Nagykőrös nyerte a Virágos Magyarország országos
környezetszépítő versenyt 50.000 fős és kisebb városok
kategóriájában és képviselheti hazánkat az európai
megmérettetésen…
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ADVENTI
GYERTYAGYÚJTÁS

Dr. Czira Szabolcs polgármester ismét
kiállt a nagykőrösiek érdekében:

„MINÉL ELŐBB
JUSSANAK A PÉNZÜKHÖZ
A NAGYKŐRÖSIEK!”
Dr. Czira Szabolcs polgármester, a november 26-án megtartott
Víziközmű Társulat „elszámolás alatt” taggyűlésén határozottan
kiemelte: „Az elszámolás alatt álló Víziközmű Társulat jogosult
a tagokkal elszámolni. Az elszámolás pedig azt jelenti, hogy ha
plusz keletkezik, tessék visszaadni az érdekelteknek, ezt meg tudják tenni.”
További részletek lapunk 3. oldalán!

Adatik tudtára mindönöknek kiknek illik!

András-napi vásár 2018. december 2.

A négy vasárnapból álló adventi
időszak az örömteli várakozás
ideje, az emberek karácsonyra,
a nagy ünnepre készülnek.
Az elmúlt években már
hagyománnyá vált a városi adventi
koszorú gyertyáinak meggyújtása.
A gyertyagyújtásokra az adventi
vasárnapokon, a Szabadság téren
kerül sor.

A második vasárnap,
december 9-én 16 órától
gyertyát gyújt Vas János,
az Arany János Református
Általános Iskola és Óvoda
igazgatója.
Közreműködik az Arany
János Református Általános
Iskola és Óvoda közössége.
*****
A harmadik vasárnap, december
16-án 16 órától gyertyát gyújt
Főtisztelendő Hernádi László
esperes-plébános.

Nagykőrös, Vásártér

Közreműködik a Szent Kristóf
Kórus.

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

Éljük át közösen az örömteli
várakozást!

BRÜSSZEL ÖNTI AZ UNIÓS
ÁLLAMPOLGÁROK PÉNZÉT
A MIGRÁNSKÁRTYÁKRA

Fotó: MTI

Brüsszel önti az uniós állampolgárok pénzét a migránskártyákra, és ezzel közvetlenül is finanszírozza a
migrációt – mondta a Fidesz országgyűlési frakcióvezető-helyettese, a frakció
szóvivője szombaton Debrecenben újságíróknak.
Halász János közölte: egy
nyilvános brüsszeli beszámoló szerint tavaly 58 millió
eurót osztottak ki a névtelen
bankkártyákra, egy másik
programba pedig a hírek szerint Soros György is befizetett

500 millió dollárt. „Ez csak
a jéghegy csúcsa, valószínű,
hogy a töredékét látjuk annak a pénznek, ami valójában a migránskártyákra érkezik” – fogalmazott.
Emlékeztetett: az elmúlt
években Magyarországon keresztül is érkeztek olyan terroristák Európába, akik migránsnak mondták magukat, és
terrorcselekményeket követtek
el. Ennek a veszélye most is
fennáll, a balkáni útvonalon
jelenleg is 70 ezer migráns vándorol Európa, illetve Magyaror-

Gyász
Dr. Bodnár Ferencné sz. Dr. Tóth Zsuzsanna (1937)
Bálint Lajosné sz. Péczeli Mária Sára (1922)
Hupka Julianna (1943)
Bertalics Lajosné sz. Szabó Juliánna (1934)
Kőházi-Kiss József (1936)
Karsai Jánosné sz. Faragó Erzsébet Katalin (1947)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet fejezem ki azoknak a kedves rokonoknak,
ismerősöknek, szomszédoknak és volt munkatársaknak, akik
élettársam,

Illés Ferenc
elvesztésének fájdalmában osztoztak, a temetésén részt vettek,
vagy más módon fejezték ki együttérzésüket.
Tisztelettel: Sáfár Györgyné
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szág felé – mondta. Hozzátette:
valamennyien Görögország felől érkeznek, ahol az ENSZ és
„bizonyos Soros-szervezetek”
támogatsával folyó úgynevezett
migránskár tya-programban
megkapják a pénzzel feltöltött bankkártyákat. „Köztük
most is lehetnek, és minden
bizonnyal vannak is terroristák, a migránskártyákból
hozzájuk is kerülhet, ami
óriási biztonsági kockázatot
jelent” – hangsúlyozta
Halász János közölte: az
ENSZ-hez és az Európai Bizottsághoz intézett kérdéseikre eddig nem kaptak választ,
így pontosan azt sem lehet
tudni, hogy hányféle migránskártya létezik, és azokra eddig
mennyi pénzt utaltak már át.
„Továbbra is várjuk a válaszokat az Európai Bizottság
elnökétől, hogy az európai
adófizetők pénzéből menynyit költenek erre, hányan
kapnak ilyen bankkártyát, és
hogyan ellenőrzik a kártyán
lévő pénz felhasználását” –
fogalmazott a Fidesz frakcióvezető-helyettese.
(MTI)

KÉT ÉS
FÉLSZERESÉRE
EMELTÉK AZ
OTTHON MELEGE
PROGRAM
KERETÖSSZEGÉT
Így még többen tudnak olyan
hűtőt, fagyasztót, illetve mosógépet beszerezni, amelyek
hozzájárulnak a rezsiszámlák
csökkentéséhez.
A kormány kiemelt célja,
hogy mindenki be tudja szerezni az igényelt gépet, ezért a
program kétmilliárd forintos
keretösszegét ötmilliárd forintra emelték – mondta Weingartner Balázs, az Innovációs
és Technológiai Minisztérium
fenntarthatóságért felelős államtitkára az M1-en.
Közölte: a minisztérium
30–50 százalék közötti pályázati többletre számított, azonban
míg tavaly az érintettek 63 ezer
pályázatot nyújtottak be, idén
119 ezer igény érkezett. Régiónként átlagosan 15–20 pályázatot
küldtek be, a legtöbb pályázat
pedig Észak-Magyarországról
érkezett – tette hozzá.
Az államtitkár elmondta: a
programban 2015 óta meghirdetett pályázatoknak köszönhetően az ország 260-270 millió
kilowattórát spórolt meg, ami
nagyságrendileg 80 ezer háztartás éves energiafogyasztását
jelenti.
A program keretében három kategóriában: az A+ kategóriában háztartásonként
20 ezer forintra, az A++ kategóriában 40 ezer forintra, az
A+++ kategóriában pedig 45
ezer forint támogatásra lehetett pályázni.
Hirado.hu

A gyászoló család megrendült szívvel tudatja mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Karsai Jánosné szül.: Faragó Erzsébet
Katalin
életének 72. évében, 2018. november 21-én elhunyt.
Szeretett halottunkat 2018. december 4-én, kedden 11 órakor,
polgári búcsúztatás után, a nagykőrösi református temetőben
helyezzük örök nyugalomra.
Gyászolják: szerettei, közeli és távoli rokonai és mindazok, akik
tisztelték és szerették Őt.
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FELELŐS DÖNTÉST HOZTAK A NAGYKŐRÖSI
VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT KÜLDÖTTEI!

Az érintett lakosság érdekeit
szolgáló döntést hoztak!
November 26-án a nagykőrösi
Víziközmű Társulat küldötteinek többsége NEM szavazta
meg a taggyűlés napirendjét
annak érdekében, hogy a Víziközmű Társulat haladéktalanul
számoljon el a tagokkal, és adja
vissza részükre a többletbefizetés összegét! A küldöttek kezdeményezték, hogy a lehető
legrövidebb időn belül rendkívüli taggyűlést hívjanak össze a
pénz kifizetése érdekében!
Ezzel a döntéssel azt is elérték, hogy a nagykőrösi Víziközmű Társulat NEM fejezte
be működését, és NEM szűnik
meg hónap végével. A taggyűlésen a városvezetők is jelen
voltak, akik képviselve a nagykőrösi lakosság érdekeit, hozzászólásaikkal megerősítették
a Víziközmű Társulat küldötteit felelős döntésükben.
A taggyűlésen a Víziközmű
Társulat „szakértője” egyáltalán
nem állt a helyzet magaslatán.
A Víziközmű Társulat «szakértője» először kijelentette, hogy
a 11 órára összehívott taggyűlés
«határozatképtelen volt». Majd
kiderült, hogy 11 órakor a 26 fő
küldött közül 15 amúgy jelen
volt, csak egy részükkel egy másik teremben egyeztetett a Társulat vezetősége, ami elhúzódott.
A «szakértő» miután sikeresen
összeadta a 6-ot és a 9-et, megállapította, hogy az 15 és kijelentette, hogy «tekinthetjük határozatképesnek». Akkor miért kellett
először azt mondania, hogy határozatképtelen volt?
A felügyeleti szerv, a KözépTisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság jelenlévő képviselője is elmondta, hogy ők már 11 óra

előtt ott voltak, és elmondta,
hogy „itt 11 órakor nem hangzott el, hogy határozatképtelen
a közgyűlés.”
Nagy nehezen eljutott oda a
„szakértő”, hogy megszavaztassa a napirendi javaslatot. A jelenlévő küldöttek közül 6-an
szavaztak mellette, a többiek ellene, így nem került elfogadásra
a napirend, az ülést a „szakértő”
berekesztette és így a működését
egyelőre nem zárhatja le a Társulat, megkezdődhet a tagokkal
való elszámolás a Víziközmű
Társulat részéről.
Dr. Nyíkos Sára címzetes főjegyző a társulat működésével
kapcsolatos jogszabályokat ismer-

tette, és számos pontban a törvény
erejével cáfolta meg a „szakértő„
és a jelen lévő víziközmű társulati
jogász által elmondottakat.
„Az alapszabályban leírtak szerint el kell számolnia a működésre szánt összeggel, valamint- és
itt a lényeg- a tagok vonatko-

zásában a beszedett érdekeltségi hozzájárulással. Ennek különböző módjai vannak, ez
nem az önkormányzatnak
a feladata, sajnos lehetősége sem, hogy ezt megtegye. Erre a döntést Önöknek kell
meghozniuk. Viszont az önkormányzat már régóta kifejtette,
döntésében, határozatában, minden kommunikációs eszközével,

hogy NEM kéri vissza a Vízi-

közmű Társulat tagjait megillető érdekeltségi hozzájárulásból befolyt, valószínűleg
folyamatosan növekvő pénzöszszeget, hanem azt ossza ki a
Víziközmű Társulat a tagjai
közt. Ezt kérte, ezt kommunikálta, ilyen irányú átiratokat küldött
a Víziközmű Társulatnak. Nem
csak én, vagy az önkormányzat
értelmezi ezt így, hanem a KözépTiszavidéki Vízügyi Igazgatóság
is – Víziközmű Társulat felettes
szerve – is, akiket a polgármester
keresett meg.” – mondta felszólalásában Dr. Nyíkos Sára címzetes
főjegyző.

Dr. Czira Szabolcs polgármester ismét
kiállt a nagykőrösiek érdekében:
„Minél előbb jussanak a pénzükhöz
a nagykőrösiek!”
„Most kaptam először meghívást és azért veszek részt a
mostani Víziközmű Társulati
gyűlésen” – kezdte fölszólalását dr. Czira Szabolcs polgármester a november 26-ai
taggyűlésen. „Egyszer eljátszszuk azt, hogy határozatképtelen volt 11 órakor, utána
eljátsszuk, hogy mégis csak
határozatképes volt” – folytatta a polgármester utalva arra
a színjátékra, amit a Társulat
„szakértője” művelt (az Önkormányzati Hírek oldalára
feltöltött videónkban megtekinthetik, hogyan adta össze
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a „szakértő” a 6-ot és a 9-et és
állapította meg, hogy az 15).
Ezt követően a polgármester
megismételte, amit az egyik
küldött is kért, hogy először
a napirendről legyen szavazás
és utána legyen egy rendkívüli gyűlés, ezt kezdeményezték
ugyanis. Dr. Czira Szabolcs
polgármester ezt követően
elmondta: „A víziközmű törvény rendelkezik, az elszámolás alatt álló Víziközmű
Társulat jogosult a tagokkal
elszámolni. Az elszámolás
pedig azt jelenti, hogy ha
plusz keletkezik, tessék visz-

szaadni az érdekelteknek,
ezt meg tudják tenni.” Minél előbb legyen a rendkívüli gyűlés összehívva, hogy
Nagykőrösiek mihamarabb a
pénzükhöz jussanak – zárta
hozzászólását dr. Czira Szabolcs polgármester.

A nagykőrösi Víziközmű
Társulattal kapcsolatos
híreinket, képeinket,
video felvételeinket
megtekinthetik az
Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook
oldalunkon! Részletek
későbbi lapszámainkban.
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SOROS GYÖRGY
AKTIVISTÁI JÁRTÁK KI
A BUSÁS KÁRTÉRÍTÉST:
ÖTMILLIÓ FORINTOT KAP
SZÖGI LAJOS GYILKOSA
Milliomosként távozhat a börtönből a 12 évvel ezelőtti
olaszliszkai lincselés elsőrendű vádlottja, aki 17 év letöltendő börtönbüntetést kapott Szögi Lajos megöléséért.
Az Echo TV Razzia című műsora úgy értesült: ifj. H.
Dezsőnek a rossz tartási körülményei miatt most ötmillió
forint kártérítést ítélt meg a bíróság – információnk szerint
a Szegedi Törvényszék – októberben.
Érdemes megemlíteni, hogy a Magyarországot perlő fogvatartottak képviseletét döntő részben az a Soros György
által támogatott Magyar Helsinki Bizottság látta el, amely a
hazánk ellen eljárást indító két bangladesi migráns képviseletében is fellépett.
Forrás: Magyar Idők

Tájékoztatjuk Tisztelt
Olvasóinkat,
hogy
megjelent az
Önkormányzati
Hírek külön
kiadása, a
2019-es naptár.
Keresse Ön is
postaládájában!

NEMZETI
KONZULTÁCIÓ
2018.

Olvassa el a teljes cikket az alábbi linken:
https://magyaridok.hu/belfold/otmillio-forintot-kap-szogi-lajos-gyilkosa-3711890/

Hirdetés

Elindult az új Nemzeti Konzultáció a családok védelméről, december elejéig minden háztartásba eljutnak majd a konzultációs
kérdések, amelyekre december 21-ig lehet válaszolni.
Töltse ki online 2 perc alatt, üsse be a keresőbe az alábbi
linket és mondja el véleményét:
https://nemzetikonzultacio.kormany.hu/

Ezekben a kérdésekben kéri a Kormány
az Ön véleményét is - II. rész
Minden héten két kérdést közlünk az Önkormányzati Hírek
újságban, töltse ki Ön is a postai úton megkapott konzultációs
ívet és adja fel a mellékelt, díjmentes válaszborítékban.
A Kormány számít az Ön véleményére is a fontos kérdésekben!
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A nemzetközi zsűri elnökénél is
hatalmas sikert aratott Nagykőrös!
Ezt üzeni: „FOLYTASSÁK!”
Mint ahogyan lapunk arról
beszámolt, 2018-ban Nagykőrös nyerte kategóriájában a Virágos Magyarország
környezetszépítő
versenyt,
és egyben megkapta a lehetőséget arra, hogy 2019-ben
részt vehet az Entente Florale Europe nemzetközi versenyen, képviselve Magyarországot. Az ezzel kapcsolatos
meghívólevelet dr. Czira Szabolcs polgármester a Nagykőrösön rendezett országos
díjkiosztó gálán vehette át a
napokban.
Városunkba érkezett ezen
alkalomból a szakma kiválósága, a cseh származású Inka
Truxova, aki az Entente Florale Europe virágos verseny
nemzetközi zsűrijének elnöke, tájépítész, a Cseh Táj és
Kert Társaság, az AEFP elnöke. Inka asszony kedvtelve nézegette Nagykőrös szépégeit,
épített örökségét, közterületeit.
Elmondható, hogy nagy sikert aratott nála is Nagykőrös. Elismerően nyilatkozott a
településről, és kinyilvánította,
hogy Nagykőrös megérdemelten vehet részt a nemzetközi
megmérettetésen. A nagykőrösieknek azt üzente, hogy
idézem:

„FOLYTASSÁK!”
A nemzetközi zsűri cseh
származású elnöke lapunknak
elmondta, hogy járt már párszor Magyarországon, minden
alkalommal más részét tekintette meg, de Nagykőrösre
most először jött el. A neves
szakembernek különösen tetszettek a város megújult közterei, parkjai, régi szép épületei.

„Nagyon szép Nagykőrös!
Tényleg nagyon jó benyomások értek itt tartózkodásom
alkalmával.
Csodálatosak,
kellemesek a terek, gyönyörűek Nagykőrös épületei, a felújítások párjukat ritkítják.
A főtér, a Hősök tere egyszerűen csodás! Megdöbbentően szépen sikerült mindent felújítani.
Úgy gondolom, hogy Nagykőrös méltán jutott be a nemzetközi versenybe, és képviselheti
Magyarországot az Entente
Florale Europe-on. Úgy érzem,
hogy minden lehetősége adott
ennek a szép városnak arra,
hogy kiváló eredményt érhessen el nemzetközi színtéren
is. Látszik, hogy Nagykőrös
városvezetése rengeteg erőfeszítést tesz és tett, remek ötleteket láthatunk itt. Nagyon
jó a helyi önkormányzat és
településvezetés hozzáállása,
gratulálok hozzá! Csak annyit
tudok üzenni a nagykőrösieknek, hogy FOLYTASSÁK! Jó
úton járnak! Csehországnak
és Magyarországnak több helyen is összefonódott a történelme, egy blokkban voltunk
egykoron, pontosan tudjuk,
hogy mi volt az, ami számos
dologban megakadályozta a
fejlődést az előző rendszerben.
A forradalom volt a nagy változás és egyben a kiindulási pont
is. A mi régiónkban jelen van
az örökség, amit meg tudtunk és
meg tudunk menteni, így Nagykőrös városa is ezt tette, teszi.
A fejlettebb, nyugati országok
nagyon gazdagok, és büszkék a
történelmükre. Azt gondolom,
hogy sok szempontból, ami a
versenyt illeti, éppen a nyugati
országoknak kell tőlünk „tar-
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tania”, a mi régiónkban lévő
városoktól, melyek méltó versenytársai lehetnek ezeknek.
Szerintem a városfelújításoknál,
hagyományőrzésnél nem kell a
nyugati trendeket követni. Azt
a fantasztikus örökséget kell
ápolnunk, ápolnia továbbra is
Nagykőrösnek, amit örököltek
a múltból. Egyáltalán nem kell
szégyellni, hogy ez egy „kisváros„, ellenkezőleg! Úgy gondolom, hogy ez nagy előnyt jelent
a nyugat- európai városokkal
szemben!

Ez a függetlenség és egyediség, a csodás örökség az,
ami Nagykőröst jellemzi, és
minden esélyt megad arra,

hogy a város szép helyet
érjen el a nemzetközi versenyen!” – mondta el lapunknak
Inka Truxova.
Lőrinczy Veronika
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Feltűzték a Gimnázium
végzőseinek szalagjait

November utolsó szombatján rendezték meg az Arany
János Református Gimnázium Szakgimnázium és
Kollégium Szalagavató Ünnepélyét a Toldi iskola tornacsarnokában. A megjelenteket
6

Nagytiszteletű Szabó Gábor
lelkészelnök úr, az Igazgatótanács Elnöke és Dr. Cziráné
Dr. Kőházi-Kis Tímea Igazgató köszöntötték, majd a négy
végzős osztálynak, köztük a
Gimnázium első rendészeti

osztályának szalagtűzésére került sor. A szervezés kiválóságát jól mutatta az alkalomhoz
illő ünnepélyesség melletti
feszes program, melynek második felében a végzős osztályok bécsi és angol keringő,

valamint csárdás és palotás
koreográfiákat mutattak be
az ünnepi közönségnek.
A szalagavató bál a végzősök
és szüleik táncával és az elmaradhatatlan fotózkodással
zárult.

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Dr. Bitay Márton, az Agrárminisztérium
földügyekért felelős államtitkára:
„Mindenki láthatja, egyre gyarapodnak
településeink. Azt kívánom Nagykőrös
lakóinak, hogy ezen a fejlődési úton
haladjanak tovább.”

Kép forrása: kormany.hu

Nagykőrösön került sor a Virágos
Magyarország országos környezetszépítő verseny jubileumi díjátadó gálájára, ahol díjakat adott
át dr. Bitay Márton Örs, az Agrárminisztérium földügyekért
felelős államtitkára is. Az Önkormányzati Hírek újság Nagykőrös fejlődéséről, illetve a Sargentini-jelentésről is megkérdezte az
államtitkár álláspontját.
ÖH: Járt-e már korábban Nagykőrösön?
Dr. Bitay Márton: Igen, jártam már a településen. Azt nem
mondanám, hogy ismerem minden szegletét, de szembeötlő az
utóbbi évek fejlődése.
ÖH: Milyennek látja Nagykőröst, a változást azóta, hogy legutóbb itt járt?
Dr. Bitay Márton: Ahogy
mondtam, nincs alapos ismeretem a város helyzetét illetően,
de az első benyomásom alapján
nyugodtan mondhatom: láthatóan jó kezekben van a város,
nagy fejlődésen megy keresztül.
ÖH: A kormány támogatásával megújult a múzeum, épül a
nagykőrösi piaccsarnok, közel
70 utcát leaszfaltoztak, valamint elkészült az Arany-család

szoborkompozíció is. Mennyire fontosak egy város életében
ezek a fejlesztések?
Dr. Bitay Márton: Egy település életében rendkívül fontosak
a fejlesztések, beruházások, felújítások. Nem mindegy ugyanis, hogy milyen környezet vesz
minket körül. Jobb esetben így
is, úgy is otthon érezzük magunkat a szülővárosunkban, de
azon a településen szívesebben
élünk, ahol minőségi közszolgáltatásokkal, minőségi közterekkel, utakkal találkozunk,
vagy inkább úgy is mondhatnám, könnyebben alakul ki még
nagyobb kötődés, ha minőségi
körülmények vesznek minket
körül. Ha néhány helyen – főleg
a Nyugat-európai országokhoz
képest – még lemaradásban is
vagyunk, nagy öröm, hogy bármerre járok, szinte mindenütt
építkezéseket látni, megújulnak
magánházak, középületek, közterek. Különösen örülök annak,
hogy a szép, megújított közterek
mellett most már nagy hangsúlyt fektetünk az európai uniós
források elosztása kapcsán azokra a beruházásokra, amelyek igazán gazdaságélénkítő hatásúak.
Itt Nagykőrösön, és a környéken is láthatóak az utóbbi évek
ipari beruházásai, elég, ha csak
a kecskeméti Mercedes gyárra
gondolunk. Mindehhez tudatos
tervezésre és nagy szorgalomra
van szükség, láthatóan mindkettő megvan az Önök városában.
ÖH: A SIIX Japán nagyvállalat Nagykőrösön hozott létre egy gyárat, mely több száz
embernek ad munkát, tehát a
gazdaság erősödése Nagykőrösön is érezteti kedvező hatását.
Bízunk benne, hogy ez tovább
folytatódik.
Dr. Bitay Márton: Remélem én
is, hogy egyre több ilyen fejlesz-
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tés valósulhat meg a jövőben
is, ami újabb saját bevételeket
generál a településnek. Ezt a törekvést jól kiegészíti az a korábbi
kormányzati döntés, melynek
értelmében az önkormányzatok
adósságát átvállalta a kormány.
Így tiszta lappal indulva, mindenki nyugodtan koncentrálhat
a jövőre.
ÖH: Mit üzen a nagykőrösieknek abból az alkalomból, hogy
idén ünnepeljük Nagykőrös várossá válásának 650 éves évfordulóját?
Dr. Bitay Márton: A gratulációmat és elismerésemet tudom
kifejezni a nagykőrösieknek és
azt kívánom a település lakóinak, hogy ezen a fejlődési úton
haladjanak tovább.
ÖH: Nagykőrös Város Önkormányzata elsőként utasította
el a Sargentini-jelentést a hazai
települések közül és állt ki Magyarország Kormánya mellett.
Mit gondol erről a lépésről,

melyet az önkormányzat megtett?
Dr. Bitay Márton: Ez egy bölcs
lépés, ez egy jó lépés, hogy a település ezt meghozta. Itt európai
politikai, de talán világpolitikai
szinten is zajlik egy küzdelem,
ennek a küzdelemnek mi is részesei vagyunk, és nagyon sok
érdek fellelhető ebben a küzdelemben és nagyon kevesen
tudják olyan sarkosan és állhatatosan képviselni a saját hazájuk
érdekét, mint ahogy azt Orbán
Viktor miniszterelnök úr és a
Magyar Kormány teszi. Remélem, hogy az ilyen Sargentini-jelentések és az ehhez hasonló
munkák a történelem homályába vesznek majd és a nemzetállamok abban az összefogásban,
amiben mi hiszünk, itt Európában még hosszú évszázadokig
egymás mellett tudnak élni.
Az interjút készítette:
Horváth Tibor
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Egyre több utca
aszfaltborítása
készül el a
Temetôhegyen!

Hirdetés

Ünnepi menü
fáradság nélkül!
Az ütemterveknek megfelelően épülnek a Temetőhegyi
városrész útjai. Képünkön a
Sólyom utca látható, mely a
napokban kapta meg a szilárd útburkolatot. Mint ahogyan azt megírtuk, az ott élők
kezdeményezésére, lakossági

és önkormányzati önerővel,
összefogással épülnek a Temetőhegyen az utak. Hamarosan
minden út elkészül, ezzel az
ott lakók ingatlanjainak értéke is nő. Nagykőrös ismét
értéket teremt!
LV

Harcsa halászlé
Kemencében sült csülök
Karácsonyra előrendelést felveszünk.
Rendelését december 20-ig leadhatja az
étteremben, vagy telefonon: (53) 354 325
ŹåőäěäėäěŪĆĂäőļėàäÚäġÙäŅ̡̠ͿÂĢ
̟̠Ϳőļě̠̠ĪŅÂĆú͠

Hirdetés
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Nagykőrösön valóban érdemes vállalkozni!
A GYROS PONT után megnyílt a

Mintegy egy éve számoltunk
be róla, hogy a Széchenyi téren
a KÖVA – KOM Nonprofit Zrt.
egyik pavilonját nagykőrösi
fiatalok bérelték ki, és megnyitották a GYROS PONT-ot.
A sztori tovább folytatódik,
hiszen az első üzlet sikerét
látva, a folyamatos fejlesztéseknek és vásárlói igényeknek
megfelelően Barabás Dávid és
társai még egy pavilont kibéreltek a Széchenyi téren, és pár
hete megnyitották a PIZZA
PONTOT, mely máris nagy
sikert arat a vásárlók körében.
Dávid, és társa, Barát Gergely
büszkén mutatják be az új vendéglátóhelyet. Gergelynek sok
éves tapasztalata van pizza-

szakácsként, neves, forgalmas
helyen dolgozott a Balatonon,
ugyanúgy, mint Molnár Zoltán,
aki szintén erősíti a csapatot. A
„pizza pontos fiúk” lapunknak
elmondták, hogy folyamatos
akciókkal készülnek, így hamarosan páros pizza menü
is kapható lesz, melynek ára
üdítővel együtt 1990 Ft, a déli
menüben pedig egy pizza, egy
üdítővel már 990 Ft-tól kapható náluk. Nem csak az ár nagyon kedvező, hanem az adag
is, mely egy 30 cm átmérőjű,
gazdag feltéttel kínált, isteni
tésztából készült ropogós pizzát takar. „Nagyon örülünk,
hogy módunk és lehetőségünk
volt újabb vendéglátóhelyet

nyitnunk, melyet vásárlóinknak köszönhetünk!” – mondta
el Barabás Dávid, akitől azt is
megtudhattuk, hogy különleges, minőségi olasz és görög
alapanyagokból készülnek a
pizzák náluk, mely megkülönbözteti őket mások termékeitől. „Hagyományos olasz pizzát
kínálunk, melybe nem csak a
szaktudásunkat, a kiváló alapanyagokat, de a szívünket és
lelkünket is beleadjuk! Természetesen házhoz is szállítunk.
Tervezzük, hogy később családi méretű pizza is szerepelni
fog kínálatunkban.
Helyben és a futárnál is lehet fizetni, de nem csak készpénzzel, ugyanis bankkártyát,

SZÉP kártyát és Erzsébet utalványt is elfogadunk!
Sok szeretettel várjuk vásárlóinkat, próbálják ki, kóstolják
meg finom pizzáinkat a Széchenyi tér harmadik pavilonjában!
Facebook oldalunk:
https://www.facebook.com/
pizzapontnagykoros/.
Nyitva: hétköznap 11.30 –
22.00, szombat 12.00-23.00,
vasárnap 15.00-22.00.
Telefon: (30) 683 4105”

Szerkesztőségünk
és Olvasóink nevében is
kívánunk a „pizza pontos
fiúknak” sok vásárlót,
további üzleti sikereket!
Lőrinczy Veronika

MEGNYÍLT ÉS SZERETETTEL VÁR MINDENKIT A
MEGÚJULT NAGYKŐRÖSI MÚZEUM KÁVÉZÓJA!
Fogyasszon a Gold Cafe széles kínálatából a
teljesen megújult nagykőrösi Múzeumban.
Fontos, hogy a kávézó mindenki előtt nyitva
áll, nem Múzeumlátogatáshoz kötött. Ettől
függetlenül mindenkit arra biztatunk, hogy
a Múzeumban is tegyen egy sétát, számos interaktív újdonsággal fog találkozni, melyek
igazán különlegessé teszik a helyet.
Legyen Ön is Nagykőrös új,
modern kávézójának vendége!
Nézze meg kis videónkat és képgalériánkat
az Önkormányzati Hírek facebook oldalán.
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TEGYÜNK
KÖZÖSEN

A RÁSZORULÓ
GYERMEKEKÉRT!

Nagy Balázs települési képviselő kezdeményezésének köszönhetően idén is megrendezik 2018. december 11-én, kedden
18 órától, a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ színháztermében a Cipősdoboz Jótékonysági Hangversenyt, ahol
fellépnek a Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola zenepedagógusai, valamint növendékei. Az előadásra a belépő
egy ajándékokkal teli cipősdoboz.
Nagy Balázs önkormányzati képviselő
lapunknak elmondta: A szociálisan rászorult gyermekekért az országos karácsonyi
cipősdoboz kezdeményezés 15 éve indult el
a Baptista Szeretetszolgálatnak köszönhetően, melyhez már hetedik éve Nagykőrös is
csatlakozik. Célunk, hogy azon nagykőrösi
gyermekek számára, akik más módon nem
kapnának karácsonyi ajándékot, boldoggá
varázsoljuk az ünnepeket. Ezúton is megköszönöm minden adakozó nagykőrösi
embernek, hogy szebbé teszik a rászoruló
gyermekek karácsonyát.

A cipősdobozokat december
11-éig, a jótékonysági est kezdetéig
adhatják le a kulturális központ
információs pontjánál nyitvatartási
időben, valamint hétvégén az Art
mozi vetítési időpontok alatt.
Hálásan köszönünk minden segítséget!

Magyar nyelv
napja az óvodában
Az Ifjúság úti óvodában a Magyar
nyelv napja alkalmából, egész héten az anyanyelvünk fontosságát
hangsúlyoztuk. Magyar népi játékokat, dalokat, verseket, mondókákat játszottunk, énekeltünk a gyerekekkel. November 13-án elvittük a
nagycsoportosokat a városi gyermekkönyvtárba, pénteken a hét
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méltó zárásaként, az óvodapedagógusok bábelőadással készültek,
melyet közösen adtak elő a gyermekek számára. Minden kis óvodás
mosolygó szemmel, ámulattal nézte
az előadást, tapsoló kezeik számunkra is nagy örömet jelentettek.
Ifjúság úti óvoda

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

CSÚNYA, SÚLYOS BALESETNÉL
ÁLLTAK PÉLDÁSAN HELYT
TŰZOLTÓINK ISMÉT
Beszorult sérültet mentettek
ki a roncsból

Két személygépkocsi ütközött
össze november 24-én, délután
Nagykőrösön, az Örkényi és az
Ifjúság utcák kereszteződésében.
Az ütközés következtében egy
ember a roncsba szorult, az öszszetört autók forgalmi akadályt
okoztak. A nagykőrösi önkormányzati tűzoltók kézi erővel a
beszorult embert a roncsból kiemelték, a mentőknek átadták,
majd a ceglédi hivatásos tűzoltókkal együtt áramtalanították

és átvizsgálták a járműveket.
A kimentett személy súlyos, a
másik autóban utazók közül egy
ember pedig könnyebb sérüléseket szenvedett, őket a mentők
kórházba szállították.
Fotó: PMKI Cegléd HTP
Információk:
Csámpai Attila
tű. százados
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Megyei szóvivő

Hirdetés

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ünnepek körüli munkarend
és ügyfélfogadási rend a Nagykőrösi Járási Hivatalban az
alábbiak szerint alakul:
Kormányablak Osztály:
2018. november 30. napján 7:00- 17:00
2018. december 1. napján 8:00-16:00
2018. december 14. napján 7:00-17:00
2018. december 15. napján 8:00-16:00
Hatósági Osztály:
2018. november 30. napján 8:00- 16:00
2018. december 1. napján 8:00-12:00
2018. december 14. napján 8:00-16:00
2018. december 15. napján 8:00-12:00
Gyámügyi és Igazságügyi Osztály:
2018. november 30. napján 8:00- 15:00
2018. december 1. napján 8:00-12:00
2018. december 14. napján 8:00-15:00
2018. december 15. napján 8:00-12:00
Földhivatali Osztály:
2018. november 30. napján 13:00- 15:30
2018. december 1. napján 8:00-12:00
2018. december 14. napján 13:00-15:30
2018. december 15. napján 8:00-12:00
2018. december 24. (hétfő) pihenőnap
2018. december 31. (hétfő) pihenőnap
Megértésüket és türelmüket köszönöm.
Tisztelettel:
Dr. Nyikos Tamás Antal s.k.
járási hivatalvezető
Hirdetés

A GONDTALAN
CSALÁDI
PILLANATOKÉRT
FIX ÉVI 7,99%-OS ÉVES
KAMATTÓL

THM:
9,16-19,51%

A Crown Magyarország Kft. nagykőrösi telephelyére
az alábbi pozícióba keres munkatársakat:
GÉPKEZELŐ
Amit elvárunk:
• termelő gépek alapanyagokkal való ellátása, kezelése
• napi, heti tervszerű megelőző
karbantartásokban való részvétel
• folyamatokhoz tartozó adminisztrációs
feladatok precíz elvégzése
• felelősségteljes, minőségtudatos
munkavégzés
• 3 műszakos munkarend vállalása

Fix Takarék Személyi Kölcsön,
most akár évi 7,99%-os hitelkamattal*

www.patriatakarek.hu

Karnyújtásnyira a megoldás, hogy könnyebben induljon az ünnepi készülődés.
THM: 9,16-19,51%
Már 110 000 Ft jövedelem-jóváírás vállalásával is igényelhető.
*Az akció 2018. július 2-től annak visszavonásáig befogadott Fix Takarék Személyi Kölcsön hitelkérelmekre érvényes. A THM meghatározása az aktuális feltételek és a
hatályos jogszabályok ﬁgyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A THM
meghatározása az aktuális feltételek, hatályos jogszabályok ﬁgyelembevételével, 3 millió Ft hitelösszeg és 5 éves futamidő feltételezésével, a 2018. július 02. napján érvényes
kondíciók alapján, az alábbi járulékos szolgáltatások ﬁgyelembevételével történt: Takarék Lakossági Bankszámlához tartozó számlavezetési díj, folyósítási jutalék, törlesztés
beszedésének díja. A THM mértéke a választott konstrukciótól függ. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat
jogát fenntartják. A Fix Takarék Személyi Kölcsön kizárólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját a www.patriatakarek.hu
weboldalon találja. A Fix Takarék Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak a Pátria Takarékszövetkezet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési
Feltétekben, illetve a Hirdetményben, melyeket a Pátria Takarékszövetkezet ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a www.patriatakarek.hu honlapján érhet el. ¹A
feltüntetett kamat elérésének feltétele a nettó 240.000 Ft jövedelem átutalásának vállalása és fenntartása a teljes futamidő alatt az ügyfél hitelintézetnél vezetett lakossági
bankszámlájára valamint a takarekcsoport.hu oldalon történő online kölcsönigénylés. Reprezentatív példa: Fix Takarék Személyi kölcsön 240 000 Ft jövedelem jóváírás vállalásával – online igénylés esetén Hitelösszeg (hitel teljes összege): 3 000 000 Ft; futamidő: 5 év; hitelkamat: évi 7,99%; hitelkamat típusa: rögzített, a teljes futamidő alatt
ﬁx; folyósítási jutalék: 30 000 Ft; bankszámlavezetés díja: 200 Ft/hó; törlesztés beszedésének díja: 183 Ft; havi törlesztőrészlet: 60 984 Ft; a hitel teljes díja: 712 081 Ft;
visszaﬁzetendő teljes összeg: 3 712 081 Ft, THM: 9,16%.
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ELŐNYT JELENT:
• gyártósoron szerzett tapasztalat
• számítógépes ismeret
• gépész, géplakatos szakirányú végzettség

AMIT KÍNÁLUNK:
• versenyképes juttatási csomag
• folyamatos szakmai fejlődési lehetőség
*****
A fényképes jelentkezéseket az attila.nagy@eur.crowncork.com
e-mail címre várjuk.
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KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
2018. DECEMBER HÓNAP
KÉPVISELŐ NEVE
Dr. Czira Szabolcs
polgármester

FOGADÓÓRA NAPJA
2018. december 6. (csütörtök)
13.00 órától

HELYE
Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
(Nagykőrös, Szabadság tér 5.
fsz. 13. szoba)

Kustár Tamás
települési képviselő
3. számú választókerület

2018. december 3. (hétfő)
16.00 órától

Humánszolgáltató Központ
(Szolnoki u. 65.)

Nagy Balázs
települési képviselő
8. számú választókerület

2018. december 12. (szerda)
14.30–15.30 óráig

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
(Nagykőrös, Szabadság tér 5.
fsz. 13. szoba)

László Ferenc
települési képviselő

2018. december 4. (kedd)
14.00 órától

Nagykőrösi Arany János Kulturális
Központ, 1. emelet, 38. sz. terem
(Nagykőrös, Szabadság tér 7.)

Tornyi Béla Ernő
települési képviselő

2018. december 10. (hétfő)
17.00–18.00 órától

Nagykőrös, Puskás Tivadar utca 2.

Hirdetés

A Nagykőrösi Arany János Kulturális
Központ Pedagógus Klubjában
december 5-én szerdán 15 órakor
a 2019-es Nagykőrösi Kalendáriumot
mutatja be Szigeti Márta.
Közreműködik Szabó Sándor fotóművész.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT
SZERETETTEL VÁRNAK.
Orvosi ügyelet telefonszáma:

53/350-377

IMPRESSZUM
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Hirdetés

EU-ÉPÍTŐ
KFT

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

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

Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2018. november 26-tól
SZENT GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Biczó Géza u. 2.
Tel.: 53/351-014
2018. december 3-tól
KŐRISFA GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Ceglédi út 7/B.
Tel.: 53/353-598
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az ügyeletes patikát vasárnapi
napokon 11 órától érhetik el, mivel
az Oroszlán Gyógyszertár (Nagykőrös, Kecskeméti út 18.) vasárnap
is nyitva tart 11 óráig.
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ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Nagykőrös, Nyársapát,
Kocsér
2018. december 1-2-án
DR. MODOR PÉTER
Kocsér, Szent István tér 5.
Tel.: 53/359-725; 06/20-375-77-50
2018. december 8-9-én
DR. BAKSAI FERENC
Nagykőrös, Mintakert u. 32.
Tel.: 06/20-914-13-33
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Kenyér Világnapja

Október 16-án, kedden a „Kenyér
Világnapja” alkalmából a Toldi iskolába látogatott el Nyuszi
csoportunk, ahol Szendrei Éva
néni várt bennünket és egy kiállítást is megtekinthettünk. Mielőtt
bementünk, először fehér pólóba
öltöztünk át és hajhálót vettünk
fel, majd alaposan kezet mostunk,
hogy a higiéniai előírásokat betartsuk. A cukrászüzembe először a
cukrászathoz használt gépeket, berendezéseket figyeltük meg. Finom
illatfelhő vette körül a készülő
süteményeket, tortákat. A gyermekek nagy örömére az előkészített alapanyagokból kókuszgolyót
készíthettek, amit azután kis tálcára
rakosgathattak maguknak.
A pékségbe átsétálva ámulattal
nézték a különböző lisztfajtákat a
hatalmas tárolóedényekben, a liszt

Fergeteges SZM vacsora –
Kolping Iskola

raktárat, az óriási dagasztógépet, a
kelesztő kamrát és a kemencéket,
ahol éppen sült a kenyér. A kifli
készítő gépet is megfigyeltük.
Majd egy óriási nyújtódeszkát körbeállva, az előre odakészített kelt
tésztát besodorva, feltekerve elkészíthette mindegyikük a maga kis
briósát.
A kisütésre várva az őszi fákat csodálhattuk meg az épület
mögötti részen. Visszasétálva az
ebédlőbe, már a kisült briós finom
illatát éreztük.
Az ilyen megtapasztalások a
legmaradandóbbak minden gyerek számára. Biztos, hogy még
sokáig szívesen emlékeznek viszsza és nem feledik a kedves, vendégszerető fogadtatást és az ott
szerzett élményeket.
Kárász úti Óvoda

Óvári Tibor – Jászkarajenőről
gondoskodott, a finom vacsorát
egyik SZM anyukánknak és a
ceglédi Gerje Vendéglőnek köszönhetjük.
Kolping Iskola

A támogatók listáját megtalálja a www.nagykoros.
hu honlapon!
2018. november 17-én került
megrendezésre egy családias
hangulatú szülői munkaközösségi vacsora a Kolping Iskolában, melynek bevételéből
az SZM az iskola diákjait tudja támogatni. A jó hangulatról
Hirdetés

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

Hirdetés

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!

Hirdetés

LÉGY A LEGJOBB CSAPAT TAGJA!
Japán első számú elektronikai termékeket gyártó vállalata, melynek fő profilja az autóipari részegységek, valamint ipari elektronikai egységek gyártása, azonnali munkakezdéssel keresi leendő kollegáit az alábbi pozíciókra:
PCB TECHNIKUS
Feladatok:
• A termelés felügyelete és a zavartalan működés biztosítása
• Termékváltások elvégzése
• Forrasztópanelek, mérőberendezések karbantartásában való aktív
részvétel
SMT GÉPKEZELŐ
Feladatok:
• Modellváltások elvégzése
• Technikai hibák kiküszöbölése, elhárítása a gyártósoron
• Gépkezelők szakmai felkészítése
• Termékek minőségének folyamatos fejlesztése
• Gép hatékonyság figyelemmel kísérése, beavatkozás
Elvárások:
• Műszaki, elektronikai területen szerzett tapasztalat
• Önálló és precíz munkavégzés

GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐ
Feladatok:
• Elektronikai termékek összeszerelése kézi beültetéssel
• Előírt gyártási normák és a termékekre vonatkozó utasítások betartása
• Mennyiségi és minőségi előírások teljesítése
Elvárások:
• Alapfokú iskolai végzettség
• Jó kézügyesség és monotonitástűrés
• Több műszakos munkarend vállalása
JAVÍTÓ MŰSZERÉSZ
Feladatok:
• A hibás elektronikai termékek javítása
• Jelentések készítése
Elvárások:
• 1 éves kézi forrasztásban szerzett tapasztalat

Juttatások:
• Alapbér+ pótlék
• Jelenléti bónusz
• Cafeteria már próbaidő alatt is

• Útiköltség támogatás
• Dolgozói ajánlási jutalom
• Vállalati rendezvények

• Előrelépési lehetőség
• Tiszta, modern
munkakörnyezet

• Betanulási rendszer mentor
támogatásával
• Azonnali munkalehetőség

Munkavégzés helye: 2750 Nagykőrös, Téglagyári u. 9.
Amennyiben a meghirdetett pozíció felkeltette érdeklődését, kérem, hogy szakmai önéletrajzát a pozíció megjelölésével küldje el
az alábbi e-mail címre: job@siix.hu. Vagy postai úton: 2750 Nagykőrös, Téglagyár út 9. címre.
Örömmel fogadjuk jelentkezését!
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Jeunesses – „Ifjú Zenebarátok”
hangversenye

A Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola hangversenytermében 2018. november
22-én került megrendezésre
nagy sikerrel a Jeunesses – „Ifjú
Zenebarátok” hangverseny, melyen az iskola tanárai és növendékei is bemutatkoztak. A koncertet Fodor Gábor, a Ceglédi
Tankerületi Központ igazgatója
nyitotta meg, de a vendégeket

Százdiné Szecsei Anikó igazgatónő is köszöntötte. A narrátori
feladatokat Sohajdáné Justin
Katalin tanárnő látta el. A rendezvényen tiszteletét tette Szabóné Irházi Zsuzsanna bizottsági elnök is.
Tekintsék meg képgalériánkat az Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook oldalán!
Beretvás Judit

Hirdetés

XII.
GEO
JUNIOR
A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK VILÁGA KICSIKNEK
„Jégvarázs: A fagy lenyűgöző világa” című előadás

2018. december 10. hétfő 17 óra
Múzeum Konferenciaterme
Oláh Róbert geográfus-történész előadássorozata
általános iskolásoknak!
A belépés ingyenes!
Hirdetés
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Rögbi: Szezonzáró „kalandozások”

A nagykőrösi Honfoglalók Rugby Club és
Törpi Rögbi Utánpótlás Műhely SE növendékei ismét bizonyíthatták rátermettségüket
az ország határain belül és kívül is.
November 11-én, a tojáslabdás idény
zárásaként, a legapróbb Honfoglalók
(U12 & U14) Budapestre látogattak, ahol
a Budapesti Francia Iskola (Lycée francais Gustave Eiffel de Budapest) vendégei
voltak. A nagykőrösi fiúk jól helytálltak a
fővárosban is, de ez sajnos nem volt elég a
tornagyőzelemhez. Az egyre népesebb kö-

lyök tábor megkezdte felkészülését a tavaszi
szezonra.
A junior Honfoglalók, rendhagyó módon, ismét külföldön tehették fel az őszi
szezonra a koronát. Útjuk ezúttal a világranglista 36. helyén álló csehekhez vezetett.
Vendéglátónk, az RC Dragon Brno, újraértelmezte a barátságos mérkőzés fogalmát
és a szokásos 23 fős játékoskeret helyett 45
fővel várta a nemzetközi összecsapás kezdőrúgását. Az első félidő tempójára ugyan
rányomta a bélyegét a mérkőzést megelőző

Bázisintézményi
előadás Szolnokon

2017 tavaszán a Nagykőrösi
Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és EGYMI „Rejtett
kincseink: Társadalmi integráció és inklúzió a karácsony
jegyében.” – elnevezésű jó gyakorlatának pályázatával az Oktatási Hivatal Bázisintézménye
címet nyerte el.
Ehhez kapcsolódva, a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ
felkérésére és szervezésében, a
2018-as Őszi Pedagógiai Napokon
előadást tarthattunk működő gyakorlatunkról, majd azt követően, a

World Café tudásmegosztó fórumon lehetőségünk nyílt gondolataink és személyes tapasztalataink
megosztására, a felmerülő kérdések megválaszolására.
Karácsonyi ajándékműsoraink, mint bázisintézményi jó
gyakorlat legfontosabb üzenetei: a társadalmi integráció, az
esélyegyenlőség és a szemléletformálás.
Muresanné Fekete Márta bázisintézményi koordinátor és Vizi
Viktória megbízott intézményvezető
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6 órás kimerítő buszút, de a félidőben magukra találtak a zöldek és nem akármilyen
hajrában kerekedtek ellenfeleik fölé. Az utolsó 15 percben mindent beleadva 17 pontos
hátrányt sikerült leküzdeniük.
EREDMÉNY: RC Dragon Brno (22-26)
Honfoglalók RC
Nagykőrösi pontszerzők: Caiezza Márió
(10p); Mészáros Attila (5p); Szőke Szabolcs
(5p); Nagyszombati Zoltán (6p).
Köszönjük szépen az egész éves biztatást a szülőknek és szurkolóknak, valamint
a kiemelt támogatást a Mátrix Oktatási és
Vizsgaközpontnak.
Honfoglalók Rugby Club és
Törpi Rögbi Utánpótlás Műhely SE

Márton napi
játékos délután

Márton Napra voltak hivatalosak a Kárász úti óvoda nagycsoportosainak szülei. Már érkezés közben morzsolhatták a
teknőbe a kukoricát. Olyan élvezettel és szorgalmasan dolgoztak a gyerekek, hogy két kisfiú
hüvelykujján még vízhólyag is
keletkezett. Tengernyi tengeri
gyűlt össze, amit aztán kasba
rakva vittek libatömésre.
A zokni libák kitömése után
vágták, ragasztották a libacsőrt
és szárnyakat. De más munka
is várt a vendégekre. Minden
család készített flakonból feldíszített ludas, csillagos mécses
tartót. Aki mindezekkel készen

volt, apástul – anyástul alakíthatott nagy kört, libás mondókákkal, énekekkel.
A gyermekek örömteli, mosolygós arca árulta el, mennyire boldogok voltak, hogy szüleik is beálltak a körbe és velük
együtt játszottak és énekeltek.
A körjátékok után felöltöztünk,
meggyújtottuk a mécseseket és
a gondosan előkészített tűzrakás köré gyűltünk az udvaron.
A Márton napi lámpásokkal
világítva néztük a pattogó tűz
fényét. Zárásként körbeállva énekeltünk még el néhány
dalt.
Kárász úti óvoda
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