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„Házigazdaként" szeretettel hívunk és várunk a 2011. július 3-8. között 
Nagykőrösön megrendezésre kerülő Honismereti Akadémiára mindenkit, 
akinek szíve dobbanását a béke nyugalma és a hazánkért, a magyarságért va-
ló tenni akarás erejének kettőssége adja. 

Egy városvezető időről-időre szembekerül azokkal a kérésekkel, hogy 
mutassa be települését, mondja el mire a legbüszkébbek, miként ápolják ha-
gyományaikat és milyen új eredményeket tud felmutatni a helység az utóbbi 
évek munkájának eredményeként. Erre a kérésre, egy olyan városban, mint 
Nagykőrös, ahol pusztán az elmúlt néhány esztendő leforgása alatt több mint 
tízmilliárd forint értékű beruházás megvalósításához nyertünk pályázati tá-
mogatást, mely fejlesztésekből több már átadásra is került, hosszasan sorol-
hatnánk pusztán az eredményeket. Részletezhetnénk, hogy miért is fontos számunkra a megújult vasút-
állomás előtti tér, az új kerékpárutak, a csapadékvízelvezető-rendszer fejlesztése, a Déli-elkerülő út 
megépülése, a „Pusztai tölgyesek" néven folyó természetvédelmi program, a Postapalota újjáéledése, a 
készülő városközpont rekonstrukció, a szennyvízhálózat és a szennyvíztisztító fejlesztése, vagy éppen 
az oktatási intézményeinken elvégzett és hamarosan folytatódó munkák adta eredmények, és még közel 
sem jutnánk annak a sornak a végéhez, amelyben az elmúlt évek eredményei követik egymást. 

Természetesen mi, NAGYKŐRÖSIEK, akik így vagy úgy, de ki-ki a tőle telhető módon, részt vál-
laltunk és részt vállalunk ebből a munkából, büszkék vagyunk ezekre az eredményekre is. Ahogy büsz-
kék vagyunk arra is, hogy eleink városunkba hívták Arany Jánost, aki közel egy évtizeden át élt és alko-
tott Nagykörösön, és itt írt költeményei fényes csillagként világítják meg a magyar irodalom egéről vá-
rosunk nevét. 

Büszkék vagyunk civil szervezeteinkre, akik meghatározó szerepet vállalnak a közösségi progra-
mok szervezésében, nem egy közülük jelentős részt ad hozzá Arany János emlékének ápolásához. 
Büszkék vagyunk az országosan védett és a több mint ötszáz helyileg védett épületünkre, s hogy ezek 
szépsége még sokáig megmaradhasson, minden évben egy, a költségvetésben elkülönített pályázati ke-
retből támogatjuk azon tulajdonosokat, akik a kiírásnak megfelelő felújításokat kívánnak végezni vé-
dett épületükön. 

Büszkék vagyunk a kora tavasztól késő őszig virágos ápolt parkjainkra. Büszkék vagyunk azon cé-
gekre, vállalkozásokra, akik munkát adnak a városban, akik jó minőségű termékeikkel tovább öregbítik 
a város hírnevét. Büszkék vagyunk rá, hogy a Dónáth-féle sonka sorra nyeri a versenyeket, s hogy váro-
sunkban 1930 óta, immár a harmadik generáció viszi tovább a Szabó pipagyár hagyományait. 

Büszkék vagyunk oktatási intézményeinkre, s arra, hogy huszonötezer fős városunkban az oktatás 
valamennyi szintje megtalálható a bölcsődétől a főiskoláig. 

Büszkék vagyunk arra is, hogy a , j ó gazda módjára" való gazdálkodásnak hála, az értékek megőrzé-
se és újabbak teremtése mellett stabil költségvetése van 
városunknak. Eredményeinknek, a városban folyó munká-
nak köszönhetően az elmúlt két évben megkaptuk a „Csa-
ládbarát Önkormányzat", az „Idősbarát Önkormányzat" és 
a „Kerékpárosbarát település" címeket. 

Ugyanakkor, ha azt kérdezik tőlem, Nagykőrös polgár-
mestereként mire vagyok a legbüszkébb, nyugodtan és ha-
tározottan jelenthetem ki: a „NAGYKÖRÖSI EMBER-
RE". A „NAGYKŐRÖSI EMBERRE", akit a szárnyaló 
szellemből, a kultúra iránti nyitottságból, az alkotás iránti 
vágyból, a jó gazda racionalitásából és munkás kezéből, 
valamint a természet iránti tiszteletből és felelősségtudat-
ból gyúrt össze a Jóisten. 

Kívánom, hogy érezzék magukat jól városunkban, s a 
Nagykörösön töltött idejükben fedezzék fel Önök is Arany 
János városának minél több értékét. 
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