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Az ENSZ Közgyűlése 2005-ben a HOLOKAUSZT ÁLDOZATAINAK NEMZET-
KÖZI EMLÉKNAPJÁVÁ nyilvánította január 27-ét. 1945-ben ezen a napon sza-
badult fel Auschwitz-Birkenau, a II. világháború legnagyobb és leghírhedtebb 
megsemmisítő lágere. A tábor az európai zsidóság elpusztításának gócpontja volt, 
neve mára egyet jelent az emberiség történetének legsötétebb, legembertelenebb 
időszakával. 1945. január 27-én az I. Ukrán Front katonái léptek be elsőként a ha-
lálgyár kapuján. A látványt, ami akkor fogadta őket, valószínűleg nem tudták el-
felejteni egész életükben. Mindenfelé halottakat és csontsoványra fogyott, élő 
emberi roncsokat hagytak hátra a menekülő nácik. 1942 és 1945 között több mint 
egymillió ember halt meg csupán ebben az egy táborban. 2006 óta a világon min-
denütt megemlékeznek ezen a napon a népirtás közel hatmillió áldozatáról. 

Kegyelettel emlékezünk arra a közel hatmillió, többségében zsidó emberre, 
akiket a származásuk miatt üldöztek és gyilkoltak meg a holokauszt idején. 
Nem engedjük, hogy az akkor történtek valaha megismétlődjenek!

	Forrás: https://tef.gov.hu/

Január 27. – A holokauszt nemzetközi emléknapja

NAGYKŐRÖSÖN A KÓRHÁZBAN (FÁSKERT UTCA)  
KÉSZÍTIK A TÜDŐGONDOZÓ ESETÉBEN  
A RÖNTGENFELVÉTELEKET!
 Részletek a lapunk 11. oldalán!
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Mindenkit vár a megújult 
nagykőrösi piaccsarnok

KÖZÉRDEKŰ  

Gyász
Pesti Gerzsonné szül. Illés Lídia (1926)

Gál Géza Dezső (1932)
Márton Albert (1953)

BURJÁN  
JÓZSEFNÉ

szül.  

HAJDÚ 
IRÉN

HALÁLÁNAK 
5. ÉVFORDULÓJÁN.

„Maroknyi fény, tengernyi bánat és mélységes csend maradt utánad. 
Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul, 

szemünkből a könny naponta kicsordul. 
Örök mosolyod még most is látjuk, hogy belépj az ajtón, 

még most is várjuk. Idézzük a szavaid, a tetteid, az emléked, 
örökké szeretünk, és nem feledünk Téged.”

SOHA EL NEM MÚLÓ FÁJDALOMMAL EMLÉKEZÜNK: 
Lányod és családja, fiad

MEGEMLÉKEZÉS

Mennyei sajtok, tejtermékek, 
pékáru, sütni való kolbászok, 
húsáru, lángos, friss zöldség- 
gyümölcs kínálat, nagykőrösi 
termelő mézei – ezeket mind 
meg kap hatja egy helyen, a 
nagykő rösi új piac csarnokban. 

Válogasson kedvére a széles vá
lasztékból, fogyasszon a büfében 

egy ízletes hurkát, kolbászt! 
Emellett a kilátogatókat biobolt 
is várja, amely széles választék
kal szolgálja az egészségükért 
tenni akarókat.

Nemcsak egy piac, de közösségi 
tér is. Friss, aktuális piaci infor
mációkért keresse fel a „Nagy
kőrösi piac és vásár” elnevezésű  
Facebookoldalt!

Az elmúlt hónapokban valótlan 
tartalmú, a FOXPOST nevében 
küldött adathalász/csaló e-mai-
lekkel és üzenetekkel, illetve te-
lefonon keresztül próbálkoznak 
a csalók, hogy megszerezzék a 
felhasználók banki adatait. 

Az adathalász üzeneteket a leg-
több esetben ismert cégek nevé-
ben küldik a támadók. Nehéz 
őket megkülönböztetni a hiteles, 
valós üzenetektől, mivel céges 
logókat és grafikus elemeket, 
adatokat használ(hat)nak.

Az adathalász e-mailek gyak-
ran részletekbe menően hason-
lítanak a valódiakra, az ezekben 
található rosszindulatú hivatko-
zásokat úgy tervezik meg, mint-
ha a cég valós weboldalára irá-
nyítanának át. Azonban a linkek 
olyan oldalakra vezethetnek, 
ahol a csalók meg tudják szerez-
ni a lakossági felhasználók és az 
üzleti partnereik adatait, ame-
lyekkel később visszaélhetnek.

HOGYAN ISMERHETŐK FEL  
AZ ADATHALÁSZ E-MAILEK 
VAGY MÁS ÜZENETEK?  
  A levélben szereplő link 

helytelen, például:  
foxpost-hu.kaspay24.hu

  Az üzenetben lévő adatok 
nem pontosak, vagy helyes-
írási hibákat, hibás nyelve-
zetet tartalmaznak, illetve 
magyartalan, online prog-
rammal fordított mondatok 
találhatóak benne.

  Direkt fizetési hivatkozás 
szerepel benne, például:  
https://foxpost-hu.hufpay. 
site/18981955

HA SZOKATLAN ÉS GYANÚS 
LINKKEL TALÁLKOZIK,  
NE KATTINTSON RÁ!
Ha arra gyanakszik, hogy adat-
halász-támadás célpontjává 
vált, kérjük, az ilyen jellegű leve-
leket hagyja figyelmen kívül, és 
semmiképpen se kattintson a 
„FOXPOST nevében” küldött 
e-mailben lévő, gyanús, helyte-
len linkre, mert ezek nem a FOX-
POST Zrt. által küldött hivatalos 
értesítők!

AMENNYIBEN TELEFONON 
KERESZTÜL PRÓBÁLJÁK  
MEGSZEREZNI AZ ADATAIT, 
SEMMIKÉPP NE ADJA KI  
AZOKAT!

A FOXPOST soha nem kér banki 
belépési adatokat sem telefo-
non, sem más formában. To-
vábbá nem kezdeményez olyan 
telefonhívást, amelyben a szál-
lítás megerősítésére buzdítana. 
Amennyiben ilyen jellegű hívást 
kap, azonnal szakítsa meg!

VIGYÁZZON AZ ÉRTÉKEIRE  
AZ ONLINE TÉRBEN IS!

		PEST VÁRMEGYEI  
RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
BŰNMEGELŐZÉSI  
OSZTÁLY

RAVASZ,  
MINT A...

ADATHALÁSZ  
ÜZENETEK  
a FOXPOST nevében
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Gratulálunk!

Szabó Gábor nagykőrösi refor-
mátus lelkész. Szabó Gábor 
1960-ban született, 2008 nyarán 
került Nagykőrösre mint lelki-
pásztor, azóta itt teljesít szol-
gálatot. Szabó Gábor az elmúlt 
mintegy másfél évtizedben  
– azonkívül, hogy hűen szolgálta 
saját gyülekezetét – kiemelkedő 
szerepet töltött be a vallásközi 
párbeszéd erősítésében, és min-
dent megtett azért, hogy a helyi 
református és a zsidó közösség 
között a harmonikus együttmű-
ködés tovább folytatódjon.

Ezt a szellemiséget a lelkész-
családból származó tiszteletes 
otthonról hozta magával: édes-
anyja és nagyszülei embermen-

tő tevékenységükért megkapták 
a Yad Vashem által odaítélt Világ 
Igaza elismerést.

Szabó Gábor személyes példát 
mutatott és mutat akkor, amikor 
részt vesz a Nagy-
kőrösi Zsinagóga 
szinte valamennyi 
r e n d e z v é n y é n , 
különösen a holo-
kauszt áldozataira 
emlékező Isten-
tiszteleteken.

K i e m e l k e d ő 
szerepet játszott 
abban, hogy sor 
kerülhetett a helyi 
református gim-
názium 1944-ben 

meggyilkolt zsidó diákjainak  
emlékére állított márványtábla el-
helyezésére és felavatására. Kez-
deményezte és támogatta a  
nagy kőrösi Sziget utcai botlató-

kö vek környezeté-
nek rendberakását, a 
járda díszburkolattal 
történő lefedését.

Környezetének 
értetlenségét, is le-
győzve, megoldott 
egy több mint 100 
éves problémát, a 
nagykőrösi zsidóság 
temetkezési helyéül 
szolgáló, de a refor-
mátusok tulajdoná-
ban lévő földterület-

nek a Nagykőrösi Zsidó Hitközség 
részére való tulaj donátadási szer-
ződés megkötésével.

A mintegy másfél évtizedes 
nagykőrösi szolgálata egészét át-
hatja a különböző vallású emberek 
együttműködésének elősegítése, a 
kisvárosi társadalomban betöltött 
vezető szerepe és munkássága 
példát mutat arra, hogy hogyan 
kell a mindennapokban megvaló-
sítani a különböző vallású embe-
rek közötti, egymás tiszteletén 
alapuló kapcsolatok építését, a 
mindennapok baráti légkörének 
megteremtését, egymás kölcsö-
nös tiszteletben tartását. 

Szabó Gábort a díjra a Nagykő-
rösi Zsidó Hitközség ajánlotta.

Roznár Ágnest kérdeztük, aki 
2020-ban a balladamondó ver-
senyen arany fokozatot ért el.

Hogy érezted magad, milyen 
tapasztalatokkal, élményekkel 
gazdagodtál?
„Nagyon sok pozitív élménnyel 
gazdagodtam, amit szeretnék 
most megosztani azokkal, akik 
még nem jelentkeztek. Az egész 
olyan hihetetlen volt, hogy ott 
volt körülbelül 200 versenyző, 
plusz még a kísérők, és a nagy 
létszám ellenére is nagyon profin 
lett lebonyolítva az egész ren-
dezvény. Egy kisbusszal gondos-
kodtak a szervezők arról, hogy 
szabadon járkálhassunk a város-
ban, ami nagyon szimpatikus és 
kényelmes volt mindenkinek.  
A zsűri összetétele szenzációs 
volt, olyan emberek ültek ott, 
akik tényleg a szakma nagy ne-
vei, ami nyilván mindig emel egy 
verseny színvonalán.

Amit még kiemelnék – ami 
nekem nagyon komfortossá tet-
te ezt a versenyt –, hogy egyet-
len nap alatt lezajlott az elő-

döntő, illetve a második forduló 
is, tehát a nagydöntő, ez azért 
volt nagyon jó, mert bekerül-
tünk egyfajta állapotba az elő-
döntőnél, és ebből nem kellett 
kizökkenni, hiszen néhány óra 
múlva kezdődött a második for-
duló. Tehát nem az volt, hogy 
elődöntő, aztán egy hét szünet, 
és akkor egy hétig izgul az -em-
ber, majd megint bele kell jönni 
ebbe az állapotba, hanem egy 
lendülettel meg lehetett csinál-
ni. Ez szerintem nagy segítség 
volt, és talán másoknál is emelt 
a második fordulós produkció-
juk színvonalán.

Ami még szimpatikus volt, 
hogy akik bejutottak a második 
fordulóba, azok mondhattak 
magukról valamit, amit fontos-
nak tartottak. Mi a hobbijuk, 
vagy bármit, és ezt bemondta a 
konferanszié, tehát nemcsak egy 
név meg egy város voltunk, 
ahonnét jöttünk, hanem valami 
többet, valami pluszinformációt 
is adhattunk. A díjátadó meg 
olyan látványvilágú volt, hogy 
én azt hittem addig, hogy ilyen 

csak a filmekben van, úgyhogy 
ez egy igazán szuper élmény 
volt, és tényleg érdemes idén 
megpróbálni ezt a versenyt, 
hogy ti is ilyen élményekkel gaz-
dagodjatok.”

A szervezők mindenkit arra 
buzdítanak, hogy jelentkezzenek 
az eseményre, hiszen idén is iga-
zán nívós programokkal készül-
nek, és várják az érdeklődőket.  
A balladamondó gálaestjén a  
Kávészünet zenekar fog élő kon-
certet adni, amelynek dalai szö-
vegének gerincét magyar köl-
temények, nagyobb részt Petőfi 
Sándor versei adják. Az érdeklő-
dők megtekinthetnek egy sza-
badtéri kiállítást Arany János és 
Petőfi Sándor kapcsolatáról, ba-
rátságáról, kipróbálhatnak egy 
korhű fotószínházat, valamint az 
Arany János Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény meglátogatásával  
aranyozhatják be a napjukat.

A versenyre való jelentkezési  
határidő: 2023. február 3.
Jelentkezés: https://bit.ly/ 
balladamondo_verseny_2023

ELISMERŐ OKLEVÉL  

INTERJÚ  

Ahogy arról a lapunkban olvashattak 
január 17-én Raoul Wallenberg-díjat 
vett át Nt. Szabó Gábor vezető lelki-
pásztor. Az alábbiakban a díj átadásakor 
elhangzott laudációt olvashatják.

Emlékek a három évvel ezelőtti balladamondó versenyről
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HÁLAADÓ-FÉLÉVZÁRÓ ISTENTISZTELET  

HOBBI  FELHÍVÁS  

A hálaadó-félévzáró istentiszte-
leten igét hirdetett Nt. Szabó 
Gábor vezető lelkipásztor, Sza-
bó Katalin lelkipásztor a gyer-
mek-istentiszteletekre hívta fel 
a jelenlévők figyelmét. A nagy-
kőrösi Arany János Református 
Általános Iskola és Óvoda első 
osztályos diákjai az idei évben is 
képes bibliát kaptak, amelyet a 
Református Egyházközség aján-
lott fel. Kósa Zoltánné, az intéz-
mény igazgatója értékelte a fél-
évet, hálát mondva a Jóistennek, 

és köszönetét kifejezve minda-
zoknak, akik hozzájárultak a fél-
év sikereihez, eredményeihez. 
Ezt követően az iskola diákjai  
– évfolyamonként egy-egy 
vers szakot mondva – szavalták 
el a Himnuszt. A hálaadó isten-
tisztelet zárásaként dr. Dávid 
István orgonaművész kíséreté-
vel a templom népes közönsége 
együtt énekelte el nemzeti 
imádságunkat, a Himnuszt. 

	SDG

Hálás szívvel

Nagykőrösi Fotóklub

Több mint ezren énekelték a Himnuszt a magyar kultúra napján, 
január 22-én a nagykőrösi református templomban. 

2023-BAN IS FOLYTATÓDNAK A NAGYKŐRÖSI FOTÓKLUB 
FOGLALKOZÁSAI. AZ ÉRDEKLŐDŐK MINDEN PÉNTEKEN  
16 ÓRÁTÓL CSATLAKOZHATNAK A NAGYKŐRÖSI KULTURÁ-
LIS KÖZPONT EMELETI KLUBSZOBÁJÁBAN.

A Weiner Leó Zeneiskola 
Alapfokú Művészeti Iskolá-
ban az általános iskola 2–5. 
osztályosai trombita, furu-
lya, klarinét, szaxofon, cselló 
hangszereken tanulhatnak.

A térítési díj összege: 8.260 
Ft/félév, amelyet – egy ké-
sőbbi időpontban – átuta-
lással kell majd megfizetni.

A jelentkezés határideje: 
2023. január 26. (csütörtök).

(Aki a hátrányos helyzetről,  
illetve a halmozottan hátrá-
nyos helyzetről szóló határo-
zattal rendelkezik, az térítési-
díj-mentességet kap.)

Amennyiben a beiratkozás-
sal kapcsolatosan kérdés 
merülne fel, úgy a Weiner 
Leó Zeneiskola Alapfokú 
Művészeti Iskola (2750 
Nagykőrös, Patay u. 19.)  
06-30/318-4696-os titkár-
sági telefonszámán szívesen 
állunk a rendelkezésükre.

SZERETETTEL HÍVJUK ÉS VÁRJUK A GYERMEKÜKET  
A ZENEISKOLÁNKBA!
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ÉVINDITÓ BESZÉLGETÉS 

„A megkezdett beruházásokat folytatni kell”

„Ne kerteljünk: ez egy nehéz év 
lesz. Idén az is kiemelt feladat, 
ami korábban rutinmunka volt: 
az intézmények és a közszolgál-
tatások napi működtetése. Ennek 
ellenére csak előre van út, hátra 
nem. A megkezdett beruházáso-
kat folytatni kell” – mondta  
lapunknak évindító interjújában 
Nagykőrös Fidesz–KDNP-s  
országgyűlési képviselője. Földi 
Lászlóval beszélgettünk.

Ö. H.: Az országgyűlési választás és 
az orosz–ukrán háború meghatá
rozta 2022t. Melyiket hogyan 
értékeli? 
FÖLDI LÁSZLÓ: Nagyot fordult 
velünk a világ 2022-ben. A 2022. 
február 24-én kitört háború  
– mint minden háború – a létező 
leg rosszabb megoldás. Sőt, nem is 
megoldás, hiszen csak újabb prob-
lémákat, szenvedést, halált és 
nyomort hoz magával, elsősorban 
nyilván a háborús területen. Szá-
munkra az a legfontosabb, hogy 
együttműködjünk a NATO-val és 
az EU-val, de újra és újra leszö-
gezzük: ez nem a mi háborúnk. 
Elítéltük az agresszort, kiálltunk 
Ukrajna mellett, ellátjuk a hoz-
zánk százezrével érkező menekül-
teket, de minden döntésünknek az 
az irányjelzője, hogy ebből a 
konfliktusból nekünk ki kell ma-
radnunk. A magyarok békét akar-
nak, és erről szavaztak az áprilisi 
választáson, majd a nemzeti 
 konzultáción is. Kétharmados fel-
hatalmazást adtak a kormányol-
dalnak, hogy az gyorsan, ered-
ményesen intézkedhessen, és 
meg védhesse őket a háború és a 
szankciók hatásaitól. Köszönet a 
bizalomért! Megszolgáltuk és 
megszolgáljuk a jövőben is. 
Ö. H.: Hogyan látja Nagykőrös 
fejlődését 2022ben? 
F. L.: Mint minden város, termé-
szetesen Nagykőrös is megérzi az 
orosz–ukrán háború, az energia-
válság és az elhibázott brüsszeli 
szankciók következményeit. 
Ezekről nem a helyi polgárok te-
hetnek, hiszen a nagykőrösiek 
most ugyanazok, mint például 
2019-ben: becsületesen, kemé-
nyen dolgozó emberek. Ők a mi 
munkaadóink, a példaképeink, 
ezért az Országgyűlés kormány-

párti többsége és a Kormány is te-
szi a dolgát: támogatja a családo-
kat, a gyermekvállalást, a vállal-
kozásokat, a munkát, a rezsit, a 
fejlesztéseket még ilyen nehéz 
időkben is, sőt ilyenkor a legjob-
ban. Nagykőrösön a legfontosabb 
beruházásunk az, hogy a város az 
M44 által hamarosan közvetlenül 
is becsatlakozik a magyar gyors-
forgalmi úthálózatba. Ez felérté-
keli a települést, növeli a tőkevon-
zó és az adóerő-képességét, az itt 
élő családok életminőségét.
Ö. H.: Milyen a kapcsolata Nagy
kőrös vezetésével?
F. L.: Kötelességszerűen jó. Egy 
országgyűlési képviselőnek az a 
dolga, hogy a körzetében lévő ösz-
szes település irányítóival haté-
kony, konstruktív együttműkö-
dést alakítson ki, és ez – jegyzem 
meg volt ceglédi polgármester-
ként – fordítva is igaz. Az a közös 
feladatunk, hogy az itt élőknek 
jobb körülményeket alakítsunk ki. 
Ezzel bíztak meg bennünket az 
emberek, ezt várják el tőlünk, 
ezért kapjuk a fizetésünket. Én 
mindenhol erre törekszem, és há-
lás vagyok azoknak a polgármes-
ter és alpolgármester kollégáknak, 
akik hasonló elveket vallanak, és 
hasonló gyakorlatot követnek. 
Nagykőrös vezetése is ilyen.
Ö. H.: Nagykőrösön is rengeteg 
projekt várja, hogy megérkezzenek 
az uniós támogatások. Mikor kez
dődhetnek el ezek a fejlesztések?

F. L.: A helyzet biztató. Jóval biz-
tatóbb, mint néhány hónapja. A 
Kormány – első helyen Navra-
csics Tibor miniszter úr – elvhű 
kompromisszumkészségének és 
az Országgyűlés törvényalkotási 
munkájának köszönhetően 
egyezségre jutottunk az Európai 
Bizottsággal, amely természete-
sen újra és újra méltatlanul alkal-
mazza a kettős mércét – ezt a 
nyugati lenézést egy nagykőrösi 
kocsmában szerintem sokkal 
csúnyább, de találóbb kifejezé-
sekkel írnák le –, de mi kitartunk, 
és megszerezzük a nekünk járó 
forrásokat. Ezek ugyanis nem kö-
nyöradományok vagy segélyek! 
Ezek nekünk járnak. Az Európai 
Unió mi magunk is vagyunk, befi-
zetünk oda pénzt, megnyitottuk 
előtte a piacainkat. Kapcsolatban 
vagyok a kormánnyal – Navra-
csics Tibor és Lázár János minisz-
ter urak tárcáival –, hogy minden 
nagykőrösi fejlesztés előbb-
utóbb elindulhasson. 
Ö. H.: Az energiaárak elszálltak az 
orosz–ukrán konfliktus és az elhi
bázott brüsszeli szankciók miatt. 
Milyen segítséget nyújt a Kormány 
a városunknak?
F. L.: A Kormány úgy döntött, 
hogy támogatja a 10 ezer fő feletti 
településeket, hogy a legfontosabb 
közszolgáltatások zavartalanul 
működhessenek. Nagykőrös egé-
szen pontosan 158 millió 687 ezer 
651 forintot kap. Ez hatalmas  

segítség. A Kormány a háború és a 
szankciós válság ellenére is hoz-
zájárul ahhoz, hogy az önkor-
mányzatok 2023-ban is fedezni 
tudják a megnövekedett költsége-
iket, ahogyan a lakosság körében 
fenntartjuk a háztartásonként kb. 
180 ezer forintot jelentő rezsi-
védelmet is.
Ö. H.: 2023ban országgyűlési 
képviselőként milyen célokat sze
retne elérni Nagykőrösön?
F. L.: Ne kerteljünk: ez egy nehéz 
év lesz. Idén az is kiemelt feladat, 
ami korábban rutinmunka volt: 
az intézmények és a közszolgál-
tatások napi működtetése. Ennek 
ellenére csak előre van út, hátra 
nem. A megkezdett beruházáso-
kat folytatni kell. A 441-es számú 
főút Nagykőrös és Kecskemét kö-
zötti szakaszának felújítása elen-
gedhetetlen. Utána a Nagykőrös 
és Cegléd közötti rész következik, 
amely már tervezési szakaszban 
van.
Ö. H.: Mit kíván az új év alkalmá
ból Nagykőrösnek, a nagykőrösi
eknek? Mi a személyes üzenete az 
idei esztendőre?
F. L.: A Bibliából hoztam néhány 
sort, Pál rómaiakhoz írt levelé-
ből: „a megpróbáltatás szüli az áll-
hatatosságot, az állhatatosság a 
kipróbáltságot, a kipróbáltság a 
reménységet; a reménység pedig 
nem szégyenít meg, mert szívünkbe 
áradt az Isten szeretete a nekünk 
adott Szentlélek által.”

Interjú Földi László országgyűlési képviselővel
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Az Én Petőfim című szabadtéri
időszaki kiállítás

2023. január 18-án a Nagykőrösi 
II. Rákóczi Ferenc Általános Is-
kola 5. b osztályos tanulói láto-
gatták meg a Deák Ferenc téren 
kihelyezett, Az Én Petőfim című 
szabadtéri időszaki kiállítást. A 
kisdiákok az Arany János Közér-
dekű Muzeális Gyűjtemény törté-
nészének tárlatvezetése folyamán 
tekintették meg a kiállítást, és 
kaptak betekintést Petőfi Sándor, 
valamint a Petőfi család Nagy-
kőröshöz fűződő kapcsolatába.

A szabadtéri kiállítást január 23-
ig tekinthették meg a Deák téren.

Interaktív családi nap
2023. január 22-én a magyar kul-
túra napja alkalmából interaktív 
családi délelőttel kezdődött a 
nap, a Kőrös Art Mozi és a Nagy-
kőrösi Arany János Kulturális 

Központ falai között. A részt vevő 
családok Bogyó és Babóca meséit 
hallhatták, majd a gyerekek nagy 
örömére a nagyvásznon megte-
kinthettek egy válogatást is a 
mesékből. A vetítés után, a kéz-
műves foglalkozás keretein belül 
színezhettek, kreatívkodhattak 
az apróságok. Délután a gyerekek 
nagy kedvencei, a Dániel András 
mesevilágából ismert Kuflik ját-
szották a főszerepet. Meseolva-
sással kezdődött a program, majd 
az érdeklődők válogatást nézhet-
tek meg a moziban, végül kéz-
műves foglalkozással zárult  
a nap.

Válogatás Arany László 
mesegyűjteményéből

2023. január 17-én a Magyar kul-
túra hete Nagykőrösön program-
sorozat keretében bemutatták a 
Válogatás Arany László mese-

gyűjteményéből című, nagykő-
rösi gyerekek illusztrációival ké-
szült könyvet, majd Juhász Nán-
dor igazgató köszöntötte a 
vendégeket.

A könyvet ismertette Oláh 
 Róbert, aki Oláhné Gulácsi Évával 
közösen a szerkesztői feladatokat 
is ellátta.

Dr. Czira Szabolcs, Nagy-
kőrös város polgármesterének 
előszavával, a Nagykőrösi Arany 
János Kulturális Központ, Könyv-
tár és Muzeális Gyűjtemény ki-
adásában megjelent, gazdagon 
illusztrált könyv hiánypótló  
kiadvány, amelynek megjelené-
sét a Nemzeti Kulturális Alap 
Könyvkiadás Kollégiuma támo-
gatta.

Az illusztrációkat nagykőrösi 
gyerekek készítették, akik a 
könyvbemutatón vehették át a 
tiszteletpéldányukat.

Sipos Ildikó gyermekkönyvtá-
ros a mesegyűjteményből a Mért 
haragszik a disznó a kutyára,  
a kutya a macskára, a macska az 
egérre? című mesét olvasta fel.

A mesekönyv megvásárolható a 
Nagykőrösi Arany János Kulturá-
lis Központ információs pontjá-
nál (Nagykőrös, Szabadság tér 7.).

Hadtörténeti előadássorozat
2023. január 21-én Tolnai Gyula 
fiatal doktoranduszhallgató, a 
Hadtörténeti Intézet munkatár-
sa immáron negyedik alkalom-
mal tartott hadtörténeti előadást 
a nagykőrösi kulturális központ-
ban. Ez alkalommal a nagykőrösi 
katonák a Horthy-korszakban  
– katonák békeidőben és a terü-
leti revíziókban témával kap-
csolatban osztotta meg kutatási 
eredményeit a szép számmal 
megjelent hallgatósággal.

MAGYAR KULTÚRA HETE 
programsorozat Nagykőrösön

Az Én Petőfim című szabadtéri időszaki kiállítás

Hadtörténeti előadássorozat
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Válogatás Arany László mesegyűjteményéből

Interaktív családi nap
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A tevékenységünket, eredménye-
inket ismerhetik, hiszen az elmúlt 
két évtizedben Nagykőrös lakosai 
közül sokan megfordultak a bérelt 
edzőtermünkben, nagyon sok 
gyermekkel ismertettük meg a 
sportágunkat, és biztosítottunk 
számukra sportolási, mozgási le-
hetőséget.

Az elmúlt évek során az öltö-
zők és egyéb szociális helyiségek, 
úgymint a judoedzéseknek helyt 
adó teremhelyiség állaga olyan 
elképesztő módon leromlott, 
hogy tennünk kellett valamit, így 
december végén teljes körű fel-
újításba vágtunk bele. Nyilván-
való, hogy az időzítésünk nem a 
legjobb, de számos egyéb ok mi-
att kényszerpályára kerültünk, 
így amit elkezdtünk, azt szeret-
nénk rövid időn belül befejezni. 
Sajnos a jelenleg rendelkezésre 
álló anyagi erőforrásaink ehhez 
nem lesznek elegendőek, ezért 
kell nyilvánosan támogatókat 
keresnünk, és a célunk elérésé-
hez támogatásokat kérnünk. 

A szülőkön kívül már többen is 
segítettek, valamint több kisebb- 
nagyobb támogatásra van ígére-
tünk, de összességében még  
nagyon távol vagyunk attól, hogy 
a teljes körű renoválás/korszerű-
sítés komplett költségét előte-
remtsük, és a felújítással érintett 
– közel 300 négyzetméternyi 
alapterületű – helyiségek reno-
válását befejezzük. Ezért arra 
kérjük a nagykőrösi lakosokat, 

cégeket, vállalkozásokat, hogy aki 
egy kicsit is szívén viseli a nagy-
kőrösi sport sorsát, az támogas-
son bennünket! 

Máris köszönjük Nagykőrös 
Város Önkormányzatának se-
gítségét, ugyanis dr. Czira Sza-
bolcs polgármester 200.000 Ft 
rendkívüli támogatást nyújtott 
a felújításra. Köszönjük továbbá 
a Tóth & Tóth Festő Bt. segítsé-
gét, amely kedvezményes díjsza-
bással végzi a szakmunkákat, 
valamint a Kecskéscsárdai Lápi 
Póc Tó és a Korrektgép Kft. se-
gítségét. 

Magánszemélyek adomá-
nyaikat az egyesület 10918001–
00000072–09610005 számú 
bankszámlájára utalhatják. A 
közlemény rovatban, kérjük, 
tüntessék fel: ,,Edzőterem”!

Amennyiben vállalkozó, cég 
vagy egyéb jogi személy dönt 
úgy, hogy segít az egyesületnek, 
akkor támogatási szerződés 
megkötése szükséges. Ez eset-
ben, kérjük, hívják dr. Hajdú 
László egyesületi elnököt a 06-
70/374-9525-ös telefonszámon!

Az egyesületünk bízik abban, 
hogy a lehetőségeikhez képest 
minél többen mellénk állnak 
majd, és február közepétől már 
megújult és kulturált környezet-
ben fogadhatjuk a nagykőrösi 
gyermekeket, jelenlegi és jövő-
beli sportolóinkat.

	Kőrös Judo SE

JUDO 

Támogatást kér a Kőrös Judo SE

H I R D E T É S

Az ÁGISZ Zrt. széles termékskálával rendelkező 
gépgyártó cég keres

kezdő vagy gyakorlott 

LAKATOS SZAKMUNKÁST
présgépbeállításra, karbantartásra, présszer-
számok nyilvántartására, gyártására alkalmas 

KARBANTARTÁSI SZAKEMBERT.
TELEPHELY: 

➔ Nagykőrös, Kürtilapos dűlő 6. (Téglagyári út). 

AMIT NYÚJTUNK:
➔ szakmai fejlődéssel arányos jövedelem
➔  egy műszakos munkarend,  

amely 6−14.30 óráig tart.

Érdeklődni lehet személyesen vagy  
az 53/550-280-as telefonszámon, illetve  
az agisz@agisz.hu e-mail-címen. 

H I R D E T É S

Egyesületünk életében egy olyan időszak érkezett el, hogy nyilvánosan 
kell segítséget kérnünk a szűkebb környezetünktől.
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Nagyszerű hetet zártak 
a Sólymok: Két meccs, 
két győzelem a mérleg

SÓLYMOK  

A bajnoki küzdelmek mellett a 
Hepp Kupa sorozatban is akad 
dolga a kőrösi kosarasoknak, hi-
szen – két idegenbeli sikert köve-
tően, immáron – a legjobb nyolc 
közé jutásért léphettek pályára 
január 17-én este a Kossuthban.  
A hétközi játéknap és a késői  
kezdés ellenére szép számban ér-
keztek a szurkolók, majd hangos 
támogatásuk mellett a Sólymok 
lerohanták az ellenfelüket, és  
tulajdonképpen az első negyed-
ben el is döntötték a meccset. 

A Hepp Kupában egyetlen 
mérkőzésen dől el, hogy ki foly-
tathatja a következő fordulóban, 
így – a sorsolás adta lehetőség, 
vagyis – a hazai pálya minden-
képpen nagy előnyt jelent. Éltek 
is vele a fiúk! 

Nagykőrösi Sólymok KE–
Vásárhelyi Kosársuli 77–58 
(23–6, 25–26, 12–12, 17–14)
Sólymok: Lakosa Ákos 12/6, 
Kovács Soma 15/6, Fehér Pé-
ter 13/3, Váits Olivér 8, Filep 
Áron 2. Csere: Timkó Norbert 
10, Molnár Bence 6, Kocsis 
Attila 6, Molnár Miklós 5/3, 
Kónya Levente, Vámos Lász-
ló. Vezetőedző: Puszta Dávid.

A hétközi továbbjutást érő siker 
hullámait meglovagolva, a hét-
végén hatalmas bravúrral foly-
tatták bajnoki szereplésüket Fe-
hér Péterék. 

A roppant erős mezőnyben 
egyelőre nem jól áll a Sólymok 
szénája, de nem lehet elégszer 

hangsúlyozni: azt, hogy immá-
ron hatodik éve tagjai az NBI/B 
felsőházának, csakis annak kö-
szönhetik, hogy hatodik éve tel-
jesítenek jócskán erőn felül.

Ennek volt ékes bizonyítéka a 
január 21-i meccs is a Kossuth-
ban, ahol a bennmaradásért 
küzdő csapat heroikus küzde-
lemben, fantasztikus hangulatú 
meccsen legyőzte a tavalyi baj-
noki elődöntős, jelenleg is a  
tabella 3. helyét elfoglaló, ko-
rábban az „A” csoportban is vi-
tézkedő Vasas Akadémia csapa-
tát. Joggal zúgott a meccs végén 
a „Szép volt, fiúk!” és hosszú 
percekig tartott a pacsizás, va-
lamint a közös ünneplés a szur-
kolókkal. 

Nagykőrösi Sólymok KE–
Vasas Akadémia 65–58
 (18–12, 13–19, 13–14, 21–13)
Sólymok: Váits Olivér 14/3, 
Lakosa Ákos 14, Fehér Péter 
10/6, Kovács Soma 8/6, Kocsis 
Attila 8/6; Csere: Molnár Mik-
lós 9/9, Timkó Norbert 2, Mol-
nár Bence, Filep Áron, Kónya 
Levente, Vámos László. 

A Sólymok Veszprémbe utaznak a 
hétvégén, következő hazai bajno-
ki találkozójuk időpontja: február 
4., szombat, 17 óra, az ellenfél 
pedig a Salgótarjáni KSE. A mér-
kőzésre mindenkit szeretettel 
várnak a Kossuthba!  

		Fotó: Bravúr a Vasas ellen  
– Utasi Gabriella

Sok helyen látható, hogy az út 
szélén a föld, a fű magasabban 
van, mint az úttest és így bizony 
nem fog lefolyni a csapadékvíz 
az árokba, megáll az úton. Nagy-
kőrösön a KÖVA-KOM Nonprofit 
Zrt. rendszeresen, évente gon-
doskodik a padkázásról, üteme-
zetten. A hét folyamán a többi 
között a Honvéd utca környékén 
is dolgoztak a szakemberek, aki-

ket az Esze Tamás utcában és az 
Esedi utcában látogatott meg 
Nagy Balázs alpolgármester. 
Láthatóan szép munkát végez-
nek a KÖVA dolgozói, akik gépi 
és kézi erővel is igyekeznek ren-
dezettebbé tenni az útszéleket, 
így gondoskodva a csapadékvíz 
lefolyásáról. 

	HT

NYOLC KÖZÉ JUTÁS A HEPP KUPÁBAN, SZENZÁCIÓS 
BRAVÚR A VASAS ELLENI BAJNOKI MECCSEN

Padkázás a csapadékvíz 
könnyebb lefolyásáért
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Nagykőrös, Hősök tere 4.
(bejárat a ceglédi út felől az udvarban)

A megrendelt menü,
éttermünkben

helyben is fogyasztható!

A rendelés leadását a kiszállítást 
megelőző nap tudjuk fogadni!

AZ ÉTTEREM NYITVATARTÁSA

RENDELÉS FELVÉTEL

Hétfőtől - Péntekig
11:00 - 14:00

  8:00 - 10:00
14:30 - 16:30

06 30 / 647 0464

HETI MENÜ AJÁNLAT
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Ételhordó hiányában a doboz ára  100 Ft  /darab. 

600 Ft,  csak főétel az

egyszeri menü rendelés esetén 
4 nap előrendelése esetén csak 

1320 Ft
1200 Ft

    880 Ftcsak leves az

A megrendelt ételeket 
INGYENESEN házhoz is szállítjuk!

Vállaljuk továbbá osztálytalálkozók, születésnapok,ballagások, kisebb családi események és egyéb rendezvények lebonyolítását! 100 Ft

700 Ft

1500 Ft
1450 Ft
1000 Ft

5. hét: január 30–február 3.

Magyaros zöldségleves

Barackos csirkemell rizzsel

Sült virsli lencsefőzelékkel

Legényfogó leves

Burgonyás tészta

Tejbegríz csokoládészórattal

Csontleves

Rántott csirkemell 
burgonypürével
Pacalpörkölt főtt burgonyával,
savanyúsággal

Karfiolleves

Tavaszi rizses hús

Tepsis bolognai spagetti 

Tarhonyaleves

Sült hús paradicsomos 
káposztával
Fasírt zöldborsófőzelékkel

KOSÁRLABDA 

Elsőre a kiskunfélegyháziakat 
győztük le 73–36-ra; itt dobók: 
Szabó Ádám (21), Tóth Barnabás 
(16), Kiss-Bartos Júlia (13), Bakos 
Dániel (12), Tokai Bence (4), 
Ugi-Rácz Csongor (4), Ridly (3), 
Pörge és Ürmös.

A másodikon a nagykőrösi Sóly-
mokkal szemben 58–52 ide! Itt 

Bakos Dani volt a legjobb dobó 
(18)! Azonban mivel nem voltunk 
meg 10 fővel, így nem jutottunk fel 
a C-csoportba. 
SZÉP VOLT, PITYKÉK!

		Forrás: https://www.facebook.
com/Tekozlofiuujsag / Tékozló 
fiú újság

VÁSÁROLJ A 
SZÉP-KÁRTYÁDDAL!
SZÉP-KÁRTYA-ELFOGADÓHELY VAGYUNK.

R A K L A P O S  B O L T O K :
■ Nagykőrös, Szolnoki út 89. ■ Nagykőrös, Katona J. u. 20.

RÁADÁSUL AZ AKCIÓS TERMÉKEK 
MINDIG RAKLAPOS ÁRAKON VANNAK!

Facebook: https://www.facebook.com/izsak.raktararuhaz.elelmiszerbolt
Instagram: raklapos_bolt

Két győzelem a pályán  
(U12 Pitykések)!
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Megírták a központi írásbeli felvételi vizsgákat! 
GIMNÁZIUMI FELVÉTELI VIZSGA  

A jogszabályoknak megfelelő módon, rendben lezajlottak az iskolánkban a központi írásbeli felvételi vizsgák. Az ország több mint 71 ezer 
diákja közül a gimnáziumunkban 190 diák írta meg a továbbtanuláshoz szükséges felvételi vizsgáját. A körültekintő előkészítő és szervezőmunka 
után a javító tanárokon a sor. A kijavított dolgozatok január 26-án 8 és 16 óra között lesznek megtekinthetők a gimnázium dísztermében. 

KEDVES DIÁKOK! REMÉLJÜK, SIKERESEN VETTÉTEK AZ AKADÁLYOKAT! A MEGMÉRETTETÉS UTÁN KELLEMES PIHENÉST  
KÍVÁNUNK! – ÍRTA A ARANY JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM, TECHNIKUM ÉS KOLLÉGIUM A FACEBOOK-OLDALÁN.

KÓRHÁZI FELHÍVÁS  1% FELAJÁNLÁS  

KÉPVISELŐ NEVE FOGADÓÓRA NAPJA, HELYE

LÁSZLÓ FERENC
TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐ

2023. FEBRUÁR 1-JÉN (SZERDÁN)
15 ÓRÁTÓL FOGADÓÓRÁT TART.

Helye: az Arany János Kulturális Központ  
kávézójának terasza.

DR. KÖRTVÉLYESI ATTILA
ALPOLGÁRMESTER, Nagykőrös 1. számú  

választókerületének települési képviselője

2023. FEBRUÁR 13-ÁN (HÉTFŐN)
16 ÓRÁTÓL FOGADÓÓRÁT TART.

Helye: Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal,  
13. sz. tanácskozóterem.

FOGADÓÓRA  

KÉRJÜK, TÁMOGASSA  
2023-BAN IS  

AZ ADÓJA 1%-ÁVAL 
A NAGYKŐRÖSI LOVAS 

SPORTEGYESÜLET 
MUNKÁJÁT!

Segítve ezzel a minőségi lovaglásoktatást,  
a gyógylovagol tatást, lovas táboroztatást, s a biztonságos  

lovaglás oktatásához szükséges eszközök, a speciális  
ló- és lovas felszerelések beszerzését, a lovas versenyek  
színvonalas lebonyolítását, a környezetünk védelmét.

SEGÍTŐ SZÁNDÉKÁT MEGKÖSZÖNVE, 
TISZTELETTEL: MOLNÁRNÉ SZÓLÁTH ERZSÉBET,
A NAGYKŐRÖSI LOVAS SPORTEGYESÜLET ELNÖKE

Adószámunk: 18692471−2−13
Bankszámlaszámunk: 11742128-20010874

AZ ALÁBBI VÁLTOZÁSOK TÖRTÉNNEK AZ 
INTÉZMÉNY SZÉCHENYI TÉRI TELEPHELYÉN:
A TÜDŐGONDOZÓ ESETÉBEN A RÖNTGEN
FELVÉTELEK EL KÉSZÍTÉSE A FÁSKERT  
UTCAI TELEPHELYÜNKÖN HÉTFŐN ÉS  
KEDDEN 12–17.30 ÓRÁIG TART. 

A TELEFONOS (53/350019) ELŐJEGYZÉS, 
IDŐPONTKÉRÉS ÚJ IDŐPONTJAI: 
 KEDDEN 10.30−11.30
 SZERDÁN 11.30−13.00
 CSÜTÖRTÖKÖN 11.30−13.00
 PÉNTEKEN 9.00−12.00

A TÜDŐGYÓGYÁSZATI SZAKRENDELÉS ÉS  
A TÜDŐGON DOZÓI TEVÉKENYSÉG TOVÁBB
RA IS A SZÉCHENYI TÉRI TELEP HELYEN,  
AZ EDDIGI RENDELÉSI IDŐBEN ZAJLIK.

Kórház Vezetősége

TISZTELT 
LAKOSSÁG!
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ingyenes tájékoztató kiadvány
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nyilvántartásba vételi szám 

alapján Nagykőrös Város  
Önkormányzata

Kiadó címe:
2750 Nagykőrös, 
Szabadság tér 5.
Tel.: 53/550-300 
Fax: 53/351-058

E-mail:
tanacsado@nagykoros.hu

Felelős szerkesztő:
Szapora István, 

a szerkesztőbizottság elnöke
Fejlécgrafika: Sári Zoltán 

Nyomda:
Mediaworks Hungary Zrt., 

6729 Szeged, Szabadkai út 20. 
Üzemvezető:  

Marancsik Roland 
Web: www.mediaworks.hu
Terjeszti: Revoco Med Kft. 

ISSN 2061-0300

A lapunkban megjelent  
írások, képek, illetve 

bármilyen tartalom utánköz-
lése csakis kizárólag  

a szerkesztőbizottság vagy  
a jogtulajdonos engedélyével 

történhet.
Lapzártánk időpontja:  

hétfő 12 óra.

GYÓGYSZERTÁRI  
ÜGYELET

2023. január 23-tól:  
Kőrisfa Gyógyszertár,  

Nagykőrös, Ceglédi út 7/B  
Tel.: 06-53/353-598.

2023. január 30-tól:  
PatikaPlusz Gyógyszertár,  
Nagykőrös, Ceglédi út 28.  

Tel.: 06-53/552-134.

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
TELEFONSZÁMA:
53/350-377

H I R D E T É S

H I R D E T É S

ÍZi Ebédrendelés
2023. január 30 - február 03.

0621/200-0220
www.izimenu.hu

RENDELÉS MÓDJA:
• online: www.izimenu.hu

MEGRENDELÉS HATÁRIDEJE:
• heti megrendelés a szállítási hetet megelőző 
  csütörtökön 16 óráig küldhető el
• napi megrendelés a szállítási napot megelőző 
  munkanapon adható le 13:00-ig

FIZETÉS, SZÁLLÍTÁS:
Fizetés készpénzzel, bankkártyával, illetve OTP 
SZÉP-kártyával lehetséges ételszállító kollégánknál  
az 1. szállítási napon.

Kiszállítás Nagykőrös, Cegléd, Nyársapát és Kecskemét-
Katonatelep városrész  területén belül, 13:30-ig.

5. hét 2023.01.30-02.03.

Leves 1
490 Ft

Főétel 1
1290 Ft

Leves 2
590 Ft

Főétel 2
1590 Ft

csomagolás
70 Ft/doboz

savanyúság
150 Ft/adag

Állandó 4: Bolognai spagetti

Állandó 1: Rántott sajt párolt rizzsel

Állandó 2: Rántott sertésszelet párolt rizzsel

Állandó 3: Cézár saláta csirkemellel

1290 Ft

1290 Ft

1290 Ft

1290 Ft

minimum
rendelési 

érték:
1.590 Ft/

nap

Zöldborsóleves

Gulyásleves

Rizsfelfújt erdei gyümölcsöntettel

Kijevi csirkemell steakburgonyával

Leves 1
Leves 2
Főétel 1
Főétel 2

02.01.
szerda

Magyaros burgonyagombócleves

Vegyes gyümölcsleves

Túrós csusza tepertővel

Gyros tál

Leves 1
Leves 2
Főétel 1
Főétel 2

02.02.
csütörtök

Daragaluskaleves

Palócgulyás

Aranygaluska vaníliaöntettel

Csirkemell caprese burgonyapürével 

Leves 1
Leves 2
Főétel 1
Főétel 2

02.03.
péntek

Leves 1
Leves 2
Főétel 1
Főétel 2

01.31.
kedd

Ceglédi laskaleves

Sertéshúsleves cérnametélttel

Francia rakott burgonya csirkemellcsíkokkal 

Bugaci sertésszelet párolt rizzsel

Leves 1
Leves 2
Főétel 1
Főétel 2

01.30.
hétfő

Olasz paradicsomleves

Májgaluskaleves

Burgonyafőzelék szárnyasfasírttal

Vadas sertésszelet makarónival

heti desszert:heti desszert:
470 Ft/adag470 Ft/adag
Császármorzsa
baracklekvárral

ÚJ!!!

Smart Sustainable Packaging

Az EVIOSYS-csoport tagja.

Az EVIOSYS Packaging Magyarország Kft. nagykőrösi telephelyére  
munkatársat keres az alábbi pozícióba, egy műszakos munkarendbe:

GÉPLAKATOS/KARBANTARTÓ.

• Termelőgépek/-vonalak mechanikus rendszerének hibakeresése,  
javítása és működőképességük fenntartása.

• Gépeken, berendezéseken megelőző karbantartás elvégzése.
• Termelővonalakhoz/-gépekhez tartozó géprészek javítása.

• Kiszolgáló berendezések rendelkezésre állásának biztosítása,  
tervezett karbantartások végrehajtása.

• Acél, valamint más fémszerkezetek, gépalkatrészek vagy  
különálló szerkezetek elemeinek megmunkálása, hajlított,  

hegesztett idomok önálló elkészítése.
•  Szükség esetén hegesztéstechnológiai műveletek önálló végrehajtása.

• Gépkarbantartáshoz szükséges segédeszköz- és alkatrészszükséglet  
nyomon követése, az illetékes felettesek informálása  

a felmerült igényekről.
• Részvétel az új gépek beüzemelésében.

• Együttműködés a gyártási területen dolgozó munkatársakkal.
• Éves javításokban való karbantartói részvétel.

• Géplakatos/karbantartó lakatos/ipari gépész végzettség.
• Hegesztői szakvizsga.
• Önálló munkavégzés.

• Megbízhatóság.
• Pontos, precíz munkavégzés.

• Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

Munkaköri feladatok:

Az álláshoz tartozó elvárások, előnyök:

A fényképes jelentkezéseket a katalin.petrak@eviosys.com   
e-mail-címre várjuk.
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FELHÍVÁS!    PROGRAMAJÁNLÓ    

Az OTP Bank felhívja az ügyfelei  
figyelmét, hogy az SMS-t nem a 
bank küldte, a benne szereplő 
linkre ne kattintsanak, mert az 
egy adathalász oldalra visz, ahol 
az adathalászok megpróbálják 
megszerezni az ügyfelek elekt-
ronikus bankoláshoz szükséges 
adatait.

A bank kéri az ügyfeleit, hogy az 
SMS-üzenetben vagy e-mailben 
kapott linkre való kattintás he-

lyett a hivatkozott oldalt minden 
esetben a böngésző kedvenceiben 
elmentett vagy a böngészőbe köz-
vetlenül begépelt módon nyissák 
meg! Ha az adataik adathalász 
csalók kezébe kerültek, a lehető 
leghamarabb jelezzék az esetet az 
OTP Banknak!

		Forrás: https://www.otpbank.hu/
portal/hu/Adathalaszat, 2023. 
január 23.

Nyitott műterem 
a Naphíd Galériában

Újabb, változatosabb progra
mokkal szolgálja a régió és a 
nagykőrösi emberek igényeit a 
Deák téren a Naphíd Galéria. 

A tavalyi év programjában a kor-
társ magyar képzőművészet jeles 
személyiségei mutatkoztak be a 
kiállítóteremben. Láthattuk Szo
tyory László, Gyalai Béla, Miklós 
Árpád és Urbán Zsuzsanna fes-
tőművészek kiállításait. A kísérő 
programok keretében hallhatta a 
közönség Zoltai Attila gitárjátékát, 
a Kecskeméti Gregus tárogató
kvartett zenés estjét és a Nagykő
rösi Kőris Kamarakórus adventi 
koncertjét. 

A Naphíd Műteremgaléria 
2023-ban új programokkal bővíti 
a kínálatát. Januártól Nyitott mű-
terem címmel csütörtöki napokon 
15–17 óráig várja a képzőművészet 
kedvelőit és leendő pártolóit. 

A galériába betérők találkozhat-
nak a művészekkel, akár munka 
közben is. Így bárki betekinthet az 
alkotó munka folyamatába, és akár 
egy csésze tea mellett baráti beszél-
getésen első kézből tudhatnak meg 
érdekes információkat, „titkokat” a 
művész munkáiról, mindennapjai-
ról, világszemléletéről és a mai ma-
gyar képzőművészetről.

Márciustól Velünk élő klassziku-
sok címmel havonta egy alkalommal 
vetítéssel egybekötött előadások  
indulnak. Az előadások az aktuális 
kiállításon vendégként tisztelt al-
kotóművész munkásságának meg-
ismeréséhez nyújtanak segítséget. 

Ez évben többen is elfogadták a 
ma élő legrelevánsabb művészek 
közül a Naphíd Műteremgaléria fel-
kérését. A meghívott művészek sze-
retnék, ha minél több nagykőrösi 
emberhez eljutnának az üzeneteik a 
képeiken keresztül. A galéria ebben 
az évben támogatni szándékozik az 
ifjú, pályájuk elején tartó ígéretes 
tehetségeket is, akik Nagykőrösről 
indultak el. Már megszerezték a 
diplomájukat, de még a szülőváro-
suk nem igazán ismeri őket. Kiállí-
táson mutathatják be, hol is tar-
tanak. Okkal remélhetjük, hogy  
hamarosan büszkék lehetünk rájuk.

A galéria munkatársai bíznak 
benne, hogy a rendezvényeik ha-
sonló érdeklődésű emberek talál-
kozóhelyeivé válnak, és egy új le-
hetőség nyílik a városunkban a 
közösségformáláshoz. Az említett 
ren dez vények látogatása termé-
szetesen ingyenes.Továbbra is 
működik a Naphíd-rajziskola, 
ahová a régi tanítványokat és az új 
jelentkezőket is várjuk. 

Internetes csalók az OTP Bank nevében olyan SMSüzenetet kül
denek, amelyekben hamisan arról tájékoztatják az ügyfeleket, hogy 
a bankkártyájuk le lett tiltva, és a feloldáshoz egy rövidített, de az 
OTP Bank nevét tartalmazó weboldalra való kattintást kérik.

Csaló SMS-ekkel próbálnak 
adatokat kicsalni bűnözők 
az OTP Bank ügyfeleitől
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MADÁCH-DÍJ  

INFÓGRAFIKÁK  

L. Simon László, a Magyar Nem-
zeti Múzeum főigazgatója és 
Takaró Mihály irodalomtörté-
nész vehette át a Madách-díjat 
Balassagyarmaton, a Madách 
Imre születésének 200. évfor-
dulóján tartott ünnepségen.  
A Nagykőrös Város Díszpolgára 
kitüntető címmel elismert  
L. Simon László köszönete a  
Facebook-oldalán is olvasható.

KÖSZÖNET A MADÁCH-DÍJÉRT
Tizennyolcadik születésnapo
mon azzal a meggyőződéssel te
kintettem a jövőbe, hogy én im
már felnőtt vagyok, akinek senki 
sem mondhatja meg, mit és ho

gyan kell csinálnia. Az ilyen  
kamaszos tévedéseket a leg
többünk nem tudja elkerülni, 
magam is hamar beláttam: a fel
nőtté válás nem köthető semmi
lyen születésnaphoz vagy dá
tumhoz. 

Ha fel kellene sorolnom az öt 
legkedvesebb költőmet, legfel
jebb azon gondolkoznék el, kiket 
húzzak le a listáról, de Ady, Pe
tőfi, Kassák, Pilinszky és Vörös
marty továbbra is az élbolyban 
szerepelnének, majd szorosan 
utánuk Aranytól Babitson és Ily
lyés Gyulán át Weöresig hosszú 
lenne azoknak a sora, akik hol 
erősebben, hol halványabban 

pulzálnak irodalmiszellemi 
eszmélkedésem és kiteljesedé
sem csillagtérképén. Ám ha a 
számomra legfontosabb öt iro
dalmi alkotást kellene megne
veznem, azonnal Madách ki
emelkedő művét említeném, 
majd hosszasan hallgatnék. 
Részben a bőség zavara miatt, de 
sokkal inkább azért, mert egyet
len mű sem gyakorolt rám olyan 
nagy hatást, mint ez a dráma.

Az egyik színészbarátom me
sélte, hogy Az ember tragédiája 
próbáján azzal szembesültek, 
hogy a rendeződramaturg a ti
zenötödik színből kihúzta azt a 
szerinte zavaró, a lényegről a fi
gyelmet elterelő szakaszt, amely
ben Éva közli az élet értelmetlen
ségén morfondírozó, az öngyil
kosság gondolatával küszködő 
férfival: „Anyának érzem, óh, 
Ádám, magam.” Jellemző a család 
fogalmát átértelmezni akaró ko
runkra, hogy éppen a darab 
kulcsmondatát akarja valaki el
hagyni az előadásból, s ennek tu
datában joggal vetődik fel a kér
dés: miért Az ember tragédiáját 
kívánja színpadra állítani az ilyen 
rendező? Legyünk megengedőek: 
viaskodik benne a klasszikus ér
tékekhez, az élet továbbadásának 
törvényéhez való ragaszkodás a 
mai véleményterroristáknak és 
ízlésdiktátoroknak való megfele
lési kényszerrel. Csak közben lé
pésről lépésre adja fel önmagát, s 
ebbe az irányba terelgeti az általa 
formált közönséget is.

Felnőtté válásom során egy 
darabig azt hittem, hogy a sza
bad akarat, az önmagam sorsá
ról való döntés képessége és le
hetősége a legfontosabb, ahogy 
Ádám fogalmazott: „Sokat ta
nultam álomképeimből. / Kiáb
rándultam sokból, s most csupán 
/ Tőlem függ, útam másképpen 
vezetni.” Ám az ember szép las
san megtanulja, fölösleges az 
Istent kísérteni, s hol őszinte kí
váncsiságból, hol a hübrisz által 
vezérelve feszegetni a titkot, 
„mit jótékonyan / Takart el is
tenkéz vágyó szemedtől”. Be 
kellett látnom és meg kellett ta
pasztalnom, hogy felnőtté iga
zán akkor váltam, amikor szülő 
lettem, s immár nem csupán 
döntéseket hozhattam, hanem 
másokért is felelősséget kellett 
vállalnom.

S nem tagadom, Lucifer hideg 
tudása és dőre tagadása engem 
is sokszor eltántorított, de min
dig visszatértem, s láttam, amit 
Madách az Úrral kimondatott: 
mindaz, mit Lucifer rontani vá
gyott, „Szép és nemesnek új csi
rája lesz.” Ezért foglalta el az 
életemben a központi szerepet 
az alkotás szándéka, a teremtés 
vágya, ezért küzdök és bízva  
bízok.

Ennek jegyében köszönöm 
meg a bizalmat és a nekem ítélt 
Madách-díjat.

 
		Balassagyarmat,  

2023. január 20.

Elismerés
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SZECESSZIÓS ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGEK  

A magyaros szecesszió 
gyöngyszeme: Nagykőrös
A szecessziós építészeti stílus kedvelőinek kötelező célpontja Nagykőrös. Bár hazánk 
turisztikai térképén nem szerepel a legfontosabb úti célok között, párat lan szecesz-
sziós építészeti öröksége miatt mindenképpen megér egy látogatást. 
Baumgarten Sándor hazánk 
egyik legtermékenyebb építésze-
ként csak iskolaépületből több 
mint háromszázat tervezett. 
Ezek egyike a református főgim-
názium Nagykőrös első kéteme-
letes épülete volt 1901-ben, és 
nem csupán a méretével, hanem 
a stílusával is kitűnt a város többi 
épülete közül: a szecesszió első 
hírnöke volt itt. Baumgarten a 
magyaros szecesszió hazai nagy-
mesterével, Lechner Ödönnel 
együtt dolgozott a budapesti, 
Hold utcai Magyar Királyi Posta-
takarékpénztár tervezésén, és 
Lechner hatása a ma Arany Já-
nosról elnevezett gimnázium 
épületén is felfedezhető. A sza-
badon álló, tengelyesen szim-
metrikus iskolaépület főhomlok-
zatát a város címerével ellátott 
oromzat díszíti, amelyet a hely-
történet által Attila sátrának ne-
vezett, nyolcélű gúla koronáz. A 
homlokzat tégladíszítése, a ko-
vácsoltvas kapu, a szívmotívu-
mok ismétlődése mind a nagy 
elődöt, Lechnert idézi. (Termé-
szetesen nem a ma is álló épület-
ben, hanem annak elődjében, 
1851 és 1880 között tanított itt 
költőóriásunk, Arany János.)

A város főterének egyik legim-
pozánsabb épülete a Jeney Ernő 
által tervezett Postapalota. Az 
egykori bérház földszintjét akkor 
a postahivatal foglalta el, innen az 
elnevezése. Az 1905-ben felépült 
elegáns, szecessziós palota bár-
mely nagyváros dísze lehetne. 
Tervezője 1902-ben városi mér-
nöki állásba került Nagykőrösre. 
Az irodájában dolgozó, mindösz-
sze 26 éves építészt az elismert 
műegyetemi tanár, Czigler Győző 
ajánlotta e pozícióra. A Postapa-
lota teteje 1951-ben leégett, de 
szerencsére 2009-ben eredeti 
szépségében helyreállították.

A magyaros szecesszió elfoga-
dottságát mi sem bizonyítja job-
ban, mint hogy a városközpon-
ton túl a zömükben földszintes 
paraszti-polgári házak is a sze-
cesszió jegyében születtek.

A nagykőrösi szecesszió tör-
ténetét az is erősen meghatároz-
ta, hogy a városban működött 
Molnár Dániel kerámiagyára. 
Molnár 1890-ben kapott iparen-
gedélyt cserépkályha- és épület-
kerámia-gyártásra. A legendás 
Zsolnay-gyár helyi konkurenciája 
volt, és nagyrészt a dél-alföldi ré-
gió épületkerámiáinak szállítója 
lett. Természetesen ennek szék-

helyén, Nagykőrösön is számos 
épületet ékesítenek a díszei, rá-
adásul egy-egy kerámiaforma 
több házon is visszaköszön.

A polgári házaknak a népi épí-
tészet hagyományait követve 
csak az utca felőli homlokzatát 
díszítették, a belső oldalak főleg 
takarékosságból egyszerűek 
maradtak.

A Jakabházy–Eötvös-kúria 
homlokzatát klinkertéglákkal 
burkolt és stukkódíszekkel telje-
sen beborított falfelületek színe-
sítik. Napraforgók és mákvirágok, 
vadgesztenyék és geometrikus 
minták váltakoznak rajta. Az épü-
let tervezője és építője Szarvas 
György volt, aki helyi építőmes-
terként rendkívül fontos szerepet 
töltött be a nagykőrösi városkép 

kialakításában. (A szecesszió al-
földi fővárosában, Kecskeméten, 
az Erkel Ferenc utca 1.-ben álló 
Dömötör-házon majdnem 
ugyanez a napraforgós homlok-
zatdíszítés látható.)

Szarvas György fantáziája 
rendkívül gazdag volt, és roppant 
igényes megrendelők kérték fel, 
így a megtört vagy hullámos vo-
nalú oromzatok mellett szerte a 
városban hihetetlen formai gaz-
dagságú és motívumvilágú épü-
leteivel találkozhatunk. 

Geometrikus minták, szíves, 
magyaros, stilizált, természethű, 
növényi és madáralakos díszít-
mények egyaránt megtalálhatók 
a házakon. 

A csodás homlokzati megoldá-
sokon a házak alaprajzának újító 
megoldásai is a modernizmus 
elterjedését jelzik.

Bármerre indulunk is Nagykő-
rösön, sétánk során hamarosan 
belebotlunk a magyaros sze-
cesszió valamelyik szépséges 
gyöngyszemébe.

		Forrás: https://kultura.
hu/a-magyaros-szecesz-
szio-gyongyszeme-nagykoros/ 
2022.12.29 Budai Kriszta 
Fotók: ÖH-archívum
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