
Magyar Kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy minél
több embernek tudjon munkát adni és ne csak a munka,
hanem az élet más területein
is tudjanak előrelépni. Azok
a fejlesztések, amik most már
elég sok régió, vagy vállalkozás számára elérhetőek, azok
remélem, hogy folyamatosan
tudnak bővülni. Nyilván az
uniós támogatásoknak meg-

van a maga szabályrendszere,
amelyhez a Magyar Kormánynak is alkalmazkodnia kell. Azt
elmondhatom, hogy a Kormány folyamatosan lobbizik
azért, hogy Magyarországnak
folyamatosan növekvő forrásokat és támogatásokat tudjon adni és ez a szándék, ez az
ambíció biztos, hogy nem fog
változni.
Az interjút készítette:
Horváth Tibor
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Szabad egy kérdésre?

Lerner Jánost, a „Vadonvilág –
Gróf Széchenyi Zsigmond nyomában” című film rendezőjét a
Nagykőrösi Moziklub nyitóvetítését és közönségtalálkozóját
követően kérdeztük a Magyar
Kultúra Napján:
- Az Önök filmjével, a Magyar Kultúra Napján indult

útjára a Nagykőrösi
Moziklub. Ön szerint
miért volt jó választás
a film erre az alkalomra és mit üzen a jövőnek?
- A filmünk, a „Vadonvilág – Gróf Széchenyi Zsigmond nyomában” nagyon sok
mindenről szól. Ez egy
dokumentumfilm, ami
irodalmi magasságokba is emelkedik, hiszen
Széchenyi Zsigmond
író ember is volt amellett, hogy vadászott és
egy nagyszerű könyvgyűjteményt is létrehozott. Nagyon szemléletes módon írta a
könyveit. A film az utolsó könyve, a Denaturált Afrika alapján
készült. Ebben a kötetében kicsit a jövőbe is előre tekintett
már Széchenyi, hiszen ötven
egynéhány évvel ezelőtt járt ő

Tisztelt Szülő!
Magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy
a megfizetett személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlja
egy regisztrált civil szervezetnek (ALAPÍTVÁNY),
további 1%-át pedig valamely technikai számmal
rendelkező vallási közösségnek.
Kérjük, támogassa iskolánkat.
Magyarországi Református Egyház: 0066

utoljára Afrikában, és már akkor szinte látnokként látta az
akkori Afrika jelenéből a jövőt
és azokat a természetvédelmi,
környezetvédelmi feladatokat,
amelyeket Afrikának meg kell
ahhoz csinálnia, hogy az a vadvilág fennmaradhasson. Széchenyi még nagyon aggódott
emiatt, és javaslatokat is tett
ebben a könyvben, hogy milyen
módon maradhatna fenn ez a
vadvilág. Számunkra pedig,
akik ötven évvel később jártunk ott, részben ugyanazok
a látomásszerű dolgok valósultak meg, amiket Széchenyi
mondott Afrika jövőjéről; a
tény, hogy azt a gazdag vadvilágot, noha kicsit kontrolláltabb viszonyok között, de még
most is lehetett látni, bennünket is optimistábbá tett.
Széchenyi nagyszerű író
volt. A filmet is úgy csináltuk
meg, hogy azokat a Széchenyi

szövegeket próbáltuk összeválogatni, amelyek remélhetőleg
megkedveltetik a könyveit is a
nézőkkel. Akik látják a filmet,
nem biztos, hogy megelégednek
csak ezzel a látvánnyal, hanem
esetleg szeretnék átélni olvasva
is, hiszen ennyire szépen leírni,
ennyire szépen megfogalmazni
ezeket a dolgokat, ezt muszáj
könyvben elolvasni. A mi feladatunk az volt, hogy mivel
filmről van szó, látványban is
meg kellett próbálni mindezt
megvalósítani. Egy ilyen természetfilm azért jó, mert amit
az eredeti szövegben leírt annak idején Széchenyi, pontosan azokat a dolgokat lehet itt
képben is látni, megnézni. Így
egymást segíti a két dolog, a kép
is segít a szöveg megértésében,
a Széchenyi által leírt mondatok
pedig segítenek értelmezni ezeket a képeket.
-szi-

Aki lemaradt a „Vadonvilág – Gróf Széchenyi Zsigmond
nyomában” című filmről, ne csüggedjen!
2020. február 10-én hétfőn 15 órától; február 14-én
pénteken 13 órától, valamint február 24-én hétfőn
14 órától még megtekinthető a Kőrös Art Moziban
(Nagykőrös, Szabadság tér 7.)!

FIGYELEM! VÉRADÁS
LESZ NAGYKŐRÖSÖN!

Magyarországi Katolikus Egyház: 0011
Alapítványunk:
Tálentum Alapítvány
A Nagykőrösi Arany János Református Gimnázium
tehetséges tanulóinak támogatására.

Bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank
10401990-49565252-54531004
Adószáma: 19177311-1-13
Intézményünk, a nagykőrösi Arany János Református
Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium tanulói
egymásra figyelő, családias légkörben, magas szakmai
színvonalon készülnek a felsőfokú tanulmányaikra.
Gimnáziumunk valamennyi diákja és dolgozója nevében
köszönöm a segítséget, köszönöm a támogatást.
Dr. Cziráné Dr. Kőházi-Kis Tímea
igazgató
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A Pest Megyei Vöröskereszt 4. sz.
Területi Szervezete véradást szervez

2020. február 12. 9-11 óra között
Humánszolgáltató Központ
Nagykőrös, Bajcsy-Zs. u. 4.
Aki vért ad, életet ad! Egy véradással
3 beteg embernek segíthet!
Jöjjön és csatlakozzon a véradók táborához!
Nagy Józsefné önkéntes vöröskeresztes

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

TALÁLKOZZUNK
A MÚZEUMBAN!

A hónap műtárgya:
„Igazságos” Mátyás pénze

1457-ben Hunyadi Lászlót
kivégezték és így öccsére,
Mátyásra hatalmas teher hárult. Még ugyanezen évben
váratlanul elhunyt V. László,
így Hunyadi Mátyás történelmünkbe I. Mátyás király
néven vonult be, a legenda
szerint, a Duna jegén megválasztott és 1458-ban megkoronázott ifjú. A címerét talán
mindenki ismeri, melyben
fellelhetjük a hollót, melynek
csőrében egy arany karikagyűrűt láthatunk. Ezen jelkép
a pénzérméken is megjelent,
így jelezve a királyság egészének, hogy a Hunyadiaké az
ország és a korona. A legnagyobb és talán legnépszerűbb
uralkodónk alakját és tetteit
számos monda és népmese
őrzi nemcsak a magyar, ha-

nem a környező országok
embereinek emlékezete is.
Az ezüst érméken nem jelenik meg maga az uralkodó, helyette Szűz Mária és a
kisded Jézus látható a hátlapokon, ezzel jelezve, hogy
hazánk keresztény birodalom. A megújult múzeum
középkori történeti kiállítási
részében négy ilyen érdekes
érmét is láthatnak a hozzánk
érkezők a számos uralkodó
pénzei mellett. Ezen ezüst
dénárok kiváló állapotban
maradtak fenn és őrzik Mátyás legendáját, illetve tetteit
az utókornak. A gyűjtemény
felfedezésére hívunk minden érdeklődőt, találkozzunk a múzeumban!
Kép és szöveg: Oláh
Róbert

Nagykôröst is érinti:
tájékoztatás lakossági
adatgyûjtésekrôl

Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
Nagykőrös településen a hivatal elnöke által 2020-ra engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági
adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.
A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon
hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra között, pénteken 8:00
és 14:00 óra között a +36 80 200-766-os telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu e-mail címen adunk további felvilágosítást.

Részletek, további információk
a www.nagykoros.hu városi honlapon!
Lapunkat a Központi Statisztikai Hivatal
Lakossági adatfelvételek főosztály
Szakmai képzések és ellenőrzések osztálya
tájékoztatta

Arany János Közérdekű Muzeális
Gyűjtemény
Nyitva tartása
Hétfő: Szünnap
Kedd - Szombat: 9.00-17.00
ebédszünet: 12.30-13.00
Vasárnap: Előzetes bejelentkezés alapján.
XV. évfolyam, 6. szám • 2020. február 7.
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Hirdetés

ÁLLÁST KÍNÁL
A KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.
Takarító
Könyvelő, kontroller
Festő-mázoló és kőműves
munkatársakat keres.
A részletes pályázati felhívások a társaság honlapján
az alábbi elérhetőségen:
www.kovart.hu | Érd.: 0653/550-251
Hirdetés

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
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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MINDENKIT VÁR A FEHÉR RÓKA!

Róka Zoltán és Fehér Andrea
tulajdonosok, közös ismerősök
révén mertek nagyot álmodni,
így a Bíróság épülete alatt, a Hősök tere 4-5. címen, december
óta mindenkit vár a Fehér Róka
Kifőzde sok-sok ízletes, magyaros étellel.
ÖH.: Honnan jött az ötlet,
hogy kifőzdét nyitnak Nagykőrösön?
Róka Zoltán: Helyi őstermelőként, azon belül kistermelőként
dolgozom. Egy spontán gondolat alapján született meg az
ötlet, hogy az annak idején igen
népszerű, Bíróság alatt üzemelő
konyhát újra lehetne éleszteni.
Felkerestem Fehér Andrea régi
ismerősömet, aki már rendelkezett komoly élelmezésvezetői
tapasztalatokkal és a kezdetektől
fogva támogatta az ötletet, így
pályáztunk rá.
Fehér Andrea: Korábban a Szolgáltató Központnál tevékenykedtem az óvoda konyhán, így
már valóban rendelkeztem e
téren tapasztalatokkal. Ismertük
a Bíróság alatt üzemelő konyhát, mely már 2011 óta bezárta
kapuit. Felmértük a helyzetet,
és közösen Róka Zoltánnal, pályázat útján, belevágtunk ennek
az álomnak a megvalósításába.
Mindketten nagykőrösiek vagyunk, kötődünk a városhoz,
a lányom is idejár iskolába, így
nem is volt kérdés, hogy ne
Nagykőrösön nyitnánk meg
a kifőzdét. A kulcsokat 2019.
október 14-én kézhez kaptuk, s
már december 2-ától vártuk is a
vendégeket.
ÖH.: Ez idő alatt varázsolták
újjá a helyiséget?

- Fehér Andrea és Róka Zoltán:
Valóban, rövid időnek tűnik,
viszont éjjel-nappal, hétvégén
is, időt és energiát nem sajnálva
dolgoztunk a helyiség teljes felújításán. Itt szeretnénk megköszönni közös ismerőseinknek,
barátoknak, akik részt vettek
ebben, és velünk együtt azon
dolgoztak, önzetlenül segítettek, hogy egy ilyen szép helyen
tudjuk fogadni vendégeinket.
Külön köszönjük az Önkormányzat és a Köva-Kom Nonprofit Zrt. támogatását.
ÖH.: Kik segítik a közös munkát?
- Róka Zoltán: Összességében
elmondható, hogy az én spontán
ötletem, Andi szakmai tudása,
Kiss Norbert kiváló szakácsunk,
valamint Patonai Lajosné, Nagy
Istvánné és Bakos János nagyszerű konyhai kisegítőknek
köszönhetően valósult meg a
kitűzött célunk, egy vidám csapatként dolgozunk és állunk
helyt a mindennapokban.
- Fehér Andrea: Korán reggel már itt vagyunk, és napi 8
órában azon dolgozunk, hogy
a lehető legjobb kiszolgálást
nyújtsuk vendégeink számára,
megfelelő ár-érték arányban.
Nagyon köszönjük, és kérjük is
az ide betérőket, hogy mondják el véleményüket, hiszen
mi a visszajelzésekből tudunk
építkezni, még jobbá válni.
ÖH.: Sokszor hangsúlyozták
most a beszélgetés során, hogy
nem egy étteremről beszélünk,
hanem egy kifőzdéről. Kiket
várnak ide elsősorban?
- Fehér Andrea és Róka Zoltán: Ezt szeretnénk is kiemelni,
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hogy mi valóban nem egy étterem vagyunk, ahová elvárás,
hogy elegánsan ki kell öltözni.
Mi mindenkit várunk szeretettel, az átutazóban lévő vagy
éppen Nagykőrösön és környékén dolgozó embereket is, ha
munka közben éppen adódik
egy kis ebédszünet, nálunk
gyors kiszolgálással, kényelmesen meg tudnak ebédelni, és
reméljük, hogy elégedettek is
az ízvilággal és a választékkal.
ÖH.: Ha már az ízvilágnál és a
választéknál tartunk, hogy látják, elégedettek az ide betérő
vendégek?
- Fehér Andrea és Róka Zoltán:
A visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy jó úton haladunk.
A leves mellett kétféle főételből
választhatnak az érdeklődők, és
alkalmanként desszertet is kínálunk. Igyekszünk a minőségi,
magyaros ízvilágú ételeinket
választékosan kínálni az emberek számára, többféle igényt
kielégítve, hogy ne legyen egysíkú a menü, hálisten sok a pozitív visszajelzés, sok a visszatérő vendég, de mindig vannak
új arcok is. Többen már törzshellyel is rendelkeznek. Fontos
számunkra, hogy aki ide betér,
egyen egy jóízűt, és mennyiségben is kielégítő legyen számára az adag, valamint, hogy jól
érezze magát itt nálunk. Célunk,
hogy a kifőzde közösség-össze-

kovácsoló erővel bírjon, ahová
jó érzés betérni, ismerősökkel
találkozni, és ahol a finom ételek
elfogyasztása mellett lehet egy
jóízűt beszélgetni is akár.
Külön szeretnénk kérni, hogy
már az előző nap, lehetőség
szerint jelezzék a másnapi menüválasztásukat, ez esetben
tudjuk csak garantálni, hogy
mindenki azt az ételt fogja
megkapni, amit kiválasztott.
ÖH.: Mikor látogatható a Fehér Róka Kifőzde és hogyan
működik a házhoz szállítás?
- Fehér Andrea: Minden hétköznap 11 órától délután 14
óráig várjuk a vendégeket, a
házhoz szállítás is nagyon népszerű már. A 30/647-04-64-es
telefonszámon tudnak rendelni, a menüt pedig facebook közösségi oldalunkon is megtalálják Fehér Róka Kifőzde néven.
- Róka Zoltán: Célunk, hogy a
jövőben a közeli településeken is
megismerjenek bennünket.
ÖH.: Extra kívánságokat is teljesítenek?
- Fehér Andrea és Róka Zoltán:
Igen, az ebédeltetési és házhoz
szállítási lehetőségeken túl, a
termet hétvégente ki tudjuk
adni max. 50-60 fő részére. Kisebb esküvők, évfordulók, ballagások, születésnap, és egyéb
ünnepi rendezvények kapcsán
lehet nálunk érdeklődni, valamint rendelésre, családi, munkahelyi vagy más eseményekre
készítünk sültes tálakat, hálisten egyre többen élnek is ezzel
a lehetőséggel.
Mindenkit várunk szeretettel
a Fehér Róka Kifőzdébe!
Lejegyezte: Beretvás Judit
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Fontos témákat tárgyalt az
Emberi Erôforrások Bizottsága

Szakbizottsági ülésekre került
sor a február 13-ai testületi
ülést megelőzően, így az Emberi Erőforrások Szakbizottsága is ülésezett január 29-én,
szerdán, az együttes bizottsági
ülést követően.
Szabóné Irházi Zsuzsanna
köszöntötte a megjelenteket,
majd dr. Nagy Lajos, Nagykőrös
jegyzője is üdvözölte a tagokat és
a jelenlévőket. Először elfogadták
a szakbizottság 2020-as évi munkatervet. Minden napirendi pontot teljes egyetértésben 11 igennel
támogattak a bizottsági tagok.
Magas szintű szakmai program
Jóváhagyták a Nagykőrösi
Humánszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát
és a Szakmai Programját, mely-

Idegenben
nyert
edzőmeccset

nek tárgyalásakor Szabóné Irházi Zsuzsanna bizottsági elnök
elmondta, hogy nagyon magas
szintű szakmai program került
a tagok elé. „Ez egy alaposan kidolgozott, tényleg emberközpontú
szakmai program, melyet nagyon
köszönünk a Humánszolgáltató
Központ vezetésének, ez is mutatja, hogy kiemelt szakmai munka
folyik az intézményben” – nyilatkozta lapunknak az ülést követően Szabóné Irházi Zsuzsanna.
Gratulált és elismerését fejezte
ki Bugya László intézményvezetőnek Bujdosó Balázs is, aki a
gyermekvédelem területét is jól
ismeri, így erre külön is kitért beszédében.
Ekkor lesz a nyári szünet a
bölcsődében!

A bölcsőde 2020-as nyári
nyitva tartási rendje napirendi
pontnál Szabóné Irházi Zsuzsanna elmondta, hogy idén is július
lesz az a hónap, amikor szünetel,
az előterjesztés így fogalmaz: „az
intézmény vezetője megküldte
javaslatát, amely szerint 2020. év
nyári időszakában az intézmény
2020. július 1. napjától 2020.
július 31. napjáig zárva tart. A
javaslatot a szülők előzetes tájékoztatása a zárva tartásról, és
aláírásukkal történt megerősítés alapozta meg.”
Kiemelt figyelmet kap a nagykőrösi kultúra
Tárgyalta a szakbizottság a
Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ 2019-es beszámolóját is, ahol Szabóné Irházi
Zsuzsanna megköszönte Juhász
Nándor igazgatónak, hogy sikeresen megvalósításra kerültek
a tavalyi elképzelések és gratulált az idei első nagyobb programjukhoz, a Magyar Kultúra
Hetéhez. „Első szó a köszöneté.
Nagyon színes és széles kínálat
várta az érdeklődőket egy héten
keresztül, pódiumbeszélgetés,
filmvetítés, utazási show és zenei előadás is volt, ami szinte
mindig teltházas érdeklődésre

Újabb edzőnk szerzett
hivatalosan is C licencet!

a Kinizsi felnőtt
csapata
Ágasegyháza otthonában játszott edzőmeccset a Nagykőrösi Kinizsi felnőtt alakulata.
Sok hiányzó miatt, több fiatal
játékos és esetleges új igazolás
bemutatkozhatott. Végül 2-1-re
nyert csapatunk Sándor Gyula
és Molnár Tamás góljaival, de
ami kiemelendő, Petrezselyem
István fiai emellett is számos
ziccert alakítottak ki. A felkészülés természetesen folytatódik, hiszen február végén már
indul a bajnokság!
Hajrá Kinizsi!!!
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tartott számot és ez a kulturális csemege az idei évben még
inkább előtérbe kerül a többi
rendezvényen is.” – fogalmazott
Szabóné Irházi Zsuzsanna. Bujdosó Balázs hozzászólásában
gratulált az intézményvezetőnek, megköszönte a munkájukat és kiemelte, hogy évről-évre
egyre sikeresebb és látogatottabb
a Kőrös ART Mozi is.
A szakbizottság támogatja a
kulturális és sport pályázatok
idei kiírását
2020. február 13-án, csütörtökön tartja idei első rendes ülését
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete, melyen
elfogadásra kerülhetnek a kulturális, illetve sport szervezetek
támogatására szolgáló keretek
is, a költségvetés elfogadásának
függvényében. Elsőként az Emberi Erőforrások Bizottsága
tárgyalta január 29-i ülésén a
pályázat kiírását, melyet mind
a 11 jelenlévő tag támogatott.
Amennyiben a Képviselő-testület is elfogadja a pályázatok
idei kiírását, úgy a pályázatokat 2020. február 13-tól (csütörtök) lehet behozni február
27-ig (csütörtök).
Horváth Tibor

Dandi László, az U11-es csapat
edzője óriási lelkesedéssel vágott
bele a munkába a Kinizsi kötelékében, amit látva, a klub támo-

gatta is minden szinten Lacit,
hogy mihamarabb hivatalosan
is edzői papírral rendelkezzen.
Nagyon büszkék vagyunk Dan-

di Lászlóra, hiszen mind a felvételin, mind a vizsgákon kiválóan
teljesített és elsőre szerezte meg
az MLSZ által elismert C licencet! Dandi Lászlóról tudni kell,
hogy a Kinizsihez minden szállal fűződik, hiszen itt lett megyei
ifi bajnok és szuperkupa győztes,
majd felnőtt játékos.
Mai napig a felnőtt csapatunk balhátvédje és ami a legfontosabb, az U11-es Kinizsis
focistapalánták edzője. Gratulálunk Lacinak, sok sikert kívánunk továbbra is Nagykőrösön, a nagykőrösi sportolókért!
Forrás: Nagykőrösi Kinizsi SE
hivatalos facebook oldala

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Éremeső a Relevében

Az AMITA Dance Jam Országos Amatőr Táncverseny 2020.
január 25-26-án került megrendezésre. A verseny az idei évben
egy naposról két naposra bővült
a sok nevezőnek köszönhetően,
összesen 350 produkció és 1900
táncos lépett színpadra.
Szombaton csak hip hop kategóriában mérettették meg magukat a csoportok. A Relevé Táncegyesület 4 koreográfiát nevezett
ebben a stílusban. Minden korosztályban rendkívül erős ellenfelekkel találkoztunk, hiszen nagyon
népszerű ez a műfaj.
Ennek ellenére a nagykőrösi
Relevések szép sikereket értek
el. A legkisebb, alsós korosztályban, a Junior csoport az első ilyen
versenyére készült és újoncként
fantasztikus eredményt produkáltak: arany minősítést kaptak és
a csoport tagja, Holló-Zsadányi
Norman kapta korosztályában a
legjobb színpadi alakításért járó
különdíjat.
A Relevé Klub táncosai hip
hop amatőr formációban a Legjobb formációért járó díjat és
érmet hozhatták haza. A Junior
plusz és Exotic csoport a felsős,
illetve középiskolás mezőnyben
bronzminősítést vehettek át.
Vasárnap jazz kategóriában versenyeztek a táncosok.

Elsőként, alsós kategóriában,
a már ismert két tehetség, Hoffer
Hanna és Holló-Zsadányi Norman lépett színpadra legújabb
duójukkal.
A zsűri az Arany fokozat mellett a Legjobb színpadi alakítás
különdíját is nekik ítélte.
Versenyen kívül a zsűri elmondta, hogy a két tehetség
egy hajszálnyira van attól, hogy
megkapják a verseny fődíját, az
Amita szobrot. Ez szintén nagy
elismerést jelent.
Középiskolás korosztályban a
Relevé Klub csoportja ezüstminősítést szerzett.
„Rendkívül büszke vagyok a
tanítványaimra, hiszen a 6 koreográfiánkból 5 még csak decemberben készült el és 3 hét alatt
rendeztük át őket versenyszintre.
A Táncosokkal továbbra is folytatjuk a szorgalmas munkát, hogy
a tavaszi versenysorozatról is további kiemelkedő eredményekkel
térjünk haza. Emellett készülünk
az április 4-ei Relevé Jótékonysági Bálunkra, amely idén retro
hangulatban telik majd, illetve
készülnek legújabb koreográfiáink
is, amelyekhez még bátran lehet
csatlakozni, akik kedvet kaptak a
tánchoz és szeretnének egy szuper,
családias és eredményes közösség
tagjai lenni” – mondta el lapunknak Horváth Melinda táncpedagógus, a Relevé TSE elnöke.

Adatik tudtára mindönöknek kiknek illik!

Az év első vására
Frigyes-napi vásár – 2020. február 23.
Nagykőrös, Vásártér

A vásári rendezvények időpontját keresse
a www.nagykoros.hu honlapon!
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NEMCSÁK KÁROLY:

„…ŐSZINTÉN BÜSZKE VAGYOK A MAGYARSÁGOMRA.”

A Magyar Kultúra Hete program
sorozat keretén belül 2020. január 24-én Nemcsák Károly Jászai-díjas, Érdemes művész volt
Nagykőrös vendége. Az előadás
előtt a művésszel beszélgettünk.
– Miért tartja fontosnak, hogy
balladamondó és szavalóversenyeket szervezzenek közintézmények, különböző kulturális
intézmények Magyarországon?
– Többrétű feladat az, hogy a
kultúránkkal, a költészettel
foglalkozunk. Az biztos, hogy
a lelkünket gazdagabbá teszi.
Hála Istennek, én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy
sok olyan ember vett körül, akik
úgy irányították az életemet,
hogy a versek és a művészet
közelébe kerültem. Nagyon sok
esetben, mikor fáj a lelkünk, vagy
épp boldogok vagyunk, milyen
jó egy-két olyan gondolattal elidőzni, melyeket hallottunk valahol, vagy valaki leírta, elolvastuk és úgy megmaradt bennünk
és ilyenkor rá tudunk támaszkodni egy picit. Megfogalmazza
azt a belső gondolatot, amit mi
nem nagyon tudunk. Valamitől fogva olyan prózainak tűnik,
hogy kimondjuk és közben egy
költő olyan gazdag érzéki világba visz el bennünket, amiről azt
gondolom, mindig azt érezzük,
a lelkünk nemesebb lesz. Én a
színészetből fakadóan rengeteg
olyan gondolatot tolmácsolhatok, amivel jó együtt lenni. Amikor az ember elgondolkodik egy
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nehéz pillanatban, egy jó gondolat helyre tudja tenni saját magát.
Mai világunkban nagy jelentősége van az identitásunknak, hogy
hol vagyunk, kik vagyunk mi.
Én elfogadom a körülöttem levő
világot, embereket, s őszintén
büszke vagyok a Magyarságomra. Ezért is gondolom azt,
hogy a költészettel egy picit jobban foglalkozzunk, vagy, hogy
ott legyen az életünkben. Az ember maga egy érzékeny hangszer és ezeket a hangszereket
meg kell szólaltatni. Bizonyos
helyzetben a költészet segít a jó
gondolatok megszólításában.
– Mi a hobbija? Hogy telnek a
napjai?
– Világ életemben elég mozgékony és tartalmas életet éltem,
de kevés olyan időpont van,
amikor úgymond nem csinálok
semmit. A munkámból fakadóan rengeteg olyan dolgot kell
tennem, ami a színház vezetéséhez és a színházhoz kapcsolódik.
Viszont ebben a nagy rohanásban meg kell találni azokat a
pontokat is, amitől az ember
fel tud töltődni. Mindig akkor
állunk meg, amikor valamilyen
tragédia történik körülöttünk,
vagy éppen velünk és nem találjuk azokat a pillanatokat, mikor
tényleg szükség van szervezetünk regenerálódására. Életem
során rengeteg olyan dolog akad,
melyekre rá bírom venni magam, ilyen például keddenként
és csütörtök reggel a labdarúgás

színésztársaimmal. Az igazgatói
teendők nem annyira sűrűek a
hétvégén és a színészi feladataim is most már korlátozottak.
Nagyon tartalmas életet élek,
s ha épp nem csinálok semmit,
akkor is csinálok valamit. Kertes, családi házban élünk, teljes
mértékben kikapcsol, ha kimegyek a kertbe, megmetszem a
fákat, összegereblyézem a szemetet, a lehullott gallyakat, leveleket. Ez egy ilyen aktív pihenés az én életemben, és közben
még számos olyan tevékenység
akad, melyekkel jó elleni. Azt
gondolom, hogy ezek nem hasztalan dolgok.
– Ha lenne lehetőségünk 10 év
múlva ugyanitt, ugyan ezekben
a székekben beszélgetni, mit
mesélne nekem szívesen, vagyis mit tudhatunk a művész úr
jövőbeli terveiről?
– Nézze, nem egyszerű világot
élünk, ezt látjuk mindannyian, ahogyan azt is látjuk, hogy
rengeteg olyan negatív hatással
küszködünk, melyekről nagyon
kétséges, hogy helyrehozhatóak.
A természet erejét hihetetlen
módon kiaknáztuk. Valószínű,
hogy létezik egy folyamat, melynek vagy az elején, de az is elképzelhető, hogy a közepén tartunk.
Ahogyan bántunk a természettel,
annak hatásai ezután lehetséges,
hogy erőteljesebben lesznek jelen. Ez az egyik olyan dolog, mely
erősen foglalkoztat, vajon 10 év
múlva hogyan működik majd a

természet, bár tény, hogy hihetetlen erő működik benne. Azon
is gondolkodtam, megmondom
őszintén, hogy lesz-e erőm méltósággal befejezni egy pályát.
Szomorúan nézem a szakmám,
a kollégáim, hogy sajnos idős
korban nem feltétlenül azért
állnak színpadon, hogy művészi
igényeiket szinten tartsák, vagy
kielégítsék, hanem azért, hogy a
gázszámlát ki tudják fizetni és ez
borzasztó. Lesz-e erőm azt mondani, hogy igen, át kellene adni a
stafétát valaki másnak? Megadatik-e 10 év múlva az, hogy ne legyen kényszer egy munka? Nincs
jó állapotban a mi szakmánk. Ez
a világ sem olyan, hogy gondoskodnánk a saját jövőnkről, vagy
gondoskodnánk saját magunk
időskori dolgairól. A világ hihetetlen rossz irányba változott,
de én azt gondolom, hogy 10 év
múlva is, ha a Jóisten élni hagy,
tele leszek tettvággyal. Hogy azt
tudom-e olyan mederbe helyezni, hogy fel tudjak készülni az
időskori életemre…?
Mondok önnek egy példát.
Édesapámat nagyon meghurcolta az élet. Két évig volt a fronton,
hat évig orosz hadifogságban,
kőműves volt, végig dolgozta az
egész életét, s mikor nyugdíjba
ment, láttam, hogy nem készült
fel rá. Feleslegesnek kezdte érezni magát. Azt láttam, hogy erre
fel kell készülni. A készülés az
egy jó folyamat. Ne veszítse el az
ember a méltóságát sok esetben.
Ez egy fontos dolog. Például
tele vagyok tettvággyal és nagyon sokmindent csinálok az
életemben. Színész labdarúgó
válogatott kapitánya vagyok,
25 éve én intézem a csapat
dolgait. Szülőfalumban templom épül, melynek a gazdasági
hátterét magam teremtettem
meg. Mindig van bennem egy
tettvágy, de azt sem szeretném,
hogy ez kárára legyen sok mindennek. Valószínű aktív leszek
a jövőben is, csakhogy ebben az
aktivitásban hogyan lehet megtalálni azt a harmóniát, ami még
egészséges, az egy kérdés...
Az interjút készítette:
Juhász Nándor igazgató,
Nagykőrösi Arany János
Kulturális Központ

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

ELKÉSZÜLT ÉS MILYEN SZÉP LETT!

Megnyílt a forgalom előtt a Filó Lajos utca is újra, megújult a piac melletti szakasz, a járda, parkolókat alakítottak
ki és sok-sok bicikli tárolására alkalmas kerékpártárolókat létesítettek az Eu-Építő Kft. szakemberei. Nagyon szép
lett az egész környezet, látogassanak ki Önök is a folyamatosan megújuló nagykőrösi piacra, a szép, egyedi piaccsarnokba.
Figyelem! A Filó Lajos utca piac melletti szakasza egyirányú lett, a Czira Kovács utcán lehet behajtani az Ady E. útról,
a Filó Lajos utcán pedig kifelé a Kálvin tér felé.
Figyelmesen közlekedjenek, ne rutinból!
Horváth Tibor
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Ki mit tud? 2020 – Középdöntő
a Kossuth iskolában
Január végén került megrendezésre a tehetségek
középdöntője, ahol a
jobbnál jobb produkciók
váltották egymást. A zsűrinek nem volt könnyű
dolga, végül 8+1 versenyző juthatott tovább a februári döntőbe.
Gratulálunk
mindenkinek!

TÁMOGASSA ADÓJA 1%-ÁVAL
Nagykőrös Városért Közalapítványát
Híreinket,
képgalériáinkat
kövesse nyomon
továbbra is az
Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook
Székhely: 2750 Nagykőrös Szabadság tér 5.

közösségi oldalainkon,
valamint a
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GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2020. február 3-tól
PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Ceglédi út. 28.
Tel.: 53/552-134
2020. február 10-től
EZÜST PATIKA GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Széchenyi tér 8.
Tel.: 53/552-114
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.
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PB gáz 11,5 kg

PB gáz 23 kg

4799 Ft

8999 Ft

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

Bankkártyás ﬁzetés is igényelhető
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
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„Tavaszi virágözön” – mottóval rendezték meg február
1-jén az idei Nővérbált a Toldi
iskola aulájában. S úgy tűnik,
a Nővérbál idei szervezőinek
erős kapcsolata lehet az égiekkel, hiszen erre a napra valóban tavaszi idő kerekedett,
ennek elintézése után, mondhatni, egyszerű dolguk volt,
csak a virágözönről kellett
gondoskodni. S ezt a kihívást
is sikerrel teljesítették, ráadásul
ebbe a bál közönségének egy
része is besegített, hiszen a hölgyek és urak öltözékeiben rendre vissza-visszaköszönt a virág
motívum. De mi végre is lenne
egy a Nővérbálhoz hasonló –
még ha nincs is ilyen még egy

széles-e hazában – jótékonysági bál, ha nem a kinyíló bukszákért és a virágzó jókedvért.
Arról, hogy a bukszák nyílása a
szervezők várakozásainak megfelelt-e, nincs információnk,
cserébe azonban örömmel jelenthetjük, hogy a jókedv egész
biztosan virágzott. Az asztaloknál lévő ültető kártyák
szerint mindenki megtalálta
a helyét és jól láthatóan az
étkek és italok, s a mellettük
megejtett baráti beszélgetések
együtt táplálták a vidámságot.
Az örökzöld dallamokat Varga Péter és zenekara „húzta”
a nagyérdemű fülébe, de olyan
jól csinálták, hogy a táncparkett
pillanatok alatt változott kopár
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sivatagból, táncolókkal teli dús
virágoskertté. Az est folyamán
két meglepetés műsorszám
adott alkalmat, hogy a lábak
helyett a tapsoló kezek kapják
a feladatot, a Grapevine Tánciskola leány növendékei hó(virág)fehér ruhában mutatták be
táncukat, míg két fiatalember
olyan akrobatikus elemekkel
tűzdelt lendületes produkcióval
állt elő, hogy arra, ha nem tavaszi, de kemény téli időjárás van,
akkor is megemelte volna minden jelenlévő a kalapját. A második meglepetés műsorszámot
a nagykőrösi kórház fiatal kollégái mutatták be, s kétségkívül
megidézték a tavaszt, hiszen a
lírai kezdésből villámgyorsan

váltottak a nyüzsgő életerőt
szerteárasztó részre. A bál közönsége nem is hagyta abba
addig a tapsot, míg még egyszer
be nem mutatták a hosszú hetek
munkájával begyakorolt táncot.
Éjfél után megtartották a
tombolasorsolást is, ahol hasznos, értékes felajánlások találtak
gazdáikra. A rendezők pedig
biztosra mentek, senkinek sem
illanhatott el a jókedve, hiszen
aki nem talált a tombolaasztalról
nyereményre, őt is illatával csalogatta a gőzölgő töltött káposzta, a terem végében álló asztalon.
Így aztán evés, ivás, tánc - roszszabb estéje ne legyen egy jóakaratú embernek se!
-szi-
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IDÉN MEGVALÓSUL!
A nyár folyamán felújítják a Gyopár utcai parkolót!

Képünk illusztráció – helyszínbejárás

Mint arról a nagyon jó hírről tavaly beszámoltunk, 30
millió forintot nyert Nagykőrös városa a Kormánytól

a Gyopár utcai parkoló teljes körű felújítására, modernizálására. Az ügyet elsőként Sohajda Márk, a körzet

egyik, azóta képviselőnek
választott lakója által kezdeményezte aláírásgyűjtés
indította meg, melyet az
akkori önkormányzat részéről dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármester karolt fel. Dr.
Czira Szabolcs polgármester
közreműködésével 30 millió
forintos támogatást sikerült
kilobbizni a parkoló felújítására, melynek megvalósítására idén sor kerül és elkészül a parkoló felújítása.
Megtudtuk, hogy előkészítés alatt van a kivitelezés,
a nyár folyamán fog megvalósulni a beruházás. A kivitelező kiválasztása hamarosan megtörténhet, azonban

országos szinten probléma,
hogy a műszaki kapacitás
le van kötve, le van terhelve, így hosszadalmasabb az
előkészítés és az elindulás,
azonban ha elindul, utána
már nagyon gyorsan és látványosan fognak dolgozni a
szakemberek.
Amint kiválasztásra kerül a kivitelező és megindul
a munka, az Önkormányzati Hírek színes tudósítás-sorozattal fog beszámolni az
aktuális folyamatokról, addig megértésüket és türelmüket kérjük!
Horváth Tibor

Kérjük, hogy adója 1%-ának felajánlásával támogassa az
Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös köztestületet.
Adószámunk: 18667541-1-13
A beérkező felajánlásokat Nagykőrös
tűzvédelmét szolgáló tűzoltó eszközökre,
felszerelésekre költjük. Reméljük, idén ismét
számíthatunk az Ön segítségére is!

Kérjük, hogy támogassa
a nagykőrösi tűzoltókat!
Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös
Hirdetés
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Nagysikerű, jótékonysági szülői bál

„Ha veszel, megtelik a kezed. Ha
adsz, megtelik szíved.”
/Margarete Seemann/
2020. január 18-án került megrendezésre a Szülői Jótékonysági bál, a Nagykőrösi Városi Óvoda Bóbita Óvodájának (Kárász
úti) és két telephelyének támogatására.
A közös előkészület a szülők és
az óvodapedagógusok által meghozta sikerét, hiszen élményekben, meglepetésekben bővelkedő
vacsora részesei lehettünk.
Helyet kapott a jelen, a múlt és
a jövő - a meglepetésvendégeken

keresztül, hiszen egy jelenlegi óvodásunk Palotai Patrik és édesanyja, Balázs Zita gyönyörű keringővel nyitották meg a bált, melynek
óriási sikere volt.
A következő fellépő pedig egy
volt óvodás személyében nyújtotta át ajándékát táncos partnerével
együtt. Kis Máté és párja, Matuska Villő, akik dzsungelbe kalauzoltak el minket tánc formájában.
A vacsora későbbi időpontjában
a GRAPEVINE show dance club
tanítványai mutattak be tánc stílusokat, melynek zárása a fergeteges
kán - kán volt.

A Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium aulájában
az óvodapedagógusok és Godó
Kata, Szülői Közösség elnökének
közös munkája során gyönyörűen
feldíszített asztalok várták a jótékonykodó családokat, vendégeket.
A hely mellett a vacsorát szintén
az iskola biztosította.
A zenéről a Kőrösi Trió gondoskodott, akik egész éjjel táncoltatták a mulatni vágyókat.
Éjfélkor került sor a tombolák
kihúzására. A tombolatárgyak
összegyűjtése a Szülői közösség

összefogásával történt. Nem kis
munkával sikerült értékes és nagyon sok ajándékot felsorakoztatni. Egyéni és szponzor felajánlások nagy számmal voltak. Ezúton
is köszönjük az óvodát támogató
szponzorok és magánszemélyek
felajánlásait, kiknek nevét a
szponzorlistán feltüntetjük.
Élményekkel teli, jó hangulatú
bál megrendezéséhez köszönetünket kívánjuk kifejezni az óvoda
dolgozóinak, a szülőknek és támogatóknak egyaránt.
„Visszasugárzom, amit kaptam.
Mint a kő a Nap melegét.
/Fodor Ákos/
A támogatók listáját megtalálja
a www.nagykoros.hu honlapon!
Nagykőrösi Városi Óvoda
Bóbita Óvoda

Eseménydús Sólymok hétvége

U18: Nagykőrösi Sólymok KE „A” - Vásárhelyi Kosársuli 77-72;
(Fotó: Utasi Gabriella)

A továbbra is erősen tartalékos
Nagykőrösi Sólymok KE NB1/
B-s csapatot ismét állva tapsolta
meg a kitartó hazai szurkolótábor, mert újfent óriási akaraterőről és küzdőképességről tettek tanúbizonyságot, és ezúttal a
tabella harmadik helyezettje ellen
volt meg az esélyük a győzelemre
az utolsó pillanatig.

Nagykőrösi Sólymok KE – Budafok 77-79 (24-22, 20-22, 2319, 10-16)
***
Az U20-as kosarasoknak kemény
diónak bizonyult a listavezető, de
a Sólymok „ifi” felvette a kesztyűt
és nagyon jól helyt állt, az eddig
mindössze egy vereséget szenvedő Budafok U20 csapata ellen,
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szombaton, a Kossuth iskolában.
A nagyszerű iramú és színvonalú,
fordulatos csatát végül behúzta
a jóval rutinosabb és esélyesebb
vendég gárda.
U20: Nagykőrösi Sólymok KE
- Budafok 70-83 (21-31, 23-14,
11-24, 15-14)
***
Péntek este, a Pest megyei bajnokság második helyén álló
„B” jelű junior csapat könnyed
győzelmet aratott hazai pályán,
a Rákóczi iskolában. Mérész
Tamás együttese jó dobóformát
mutatva hozta a kötelezőt.
U18: Nagykőrösi Sólymok KE
„B” - Ferences DSE 95-46 (2516, 30-5, 19-15, 21-10)
***
A múlt heti dombóvári „mélyütést” követően – vagyis, hogy
nem sikerült kiharcolni a kiemelt bajnokságba jutást – a

Sólymok „A” jelű junior csapata
a regionális bajnokság újabb körének vágott neki, péntek este,
a Kossuth iskolában. A fiúk, a
negyedik negyedben nyújtott
remek teljesítménnyel kerekedtek felül, és arattak nagyon
értékes győzelmet a nagy rivális vásárhelyiek ellen.
U18: Nagykőrösi Sólymok KE
„A” - Vásárhelyi Kosársuli 7772 (17-25, 20-16, 18-20, 22-11)
A Nagykőrösi Sólymok KE
híreit, eredményeit, részletes
beszámolókkal,
a www.nagykorosisolymok.
hu és a www.facebook.com/
nagykorosisolymok/ oldalon
követhetik nyomon.
NSKE
A teljes cikk elolvasható a
www.nagykoros.hu oldalon!
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