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Ingyenes információs lap

BOLDOG ÚJ ÉVET,
NAGYKÕRÖS!

ÚJÉVI KONCERT
A Szolnoki Szimfonikus Zenekar két felvonásos koncertje felejthetetlen pillanatokat szerzett a zeneszeretõ
nagykõrösi közönségnek 2019. január 2-án, a Nagykõrösi Arany János Kulturális Központ színháztermében.
További részletek lapunk 6. és 7. oldalán!

Köszönjük, hogy olvasnak bennünket,
tartsanak velünk az Új Esztendõben is!
Olvasóink visszajelzései alapján Nagykõrös legolvasottabb, leghitelesebb,
legfrissebb információkat tartalmazó közéleti nyomtatott hetilapja
az Önkormányzati Hírek! Köszönjük bizalmukat, figyelmüket! Számítunk Önökre
2019-ben is! Nekünk minden Olvasó számít!
NAGYKÕRÖSIEKNEK, NAGYKÕRÖSRÕL, NAGYKÕRÖSÉRT!
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A CSALÁDOK ÉVE
I. rész

A családok támogatása az elsõ,
a Kormány a magyar családok oldalán!

2010 óta folyamatosan
emelkedik a családpolitikai
költségvetés, évrõl évre egyre több pénzt fordít az állam
a családok támogatására. –
olvasható a Figyelõ országos
hetilap, A családok éve mellékletében, „A család mint
alapintézmény” címû cikkben.
A grafikonból, mely szintén a Figyelõben jelent meg,
kiderül, hogy GDP-arányosan
2010-ben 3,5%-ot fordítottak a költségvetésbõl a csalá-

dokra, addig 2018-ban már
4,8%-ot. Ha ezt forintosítjuk,
akkor azt látjuk, hogy 2010ben a családokat segítõ szolgáltatásokra, úgymint pénzbeli ellátások, adó- és járulékkedvezmények, lakástámogatások, „Nõk 40” program, és
egyedi támogatások összesen
960 milliárd forint jutott,
2018-ban pedig már 1929
milliárd forint, vagyis közel

mánya, mint 8 évvel ezelõtt. A kormányzati szándé-

és egyre jobban járnak a magyar családok.

kot látva, a kedvezmények továbbra is növekedni fognak

Folytatjuk következõ lapszámunkban!

Horváth Tibor

1000 milliárd forinttal
több pénzt fordít a családokra Magyarország Kor-

MEGEMLÉKEZÉS

NAGY ATTILA
halálának 1. évfordulóján
Szeretettel és nagy fájdalommal emlékezik
szeretõ Szülei és Testvére,
családjával együtt
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A szeretet gyertyája
Dr. Czira Szabolcs polgármester
gyújtotta meg a Városi Adventi Koszorú negyedik gyertyáját

Gyász
Tanács István (1947)
Gyõr István (1959)
Tekes Ferenc (1938)
Marton Istvánné sz. Palásti Erzsébet (1922)
Hegedûs Ferencné sz. Kovács Ilona (1933)
Kis István (1949)
Nagy András (1934)

A negyedik vasárnap, 2018.
december 23-án 16 órától
dr. Czira Szabolcs, Nagykõrös város polgármestere
gyújtotta meg a városi Adventi koszorú negyedik, azaz
a szeretet gyertyáját. Az ünnepet a Nagykõrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Betlehemes mûsora tette

még meghittebbé. A gyertyagyújtást követõen a városvezetõ forralt borral és forró
teával vendégelte meg a
résztvevõket.
Képgalériánk továbbra is elérhetõ az Önkormányzati
Hírek Nagykõrös facebook
oldalán!

Hirdetés
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Helyreigazítás
Lapunk 2018. március 2. napján megjelent számában „Kamupárt jelöltje volt Ábrahám Tibor
bértollnokának lánya?” címmel megjelent cikkben valótlanul állítottuk azt, hogy Erdei Tünde
plakátjaival, szóróanyagaival nem lehetett sehol
találkozni, és valótlanul állítottuk azt is, hogy
Erdei Tünde lelépett a kampányért kapott egymillió forinttal.
Hirdetés

Híreinket,
képgalériáinkat
kövesse nyomon
továbbra is az Önkormányzati Hírek
Nagykõrös Facebook oldalunkon,
valamint a www.nagykoros.hu
városi honlapon!

PB gáz 11,5 kg

PB gáz 23 kg

4599 Ft

9299 Ft

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

Bankkártyás ﬁzetés is igényelhető
Az árváltozás jogát fenntartjuk!

GONDOLJON A TÉLRE!

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

Tel.: 06 20 242 7089,
06 20 243 2051, 06 20 512 7200

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

ÁLLÁST KÍNÁL
Nagykõrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelõintézet
állást hirdet

beteghordói munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek: 8 általános iskolai végzettség; egészségügyi
alkalmasság; magyar állampolgárság; büntetlen elõélet, melynek igazolása a pályázat elnyerése esetén, munkába álláskor
szükséges.
❋❋❋
Nagykõrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelõintézet
állást hirdet

ápolói munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek: ápoló; egészségügyi alkalmasság; magyar állampolgárság; egészségügyi dolgozók mûködési nyilvántartásba
vétele, valamint MESZK tagság; büntetlen elõélet, melynek igazolása a pályázat elnyerése esetén, munkába álláskor szükséges.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Részletes
szakmai önéletrajz a pályázó elérhetõségeivel. – Szakképesítést
igazoló dokumentum másolata. – Pályázó beleegyezõ nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálásában résztvevõk megismerhetik a pályázati anyagát, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.
❋❋❋
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019.

január 18.

A pályázati kiírásokkal kapcsolatosan további információt
Csépleõ Viktória ápolási igazgatónõnél, tel.: 53/351-761.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Nagykõrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelõintézet címére történõ megküldésével (2750 Nagykõrös, Fáskert
u. 1.) vagy személyesen.
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Szépkorú köszöntése

Meghívó

Jótékonysági Nõvérbál
„Híres magyarok
nyomában”
Idõpont: 2019. február 2.
19.00 óra
A Nagykõrösi Rehabilitációs
Szakkórház és Rendelõintézet,
valamint a Minõségi Betegellátás
Alapítvány által szervezett
Jótékonysági Nõvérbál helyszíne:
Toldi Miklós Élelmiszeripari
Szakgimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium
2750 Nagykõrös, Ceglédi u. 24.

Szeretetteljes, családias fogadtatásban
volt része a Kõris Otthonban dr. Körtvélyesi Attila alpolgármesternek
2018. december 20-án, amikor Szélesi
Kálmánné sz. Ondó Mária nénit
köszöntötte 90. születésnapja alkalmából.

A városvezetõ gratulációja és jókívánságai
után virágcsokorral is megajándékozta az
ünnepeltet a város nevében, továbbá e jeles alkalomból Orbán Viktor miniszterelnök által adományozott emléklap is átadásra került. Tekintsék meg képgalériánkat az Önkormányzati Hírek Nagykõrös
facebook oldalán!

A jegyek kaphatók
a Kórház titkárságán,
A jegy ára: 6000 Ft/fõ,
amely a vacsorát is tartalmazza.
Szeretettel várunk
minden kedves vendéget
Jótékonysági Nõvérbálunkra!
Tóthné Király Enikõ
Minõségi Betegellátás Alapítvány
elnöke

Nagy sikert
arattak
a nagykõrösi
angyalok
A karácsonyi városdíszítés gyönyörû
új elemekkel bõvült,
így például a Polgármesteri Hivatal ajtajában
angyalkák kaptak helyet.
A www.nagykorosma.hu és
az Önkormányzati Hírek közös szavazásán
rengetegen elmondták véleményüket arról,
hogy mit is gondolnak ezekrõl az angyalkákról.
A válaszadók jelentõs többségének
nagyon tetszenek az angyalok,
a válaszadók 95 %-a szerint gyönyörûek.
Köszönjük szépen szavazataikat!
LV
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ÚJÉVI KONCERT NAGYKÕRÖSÖN
A Szolnoki Szimfonikus Zenekar két felvonásos koncertje felejthetetlen pillanatokat
szerzett a zeneszeretõ nagykõrösi közönségnek 2019. január 2-án, a Nagykõrösi Arany
János Kulturális Központ színháztermében.
Hallhattunk válogatást Johann Strauss,
Franz von Suppé és Johannes Brahms legnépszerûbb mûveibõl. Ki ne ismerné
ifj. Johann Strausst, a keringõkirályt, a Kék
Duna keringõ vagy A denevér címû operett
szerzõjét? Édesapja népszerûségét is meghaladva vált a leghíresebb keringõszerzõvé és
Bécs ünnepelt zenészévé. Mûvei hûen tükrözik életfilozófiáját: „… vidáman vándorolni
az életen át.”
Johannes Brahms német zeneszerzõ a romantika korában élt, de tudatosan a bécsi
klasszicista zenei formákhoz nyúlt vissza.
A Magyar Táncok hozzásegítették a zeneszerzõt a hírnévhez. Ezek a darabok nem
népzenék, hanem népies mûvek. Brahmsnak
következõ volt a célja: a magyar zenét a német klasszikus zenéhez akarta hozzáalkalmazni, anélkül, hogy a tartalmat megváltoztatná.
A Szolnoki Szimfonikus Zenekar egyik
legnépszerûbb programja a CINEMAGIC.
A közönség már több változatát is élvezhette a filmzenékbõl összeállított produkciónak, ugyanis évek óta szerepel az együttes
repertoárján. A közönség hallhatta kedvenc
filmzenéit, többek között a My Fair Lady, a
Rózsaszín párduc, a James Bond filmek, a
Cinema Paradiso, végül a Star Wars betétdalai is felcsendültek, mely filmekbõl kivetítõn
részletek is láthatóak voltak.
A koncerten IZAKI MASAHIRO karmester vezényelt, részére 2015-ben kiemelkedõ
mûvészeti tevékenységéért, a komolyzene
népszerûsítéséért Szolnok város a Kaposvári
Gyula-díjat adományozta. Szintén 2015-ben
Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a magyar komolyzenei életben meghatározó, kiemelkedõ mûvészi pályája, valamint a japán–magyar mûvészeti kapcsolatok
kiépítésében és ápolásában vállalt szerepe elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt
kitüntetést adományozta számára.
A megjelenteket dr. Czira Szabolcs pol-
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gármester köszöntötte újévi gondolataival,
melybõl a 7. oldalon idézünk. A teljes beszédrõl videofelvétel is készült, melyet az
Önkormányzati Hírek Nagykõrös facebook
oldalán is megtekinthetnek.
A városvezetõ egy pohár pezsgõvel vendégelte meg a résztvevõket a szünetben.

Tekintsék meg képgalériánkat és videónkat
az Önkormányzati Hírek Nagykõrös facebook oldalán!
Forrás: http://www.szolnokiszimfonikusok.hu/koncert/69/
Beretvás Judit
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Boldog Új Évet, Nagykõrös!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Értékteremtõ Nagykõrösiek!
Talán az elmúlt napok leggyakrabban
elhangzó mondata a Boldog Új Évet
Kívánok volt! Az év elsõ napjaiban az
elõttünk álló esztendõre minden jót
kívánunk kollégáinknak, barátainknak, szeretteinknek. A BOLDOG szó
magában hordozza az egészséget,
sikereket, erõt, szeretetet, békét és
sorolhatnánk, még mi minden jót,
mellyel teljessé, széppé lesz az
emberi élet.
George Sheehan szerint: A boldogsághoz hozzátartozik a küzdelem, a tudás, a teljesítmény.
S kétség kívül van abban valami
semmihez nem fogható lelki feltöltõ
erõ, amikor az ember vágya, hogy
szebb, jobb legyen körülötte az élet,
célokká sorakozik, nekilátunk ezen
célok eléréséhez, s közben küzdünk,
hasznosítjuk meglévõ tudásunkat, új
ismeretekre teszünk szert, s a célok
elérésekor, minden sikerben, minden
gyõzelemben ott van a teljesítményünk.
Így volt ez az elmúlt több mint
másfél évtized során is, mikor szeretett városunk, Nagykõrös felvirágoztatásáért dolgoztunk. (…)
Mi, értékteremtõ nagykõrösiek
azt az utat, életutat választottuk,
hogy családjainkért és városunkért
élünk. Küzdünk, mert hiszünk benne, hogy a Jóisten azért adta nekünk erõnket, hogy azt a jó szolgálatába állítsuk. Azért adta erõnket,
hogy ápoljuk hagyományainkat, és
a jövõbe tekintve fejlõdjünk.
Az elmúlt immár több mint másfél
évtized alatt hatalmas utat tettünk
meg. Leküzdöttük Nagykõrös infrastrukturális lemaradását. Évtizedes
adósságokat róttunk le. Megszépítettük köztereinket, fejlesztettük intézményeinket (…) Újabb és újabb
mérföldköveket értünk el az úton évrõl évre, haladt elõre értékteremtõ
közösségünk. Újabb és újabb célok,
küzdelmek, gyõzelmek, sikerek.
A 2017-es esztendõ számunkra,

nagykõrösieknek igen fontos volt, hiszen büszkén valljuk magunkat
Arany János városának. Ezért éltünk
a kezdeményezéssel, hogy nyilvánítsák 2017-et Arany János-emlékévvé, aminek eredményeként jöhetett
létre a Magyarország határain túlnyúlóan ható fejlesztés- és eseménysorozat. Nagykõrös az Arany
János-emlékévre kidolgozott tervezetének megvalósításához 1 milliárd 40 millió forintot kapott Magyarország Kormányától. Köszönjük!
Felvállalt feladatunk nagyságát mi
sem jelzi jobban, minthogy annak
megvalósítása 2017-ben nem is fejezõdhetett be. Áthúzódott 2018-ra.
Ilyen volt a múzeum megújítása
vagy a felavatása óta számos elismerést kivívó Arany János és családja szoborkompozíció megvalósulása. A Jóisten bölcsessége, hogy
éppen 2018-ban, a családok évében avathattuk fel az Arany Jánost
családja körében ábrázoló köztéri
alkotást.
Az elõzõ évben megújult Hõsök
tere méltó környezete a szobornak.
Az alkotásnak, mely tisztelgés Arany
János elõtt, tisztelgés eleink elõtt,
akik otthont adtak Nagykõrösön
Aranynak és családjának, miként a
szobor jól jelképezi a családok nemzetünket megtartó, formáló, éltetõ
erejét is.
A másik, nem kisebb feladat,
ami ránk várt, az Arany János múzeum megújítása volt. Egy az értékeket megtartó, megmutató, korosztálytól függetlenül érdekes, a
múltról hiteles képet adó, ugyanakkor jövõbe mutató múzeumot
szerettünk volna. Egy olyan kulturális teret, mely méltó Arany Jánoshoz, méltó Nagykõröshöz (…)
Miközben a 2018-as eredményeinket áttekintjük, s látjuk a sort,
melyben ott voltak a 650. évforduló méltó megünneplése, az Október
23. téren, és a Bárány úti lakótelepen
végzett fejlesztések; az új tûzoltó-
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autónk; a bölcsõdei fejlesztés; a
Richter Egészségnapon az összefogásnak köszönhetõen kórházunknak
összegyûjtött, országosan is kimagaslónak számító támogatás; és
most itt hosszasan sorolhatnám
mindazon eredményeket, melyeket
összefogva, a város különbözõ területein napról napra dolgozva egy év
alatt elértünk, eszünkbe juthat a kérdés, melyet a hozzánk érkezõk szoktak feltenni: Miként sikerülhet mindez? Hogyan tudott egy ekkora város ilyen eredményeket elérni?
A válasz az Értékteremtõ közösségünkben van. A közösségben, mely
tudja és éli a biblia sorát, mely
szerint:
„Mert nem a félelemnek lelkét
adta nekünk az Isten, hanem az
erõ, a szeretet és a józanság lelkét.” (…)
Bár ilyen ünnepi alkalmon nem érdemes elvenni a jókedvet, de ha értékelünk, nem mehetünk el szó nélkül az elõzõ évi választásokon az ellenzék részérõl áradó hazugságcunami mellett. Miként az értékteremtõ közösségünket érõ folyamatosan bombázó; megfáradt, megkeseredett, sikerességüket elvesztõ vagy
meg sem találó emberek részérõl érkezett igaztalan támadások mellett
sem. Fõként akkor nem, amikor tudjuk, az elõttünk álló esztendõ két
újabb választást tartogat.
Az elsõn, az Európai Unióson, újra azért kell, kiálljunk, hogy hazánk
ne migráns ország legyen. Azért
kell elmennünk és a kormánypártok listájára adnunk voksunkat,
hogy sokáig élhessünk hazánkban,
keresztény hitben, békében, biztonságban.
A második, az õszi választás receptje gyakorlatilag megegyezik az
elsõvel: menjünk el szavazni és tegyük az értékteremtõ közösségünk
tagjai, a kormánypártok jelöltjei
mellé az ikszet. Ezzel biztosítható,
hogy azon az úton haladunk tovább, mely szeretett városunk,

Nagykõrös és családjaink boldogulását jelenti.
Nem kétséges, hogy az elõttünk
álló évet is átszövik majd a sötét oldal praktikái, cselszövései, hazudozásai. De soha ne feledjük Babits
szavait: „mert aki éltét hazugságba
veszti, / a boldogságtól magát elrekeszti.”
Ne hagyjuk, hogy életünk a hazugságokban elvesszen! Döntsünk
jól, s akkor a tavalyi év sikereit
megduplázva két választást követõen jelenthetjük ki: GYÕZTÜNK!
A Kormánytól az Arany János emlékévre nyújtott több mint egymilliárdos támogatáson túl kért és kapott
600 millió forint hasznosítása még
folyamatban van. A lakosság és az
önkormányzat összefogásával, a lakossági önrészhez ezen összegbõl
adott támogatással elkészültek a Temetõhegy útjai. (…)
De a kormány ezen 600 millió
forintja címkézetten egy másik célunk elérését is szolgálja, nevesül
a piac megújítását. (…)
A 650 éve városi rangú Nagykõrös a Virágos Magyarországért
Versenyen elsõ helyezést ért el, de
nem csak a fõdíjat érdemeltük ki,
hanem megkaptuk a lehetõséget,
hogy hazánkat, Magyarországot az
európai versenyen képviseljük.
(…)
Mi hiszünk a városunkban, hiszünk a Jóistenben, a tõle kapott
erõnkben, melyeket jó célokra használunk. (…)
Folytatjuk! Tovább építjük, szépítjük, virágosítjuk otthonunkat, az
ERÕS NAGYKÕRÖST.
Közös akarattal, jósággal, szeretettel.
Kísérjen utunkon Wass Albert
gondolata: „Legyetek egy szándék, egy közös akarat, egy közös
cselekedet, akárcsak a régi idõkben. Mert amiképpen ti cselekedtek egymással, azonképpen cselekszik az Úr is tiveletek.”
Boldog Új Évet, Nagykõrös!
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Luca-nap a Kalocsa Óvodában
Hagyományainkhoz hûen december
13-án idén is megemlékeztünk Luca
napjáról. Olyan Luca-napi szokásokat
és hiedelmeket ismertek és elevenítettek fel a gyerekek, melyeket korosztályi
sajátosságaikból adódóan könnyedén
megértettek.
Luca-búzát vetettünk: ha karácsonyra kizöldül a csíráztatott búza, akkor
jövõre bõ termés lesz.
Luca-cédulával jósolunk karácsonyig. Minden kislánynak 13 fiúnevet
írtunk fel papírra, amibõl minden nap
bedobunk egyet a tûzbe. Amelyik karácsonyra marad, olyan nevû férjük lesz.
A gyerekek megismerkedtek a fehér
leples alakoskodás szokásával, amikor
a legények és lányok arcukat eltakarva
fehér lepelbe öltözve belisztezték a házat, a háziakat betegség- és rontáselhá-

rító szándékkal. Varázsoltunk sok jó és
egészséges kisgyereket!
Nem szabadott felismerni õket, sokszor némák voltak.
Fokhagymát kóstoltunk a nap végén,
amelybõl jutott a kisebbeknek is. Az élményekkel teli nap után már csak várnunk kell a varázslat hatását.
Balog Zita
óvodapedagógus

Együttmûködési megállapodást kötöttek

A Károli Gáspár Református
Egyetem Tanítóképzõ Fõiskolai Karán november 28-án,
szerdán ünnepélyes keretek
között került aláírásra az
Egyetem, a Baranyai Református Egyházmegye és a Pécsi
Református Kollégium közötti együttmûködési megállapodás. Az ünnepélyes alkalmon
az Egyetem képviseletében jelen volt prof. Dr. Balla Péter
rektor, Dr. Szenczi Árpád dékán, az Egyházmegye képviseletében Gyõrfi Bálint esperes,
Dr. Nagy Anna gondnok,
Dr. Hubay Gábor jogtanácsos, a Református Kollégium
képviseletében Dr. Kádár Péter fõigazgató. A megjelenteket Balla Péter rektor köszöntötte.

8

Szenczi Árpád dékán házigazdaként üdvözölte a vendégeket. Elmondta, egy hajdani
együttmûködés felújítása a
mostani, hiszen az 1990-es
években több éven keresztül
képeztek hitoktatókat Pécsen
is. Kádár Péter fõigazgatónak
nagyszerû gondolata az újabb
együttmûködésrõl – mely újra
pedagógiai alapú hitéleti –, illetve pedagógus továbbképzésre adhat esélyt Pécsen –, értõ fülekre talált a Fõiskolai
Kar vezetésében, s a fenntartó
támogatását is megkapták az
együttmûködés megvalósításához.
Dr. Kádár Péter fõigazgató
szerint három rövid indoka
van az együttmûködésnek: a
múlt, a jelen és a jövõ. A múlt

a hitoktató képzés, s még korábbiakban a rektóriák és partikulák intézményrendszere,
ami a reformáció kezdetétõl
Magyarországon mûködtette
az iskolarendszert. A jelenben
egy jól felszerelt felsõoktatási
infrastruktúrája van anyaszentegyházunknak. A jövõ
pedig a Pécs környékén tanuló fiataloknak egy közvetlen
helyben megnyíló továbbtanulási lehetõség kínálata
Nagykõrös és a Károli Egyetem égisze alatt, másrészt az
egyházmegye és a kollégium
környezetében szolgáló pedagógusok továbbképzési lehetõség biztosítása, melyre egyre
nagyobb igény mutatkozik
például a hit- és erkölcstan,
mint kötelezõen választható
általános iskolai tantárgy bevezetése, valamint az átalakuló köznevelési rendszer kihívásai miatt. Ezt az igényt, valamint ezeket a szükségeket a
református lelkipásztorok, a
református tanintézményekben tanító vagy más fenntartású intézményekben tanító, de
érdeklõdõ pedagógusok és
gyülekezeti tagok, munkatársak képzésével, továbbképzésével lehet kielégíteni. E képzési, továbbképzési tanfo-

lyamokkal kapcsolatban megfogalmazható az a követelmény, hogy legyenek hitvallásosan megalapozottak és magas szakmai színvonalúak. Ennek a követelménynek a Duna-melléki Egyházkerület területén mûködõ, országos
(zsinati) fenntartású Károli
Gáspár Református Egyetem
és annak Tanítóképzõ Fõiskolai Kara képes megfelelni,
akkreditált és esetlegesen a jövõben akkreditálni tervezett
képzéseivel.
A pécsi képzések megindítása a Dél-dunántúli régióban
élõk számára a közelbe hozná
azokat a lehetõségeket, amelyek jelenleg csak távolabb, a
budapesti és a nagykõrösi
képzési helyen érhetõk el.
A képzések megszervezéséhez
a Pécsi Református Kollégium
korszerû, bõvülõ infrastruktúrája biztosíthat megfelelõ bázist…
A köszöntõket követõen került sor a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképzõ Fõiskolai Kar, a Baranyai
Református Egyházmegye és
Pécs Református Kollégium
közötti együttmûködési megállapodás ünnepélyes aláírására.
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Látványosan épül-szépül
a nagykõrösi piac
Napról napra egyre látványosabb képet mutat a
nagykõrösi piaccsarnok,
mely biztosítja majd, hogy
az õstermelõk és kereskedõk
szép, kulturált, fedett helyen
kínálhassák portékáikat a
vásárlók legnagyobb örömére. Jelenleg is nagy intenzitással folynak a munkálatok a helyszínen. Készül a
belsõ borítás, hõszigetelés,
az üvegfelületeket illesztik a
munkások a helyükre.
LV
Hirdetés

„ÉLNI JÓ” TERÁPIÁS
KEZELÉSEK

Csodás ünnep az óvodában
nem lehet a csoda nélkül élni.” (Márai Sándor)
Meghitt, szívhez szóló karácsonyi mûsorral ajándékozták meg a Názáret Római Katolikus Óvoda pedagógusai és neveléssegítõ
munkatársai az intézmény
óvodásait. A szeretetteljes

• Szorongás, pánik, fóbiák
kezelése
• Párkapcsolati problémák
– válás
• Vezetõ beosztásúak
stresszkezelése
• „Kamasz gondok”
– tanulási nehézségek
• Nehéz élethelyzetek
stresszkezelése
• Hatékony fogyókúra
F. Deákné Balla Adrienn
asztrológus – kineziológus
Tel.: 06-20/2-674-846
www.lelkiegyensuly.hu

elõadást követõen a szülõk
szíve csücskeit meglepetések
várták a csoportszobákban,
melyeket nagy lelkesedéssel
bontottak ki a gyermekek.

„Karácsonykor az ember
mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem az egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen
ezért van az ünnep, mert
XIV. évfolyam, 1. szám • 2019. január 4.
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NAGYKÕRÖS

HÁZHOZ MENÕ CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK
2019. ÉVI SZÁLLÍTÁSI REND
Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék,
továbbá a lom hulladékok gyûjtésérõl. Együttmûködésüket ezúton is köszönjük!
komm.
hull.
szállítás
napja

HÁZHOZ MENÕ ZÖLDHULLADÉGYÛJTÉS 2019.
jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

H

7.

4.

4.; 18.

1.; 15.; 29.

13.; 27.

10.; 24.

8.; 22.

5.; 19.

2.; 16.; 30.

14.; 28.

11.; 25.

9.

K

8.

5.

5.; 19.

2.; 16.; 30.

14.; 28.

11.; 25.

9.; 23.

6.; 20.

3.; 17.

1.; 15.; 29.

12.; 26.

10.

Sz

9.

6.

6.; 20.

3.; 17.

1.; 15.; 29.

12.; 26.

10.; 24.

7.; 21.

4.; 18.

2.; 16.; 30.

13.; 27.

11.

Cs

10.

7.

7.; 21.

4.; 18.

2.; 16.; 30.

13.; 27.

11.; 25.

8.; 22.

5.; 19.

3.; 17.; 31.

14.; 28.

12.

P

11.

8.

8.; 22.

5.; 19.

3.; 17.,31.

14.; 28.

12.; 26.

9.; 23

6.; 20.

4.; 18.

1.; 15.; 29.

13.

Fenyõgyûjtés: 2019. január 4. és 12.

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színû lebomló mûanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben
összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem
szennyezõ módon.
A mindenkori begyûjtéssel egyidejûleg munkatársaink a kihelyezettel megegyezõ, de max. 5 db cserezsákot (zöld színû, emblémás)
biztosítanak. Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzõkönyv aláírása
ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetõje nevére. A zsák átvételéhez személyes
okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával megegyezõ: 211
Ft+ÁFA/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelõ (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 5 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségû megvásárolt, kék színû,
DTkH emblémás lebomló zsák helyezhetõ ki.
komm.
hull.
szállítás
napja

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

H

14.; 28.

11.; 25.

11.; 25.

8.; 22.

6.; 20.

3.; 17.

1.; 15.; 29.

12.; 26.

9.; 23.

7.; 21.

4.; 18. 2.;

16.; 30.

K

1.; 15.; 29. 12.; 26.

12.; 26.

9.; 23.

7.; 21.

4.; 18.

2.; 16.; 30.

13.; 27.

10.; 24.

8.; 22.

5.; 19.

3.; 17.; 31.

Sz

2.; 16.; 30. 13.; 27.

13.; 27.

10.; 24.

8.; 22.

5.; 19.

3.; 17.; 31.

14.; 28.

11.; 25.

9.; 23.

6.; 20.

4.; 18.

Cs

3.; 17.; 31. 14.; 28.

14.; 28.

11.; 25.

9.; 23.

6.; 20.

4.; 18.

1.;15.;29.

12.;26.

10.;24.

7.;21.

5.; 19.

1.; 15.; 29. 12.; 26. 10.; 24.

7.; 21.

5.; 19.

2.; 16.; 30. 13.; 27. 11.; 25.

8.; 22.

6.; 20.

P

HÁZHOZ MENÕ CSOMAGOLÁSI HULLADÉGYÛJTÉS 2019.

4.; 18.

1.; 15.

A csomagolási hulladék kihelyezése a sárga színû edényzetben történik. Zsákban történõ (áttetszõ, sárga emblémás) kihelyezés
esetén, a mindenkori begyûjtéssel egyidejûleg munkatársaink annyi cserezsákot (csomagolási hulladék gyûjtésére szolgáló, sárga
színû, emblémás) adnak, amennyi kihelyezésre került. A csomagolási hulladék bármilyen áttetszõ (nem fekete) zsákban is kihelyezhetõ!
FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítõs, boros, pezsgõs) gyûjtése kiöblítve, a szelektív hulladékgyûjtõ szigeteken
történik!

HÁZHOZ MENÕ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (max. 3m3/ alkalom mennyiségben) házhoz menõ
rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási idõben) igényelhetõ.

Zsák értékesítés
cím

helyszín

ügyfélfogadás

Nagykõrös, Kálvin téri piac irodahelység

KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.

K, P, V: 7.00 – 11.00

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés
cím

ügyfélfogadás

Nagykõrös,
KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.
Lõrinc pap u. 3.

H, Cs: 13.00–16.00
K, Sze: 8.00–12.00

DTkH Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Pesti út 65.

hétfõ: 8.00–20.00
kedd-csütörtök: 8.00–15.00

10

telefon
–
53/500-152
53/500-153

e-mail
–
ugyfelszolgalat@dtkh.hu

honlap
–
www.dtkh.hu
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ÓRIÁSI MEGTISZTELTETÉS ÉRTE BORDÁS JÓZSEFET

Átvehette az Artisjus Zenetanári díját

Hatalmas megtiszteltetés érte Bordás Józsefet, aki a zeneoktatásban végzett kimagasló munkájáért vehetett át
a napokban rangos kitüntetést. Bordás József Nagykõrösön is igen népszerû, közismert személyiség, hiszen
évek óta szervezi meg a településen a Kõrösi Zenés estéket a Dob Mánia Tábor kísérõrendezvényeként, ahol híres zenészek lépnek fel növendékeivel együtt. Bordás
József komponálta és adta ki
az Arany 200 CD-t is, Arany
János születésének évfordulója alkalmából. Szerkesztõségünk és Olvasóink nevében is sok szeretettel gratulálunk és kívánunk még sok
hasonló szép sikert!
Az Artisjus Zenetanári Díjával azokat a zenepedagógusokat jutalmazták, akik pályafutásuk során nagy hangsúlyt fektetnek a kortárs magyar zene terjesztésére, és
missziójuk, hogy a felnövekvõ muzsikusnemzedékek
értsék és interpretálni is tudják a kortárs magyar zenét. Zenetanári díjat vehetett át könnyûzene kategóriában Bordás József: dobmûvész, zenepedagógus, zeneszerzõ, a Magyar Jazz
Szövetség elnökségi Tagja. A

Nemzetközi Dob Mánia Tábor megalapítója, a RajkóTalentum Konzervatórium
dob-tanszak vezetõje és a
Házhoz megy a Zenede Országjáró zenetörténeti elõadássorozat mûvészeti vezetõje.

Bordás József

bõl. Gratulálunk Bordás Józsefnek eddigi eredményeihez, és sok sikert kívánunk a
folytatáshoz!
Írta: Malek Miklós
Bordás József ezekkel a szavakkal köszönte meg a kitüntetést: „Az a megtisztelte-

tés ért, hogy december 17-én
átvehettem az Artisjus Zenetanári Díját. Hatalmas megtiszteltetés számomra a
szakma legmagasabb díját
átvenni az oktatás terén.
Szívbõl gratulálok a díjazottaknak. Szeretnék köszönetet
mondani azoknak a növendékeimnek, akik az elmúlt
15 évben bizalommal fordultak hozzám és mindazoknak,
akik hittek, hisznek bennem. Malek Miklós a díjátadó végén az alábbi szavakat
mondta nekem: ‘kiemelkedõ
munkát végzel az országban,
kérlek ne szállj le.’ Ígérem,
hogy még nagyon sokáig
repdesni fogok. Köszönöm
az Artisjus Zenei Alapítványnak a díjat.”
LV

Korunk kedvez a kreativitásnak. Sok muzsikus a hangszeres játék mellett tovább
lép és mintegy kiegészítésként más területeken is kipróbálja magát.
Díjazottunk is ezek közé
tartozik, aki nem mellesleg
kiváló dob-mûvész, emellett
tanítja a hangszerét, de széles körben szervezi is a zene
közönséghez jutását úgy,
hogy elviszi iskolákba, klubokba, a legkülönfélébb közegekbe, ahol magyarázza és
el is játssza a darabokat, az
alapoktól a felépítményig,
pont, mint egy népiskolában.
Az õ nevéhez fûzõdik a
„Nemzetközi Dob Mánia
Tábor” megalapítása, és
ugyancsak õt fémjelzi a
„Házhoz megy a Zenede”
országjáró, interaktív pedagógiai koncertsorozat, mely
9 éve töretlenül mûködik.
A mai alkalommal ezeket
emelnénk ki tevékenységei-
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KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
2019. JANUÁR
KÉPVISELÕ NEVE

Dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármester
1. számú választókerület

FOGADÓÓRA NAPJA

HELYE

2019. január 14. (hétfõ)
16.00 órától

Nagykõrösi Polgármesteri Hivatal
(Nagykõrös, Szabadság tér 5.
fszt. 13. szoba)

G. Kovács Sándor
települési képviselõ
4. számú választókerület

2019. január 9. (szerda)
16.00–17.00 óráig

Nagykõrös, Mintakert u. 22.

Szabóné Irházi Zsuzsanna
települési képviselõ
5. számú választókerület

2019. január 14. (hétfõ)
16.00–17.00 óráig

Nagykõrös, Arany János utca 35.
Idõsek Klubja

CO-mérgezést
szenvedett
két ember
Nagykõrösön
Szén-monoxid-mérgezést szenvedett két ember 2018 decemberében Nagykõrösön, a Ceglédi úton. Egy négyemeletes
társasház negyedik emeleti lakásában két ember rosszul lett.
A nagykõrösi önkormányzati és
a ceglédi hivatásos tûzoltók
zárt nyílászárók mellett többször méréseket végeztek a lakásban és magas értékben kimutatták a mérgezõ gáz jelenlétét. A méréseket követõen a
tûzoltók átszellõztették a helyiségeket, majd biztosították a
helyszínt. A két embert a mentõk kórházba szállították.
Információk:
Csámpai Attila tû. százados
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Megyei szóvivõ
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GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2018. december 31-tõl
OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Kecskeméti út 18.
Tel.: 53/350-182
2019. január 7-tõl
SZENT GYÖRGY
GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Biczó Géza u. 2.
Tel.: 53/351-014
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az ügyeletes patikát vasárnapi
napokon 11 órától érhetik el,
mivel az Oroszlán Gyógyszertár
(Nagykõrös, Kecskeméti út 18.)
vasárnap is nyitva tart 11 óráig.

A Kossuth Lajos utcai óvodások
köszöntötték 2018. december 20-án
megható karácsonyi mûsorral és kis ajándékkal
az Idõsotthon lakóit.

Orvosi ügyelet telefonszáma:

53/350-377
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Megjelent a Nagykõrösi Arany János Kulturális Központ programajánlója!

Keresse Ön is az intézmény portáján! A csodálatos kis kiadványban a tavaszi programok találhatók,
melyeket az intézmény dolgozói sok szeretettel ajánlanak szíves figyelmükbe!

Élmények és kultúra mindenkinek!

Borzongató óvoda bál

Fergeteges Halloweeni óvoda
bál került megrendezésre
2018. november 11-én, a
Nagykõrösi Városi Óvoda
Kalocsa Balázs és az Eötvös
Károly utcai intézményeinek
Szülõi Szervezete és dolgozói
jóvoltából.
A Toldi Miklós Szakközépiskola mesés, elvarázsolt báltermébe lépve a vendégek félelmetes szellemekkel, boszorkányokkal, pókokkal és
ijesztõen villogó töklámpás

szemekkel találták szembe
magukat. A hangulat fokozásában közremûködött Dobos
Zsolt és Zenekara, kiknek köszönhetõen a vendégek hajnalig mulattak. Az est varázs- és
bájitalait a Rózsa kocsma biztosította. Az ízletes vacsora
elõtt – melyet a Toldi Miklós
Szakközépiskola boszorkány
konyhája készített – lehetõség
nyílt tombola vásárlására, ám
az izgalmak fokozása érdekében a nyeremény átvételére

késõbb került sor a nyertes
szelvények ellenében. A várva
várt fõdíjat, melyet a nem
nyert feliratú szelvényekbõl
sorsoltak, a Country Tours
által felajánlott Hajdúszoboszlói wellness hétvége volt,
amit éjfél után, ám a mesebeli varázslat megtörése elõtt
húztak ki.
Ez a borzongásokkal, kacagással, vidámsággal és mulatozással teli varázslatos óvoda
bál hajnalig tartott.
Minden kedves támogatónak, szülõnek, vendégnek és

„A karácsony az év legsötétebb szakában köszönt be, hogy fénye annál jobban
világítson; az év legszegényebb szakában érkezik, mikor a fának nincsen gyümölcse,
a mezõnek nincs virága, hogy minél több helyet találjon adományai részére.”
(Cinkotai Nagy Ince)

dolgozónak köszönjük, hogy
hozzájárultak bálunk sikeréhez, hogy az eszköz- és játékfejlesztésnek köszönhetõen a
továbbiakban is a gyermekek
számára az óvoda egy mesevilág legyen.
Az intézmények dolgozói
Hirdetés

EU-ÉPÍTŐ
KFT

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

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

ÁLLÁST KÍNÁL
Nagykõrösi székhelyû
széles termékskálával
rendelkezõ gépgyártó
felvételre keres

LAKATOS
SZAKMUNKÁST.
Szakmai fejlõdési lehetõség.

A Nagykõrösi Városi Óvoda
– Kossuth Lajos úti Tagintézménye hálás szívvel mond köszönetet annak a (névtelensé-

Ezúton kívánunk békés,
gét kérõ) helyi vállalkozónak,
boldog
ünnepeket neki és
aki Mikulás alkalmából két
családjának!
nagy csomag szaloncukorral
Kossuth Lajos úti Óvoda
lepte meg óvodásainkat.
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Jelentkezni lehet
az 53/550-280-as
telefonszámon.
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Kókai Zoltán testépítõ sikerei

Kókai Zoltán nagykõrösi testépítõ küzdelmeirõl már korábbi lapszámainkban olvashattak, azóta eltelt jó pár év, Zoli még mindig nagyon komoly eredményeket ér el a
testépítõ sportágban, mára már sokaknak
vált példaképévé, rengetegen követik és fogadják meg tanácsait az egészséges életmóddal, táplálkozással és edzésekkel kapcsolatban.
ÖH.: 2014 év végén átmenetileg Gyõrbe
költöztél, majd ha jól tudom, az Egyesült
Királyság egyik tagországában, Wales-ben
próbáltál szerencsét, Nyugat Európában.
Beszélnél ezekrõl az évekrõl?
– Gyõrben fõként személyi edzõként tevékenykedtem, és természetesen a versenyzést sem hagytam abba, indultam az Arnold Classic Europe megmérettetésen
Madridban, ahol kb. 30 jelentkezõbõl az
elõdöntõig jutottam, a legjobb 15 közé válogattak. Ezt követõen valóban Wales-be

költöztem két évre, elsõsorban nyelvtanulás céljából. Az edzést itt sem hagytam abba, hiszen már az életem meghatározó részévé vált ez a tudatosság. Ehhez a sportághoz viszont elengedhetetlenül fontos a
nyelvtudás, hiszen számos nemzetközi
megmérettetésen veszek részt.
ÖH.: A Wales-i évek után milyen további
versenyeken vettél részt?
– Wales-bõl 2018 év elején tértem haza
Nagykõrösre. Részt vettem a tavaszi budapesti Nemzetközi Testépítõ Versenyen, a
Bodysport Kupán, ahol harmadik lettem.
A megmérettetésekre két helyszínen készülök fel, a nagykõrösi Kinizsi Szabadidõ
Központban, valamint Kecskeméten, a
Next Fitnessben. Már a következõ kihívás
lebegett a szemem elõtt, az õszi versenyen
nagyobb kategóriában szerettem volna
megmérettetni magam. Részt vettem a Román Nemzetközi Versenyen, a Temesvár

közeli Lugoson, ahol 85 kg alatti kategóriában indultam, végül nyolc versenyzõbõl
3. lettem. Majd következett a fõ
Superbody országos verseny Budapesten,
ahol grand prix, vagyis súlykorlát nélküli
kategóriában versenyeztem. Én 87 kg-mal
neveztem, de az átlagsúly itt 100–110 kg.
Ez a rendezvény azért is meghatározó számomra, mert többszörös világbajnokokkal
állhattam egy színpadon, végül bekerültem
a döntõbe, a top 6-ba. A felkészülésemet
ebben az évben a profi kártyás Arnold Gergely, kétszeres olimpiai bajnok es világbajnok követte és segítette. Gyermekkori álmom vált ezzel valóra, hiszen mindig vágytam arra, hogy Magyarország legnagyobb
versenyén, a Superbody-n, a legnagyobb
kategóriában színpadra állhassak.
ÖH.: Mik a jövõbeni terveid?
– Jövõre az õszi világbajnokságon, illetve a
Superbody-n indulnék ismét, még jobb helyezést elérni, még szigorúbb diétával, és
még több edzéssel. Fontos hangsúlyozni,
hogy a diétán van a nagyobb hangsúly, kb.
70%, mely egy verseny elõtt már 12-14
héttel elindul. Sokan nem tudják, hogy ez
milyen kemény dolog, erõs akarat kell hozzá, az utolsó két hétben például már nincs
sóbevitel sem, mindent sótlanul fogyasztunk. Elhagyjuk a szénhidrátot, csak a lassan felszívódó jöhet szóba, mint a zab, rizs.
A húst csak pároljuk, és persze fehérjét lehet fogyasztani. Az utolsó 2-3 napban a
vízmegvonás szintén nagyon erõt próbáló
feladat. Az edzésprogram pedig heti többszöri zsírégetõ kardió edzést, és a mindennapi súlyzós edzést foglalja magában. Jelenleg pedig Nagykõrösön dolgozom, célom, hogy személyi edzõként tevékenykedjem tovább, küldetésemnek érzem, hogy
másoknak is segítsek a tudatos életmódváltásban.
Lejegyezte: Beretvás Judit

FELHÍVÁS
„NAGYKÕRÖS VÁROS ÉV SPORTOLÓJA 2018.” cím odaítélésére történõ javaslattételre
Nagykõrös Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének 10/2009.
(III.27.) önkormányzati rendelete
7.§ (1) bekezdés értelmében „Az
önkormányzat önként vállalt
sportfeladatai keretében minden
évben „Nagykõrös Város Év Sportolója” címet adományoz a kiemelkedõ eredményeket elért
sportemberek részére”. Fenti rendelet (2) bekezdése szerint: A
„Nagykõrös Város Év Sportolója”
címet kiérdemlõ személyt az önkormányzat szakbizottsága minden évben titkos szavazással választja meg jelölések alapján, illetve saját kezdeményezésére mind-
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két nemben külön-külön, felnõtt
és ifjúsági kategóriákban.

rös, Szabadság tér 5.) portáján,
valamint a fsz. 2-es irodában.

A javaslatok az alábbi címen
nyújthatóak be:

Jelen felhívás „Nagykõrös Város
Év Sportolója 2018.” cím odaítélésére való javaslattételre szól:
Javaslat az alábbi 4 kategóriákban nyújtható be:

A javaslatnak tartalmaznia kell:
– a felterjesztett személy nevét,
életkorát, (felnõtt kategóriában
akkor lehet javaslatot tenni, ha a
sportoló betöltötte a 18. életévét)
– a felterjesztett személy részletes sportpályafutását, eredményeit,
– a kategória megnevezését,
a javaslattevõ nevét.

Személyesen: Nagykõrösi Polgármesteri Hivatal (2750 Nagykõrös,
Szabadság tér 5.) fsz. 2-es iroda,
Beretvás Judit ügyintézõ részére;
e-mail: beretvasjudit@nagykoros.eu

– Felnõtt nõi; Felnõtt férfi; Ifjúsági nõi; Ifjúsági férfi
A javaslattételhez szükséges
ADATLAP letölthetõ a
www.nagykoros.hu oldal Fõoldaláról, valamint személyesen
is kérhetõ a Nagykõrösi Polgármesteri Hivatal (2750 Nagykõ-

A javaslattétel határideje:
2019. január 21. (hétfõ)
12.00 óra

Elbírálás: A cím odaítélésérõl
Nagykõrös Város Önkormányzat
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága titkos szavazással dönt.
A határidõ után érkezett javaslatok nem kerülnek elbírálásra.
Dr. Czira Szabolcs
polgármester
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Tele van a Város
szeretettel

Az ajándékcsomagok kiosztásával fejezõdött be az a Jótékonysági Cipõsdoboz akció, melynek fõvédnöke
Nagy Balázs települési képviselõ. Decemberben jótékonysági hangversenyt szerveztek, a belépõ egy ajándékokkal teli cipõsdoboz volt.
Lapunknak Bugya László, a
Nagykõrösi Humánszolgáltató Központ vezetõje elmondta, hogy nagy öröm
számukra, hogy az idei év-

ben az eddigieknél is több
ajándékcsomag
érkezett,
összesen több mint 400. A
Nagykõrösi Arany János
Kulturális Központ kiemelkedõ szerepet játszott a
gyûjtésben, hiszen összesen
230 csomagot küldtek be az
akcióra. Az ajándékok nagy
számának köszönhetõen ebben az esztendõben mintegy
60 rászoruló család karácsonyát tették szebbé azok,
akik egy nemes cél érdeké-

ben ismét összefogtak.
Bugya László intézményvezetõ megköszönte Nagy Balázs bizottsági elnök, és
mindazok munkáját, akik segítettek mindebben. A Nagykõrösi Humánszolgáltató
Központ munkatársai és
Nagy Balázs 2018. december 19-én az intézményben,
és a családoknál adta át az
ajándékcsomagokat, az érintettek nagy-nagy örömére.
Ezzel is bebizonyosodott,

hogy tele van a város szeretettel, hiszen a boldogan
csillogó gyermekszemek az
igazi bizonyítékai annak,
hogy a Cipõsdoboz akció sikeres volt.
Tekintsék meg képgalériánkat az Önkormányzati
Hírek Nagykõrös facebook
oldalán!
Lõrinczy Veronika

Ünnepi mûsor szeretettel

Az Idõsek Klubjában tartottak karácsonyi mûsort az Arany János Református Általános Iskola
és Óvoda 2. b osztályos tanulói 2018. december 11-én.
XIV. évfolyam, 1. szám • 2019. január 4.
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Így zajlott az Adventi készülõdés
a Kalocsa Balázs óvodában

Karácsonyvárás hangulata
járta át a december hónap
napjait óvodánkban. Mi is
közösen kezdtük el a készülõdést. Az õsszel gyûjtött kincsek, termések közül válogatva minden csoport feldíszítette az Adventi koszorúját és a
kész koszorút körbeülve meggyújtottuk az elsõ gyertyát. A
táncoló gyertyalángnál felidéztük a már tanult énekeket, verseket.
Óvodánkat is ünnepi díszbe öltöztettük, a lenti épület
teraszán 4 Manócska kezében

4 mécses jelképezi az Adventi
várakozást, amelyeket körbeálltunk a gyerekekkel. A meghitt pillanat alatt az óvodapedagógusok minden héten
újabb mécsest gyújtottak meg.
A fenti teraszon Betlehemet alakítottunk ki. Beszélgettünk róla, ki miért várja az
ünnepet, s mivel szeretne örömet szerezni szüleinek.
Minden csoportban barkácsolás keretében karácsonyi
meglepetéseket készítettek a
gyermekek szüleikkel együtt.
Több csoportban mézeskalá-

csot sütöttek, melynek fahéjillata belengte az óvodát.
Karácsonyi ünnepnap reggelén mindenki feldíszítette a
fenyõfáját, igazi sürgés-forgás
kerekedett. Ezen a napon a
Palinta Társulat zenés mulatsággal kedveskedett a gyermekeknek. Ezután örömmel
nézték végig a csoportok mûsorát, majd vidáman bontot-

ták a fa alatt talált ajándékokat. Jó volt látni a boldogságtól kipirosló gyermekarcokat.
Az ünnepek, hagyományok, az egymás iránt érzett
szeretetet és a közösséget éltetik. Ezt próbáltuk megvalósítani óvodánkban, hogy mindenkinek maradandó élményt nyújthassunk.
Óvodapedagógusok

Az ünnepet megszépítették a Toldis diákok

Több évtizedes szép hagyomány
városunkban, hogy karácsony
elõtt a Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium diákjai
meglátogatják a Kõris Otthon és
az Értelmi Fogyatékosok Otthonának lakóit, ahol karácsonyi
mûsorral kedveskednek a bentlakóknak. Így történt ez ebben
az évben is.
A diákok több hete lázasan
készültek, s várták az örömteli
találkozást. Jó volt látni, hogy
mindenki arcára sikerült mosolyt csalniuk, s az otthonok lakói hatalmas tapssal köszönték
meg a szereplést. A zenés irodalmi mûsorban az advent, a karácsonyi ünnep története, az ünnepi fények varázsa, az ajándékozás örömének témája szerepelt a
magyar irodalom klasszikusainak mûveibõl.
A szereplõk – valamennyi
Toldis tanuló hozzájárulása

eredményeként – mindenkinek
személyre szóló édességcsomagot, déligyümölcsöt és saját készítésû mézeskalácsot adtak
ajándékba, amit pék és cukrász
diákjaink az iskola tanmûhelyében sütöttek és díszítettek.
Jó, hogy a mi városunkban is
vannak olyan pedagógusok, akik
szeretetre nevelnek, és családok,
melyeknek gyermekei tudják,
milyen jó adni, segíteni. Igen, ez
az út: „lélektõl lélekig!”, amikor
az ajándékozó és az ajándékozott
szemében egyszerre van jelen a
megidézett hangulat és a hála
örömkönnye.
A 9.a osztály és az irodalmi
színpad mûsorát Dr. Novákné
Dr. Plesovszki Zsuzsanna tanárnõ segítette, a karácsonyi dalokat zongorán kísérte és betanította énektanáruk, Mikó Miklósné tanárnõ.
Toldi Iskola

