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A Fiú születése

Kassák Lajos Karácsonyi
meditáció c. versét olvasva felsóhajtottam: Istenem! Miért e kétely?
És nemcsak a költõben. Pedig Jézus eljött.
Amikor elvétetett a fejedelmi pálca Júdától,
beteljesedett a sok jövendölés kezdete a kis
istállóban született Gyermeken. Késõbb pedig a többi jövendölés teljesedett rajta. Jézus
letagadhatatlan történelem. Óriássá nõtt a
kétezer év alatt. Érdemes arra is felfigyelni,
hogy minden emberi vágy, amely kiutat sürget a millió testi-lelki nyomorból:Jézusnál
választ és kiutat talál. Miért hát, hogy oly
sokan kihagyják áldott személyét? Miért
alacsonyodik le az egyik legszentebb isteni
ünnep beiglievésre, kapkodó, lélek nélküli
ajándékozásra? Pedig elõbb, utóbb mindenki vergõdve vágyódik a fény után, „mit jó
hite sugároz”. Mikor lenne jó ez a Jézus?

Mikor döntene mellette a sokaság? Ha
könnyû pénzszerzést, szabadszerelmet hirdetne, meg szenvedésmentességet? Ezektõl
óv, mert mély romlás elõidézõi. Az nem
elég, hogy Jézus értünk emberré lett, nagyon szeret, meghalt és feltámadt, az örök
élet felé mutat utat? Pár éve egy húsz év körüli fiú valamelyik kórházban nem túl barátságosan megrendelte tõlem a paptól az igényét. „Ha tényleg valami jót akar nekem,
hozzon ide pénzt, nõt, meg misebort!” Sajnos, ez igen sok ember igénye Istentõl, Jézustól, paptól. Ó eltorzult karácsony-eszmény! Vajon milyen lesz ez a szent éjszaka?
Vegyétek már észre végre az ünnep Gazdáját, aki a legboldogítóbb ajándék lenne, ha
ott lehetne közöttünk, bennünk! Mi kellene ahhoz, hogy a karácsony lényege visszatérjen a fényes karácsonyfák és ünneplések

világába? Szûz Máriát
hívom meg. Rónay György
Betlehem c. versrészlete elmondja ezt nekünk. Miután mindenhonnan kiutasították
õket, József már fáradt volt, Mária mégis
odaadja e szívtelen világnak a Megváltót:
„Fájdalmak emberét hozod világra nyomban, fájdalmak anyja vagy, fájás nélkül
szülõ, amint a nyirkos szalmára lerogytál, s
öled végtelen távolából meghallottad a koldus Újszülött didergõ zokogását.”
Kedves Nagykõrösiek! Jézus tiértetek jött,
megváltani jött, engedjétek már be Õt!
Kegyelmekben gazdag karácsonyt és áldott
új esztendõt kíván szeretettel:
Hernádi László esperes-plébános és
Szabó Gábor református lelkészelnök
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UTOLSÓ LEHETÕSÉG!

TÖLTSE KI MOST!

NEMZETI KONZULTÁCIÓ 2018.
Ezekben
a kérdésekben is
kéri a Kormány
az Ön véleményét –
V. rész

Töltse ki online
2 perc alatt, üsse
be a keresõbe az
alábbi linket és
mondja el
véleményét:
https://nemzetikonzultacio.kormany.hu

Köszönet

Megemlékezés
POZSÁR ATTILA CSABA
halálának 2. évfordulójára
Maroknyi fény, tengernyi bánat és mélységes csend
maradt utánad.
Múlik az idõ, de a fájdalom nem csitul, szemünkbõl
a könny naponta kicsordul.
Örök mosolyod még most is látjuk, hogy belépj az ajtón, még most is várjuk.
Idézzük szavaid, tetteid, emléked, örökké szeretünk és nem feledünk Téged.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk:
Feleséged, gyermekeid, unokáid, menyeid és vejed

Gyász
Nekovetics Gézáné sz. Dömök Gizella (1937)
Horváth Károlyné sz. Sóber Ilona (1942)
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Kicsi szívünk minden szeretetével köszönet azoknak, akik megtekintették ajándékmûsorunkat,
tovább bátorítanak és biztatnak bennünket.
Köszönjük a rengeteg édességet és kedvességet,
amivel viszont ajándékozták szereplõinket,
óvodásainkat és iskolásainkat.
Békés, Boldog Ünnepeket kívánunk!
Dalmady EGYMI

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretném megköszönni annak a nemes lelkû
ismeretlen egyénnek, aki megtalálta a személyi igazolványomat és leadta az okmányhivatalban, amit
vissza is kaptam. Hálásan köszönöm, és Isten áldását
kérem Önre a fáradozásáért, és arra a kedves hölgyre
is, aki részemre kipostázta.
Tisztelettel és Köszönettel: Siroki Józsefné
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Cipõsdoboz jótékonysági hangverseny

A „Cipõsdoboz jótékonysági hangverseny”-t 2018. december 11-én rendezték
meg a Nagykõrösi Arany János Kulturális Központ színháztermében. A megjelenteket a rendezvény fõvédnöke, Nagy
Balázs települési képviselõ köszöntötte,
majd a Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú
Mûvészeti Iskola zenepedagógusainak és
növendékeinek koncertjét hallgathatták
meg mindazok, akik egy ajándékkal teli
dobozt ajánlottak fel. Nagy Balázs képviselõ ünnepi beszédében hangsúlyozta:

több 100 nehéz sorsú gyermeknek adhatunk ajándékot az Önök segítségével az
önök adományából. Az ajándékokat,
Humánszolgáltató Központ közremûködésével és segítségével juttatjuk el a gyerekeknek, hogy ezzel megszépítsük számukra a karácsonyi ünnepeket…
Így karácsony közeledtével Márai Sándor gondolatai jutnak eszembe! Idézem:

„Amiért ezen az estén immáron 7. alkalommal találkozhatom Önökkel, a Magyarország egyik legnagyobb segélyszervezete, a Baptista Szeretetszolgálat által a
rászoruló gyermekek megajándékozására
létrehozott „Cipõsdoboz Akció”, melyhez azt tovább gondolva évek óta Nagykõrös városa is csatlakozik azért, hogy
minden nagykõrösi rászoruló gyermek
ajándékhoz juthasson. A mára már széleskörû támogatással futó program révén a színes csomagolópapírba öltöztetett cipõs dobozok nem csak több tízezer
nehéz sorsú gyermek karácsonyi örömét,
hanem a szeretet és együttérzés jelképét
is jelentik hazánkban, és szerte a világon
és a mi városunkban is. Itt Nagykõrösön
XIII. évfolyam, 51. szám • 2018. december 21.

„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 nem
lehet a csoda nélkül élni.”
Itt, ma este Önök, akik jelen vannak,
önzetlen szeretet adtak! Másokban a szeretet melegét kelteni csak a bennünk lévõ szeretet melege által lehet! Köszönöm
Önöknek azt a csodálatos ajándékot,
amit most együtt adhatunk át! Mert
Önök nélkül én nem lehetnék most itt, és
ez a rendezvény Önök nélkül nem jöhetett volna létre immáron 7. éve! Köszönöm!...”

Mert
adni jó…
A Pityke Kosársuli növendékei és
szülei közel 30 csomagot állítottak
össze. A cipõs dobozokba, a teljesség igénye nélkül: új pizsama, új pulóver, új nadrág, játékok, könyvek,
tartós élelmiszerek – is kerültek. Bízunk benne, hogy a Pityke Kosársuli
csomagjaival picit hozzájárulunk néhány család boldogabb Karácsonyi
Ünnepéhez.
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Visszatekintõ I.
2018. január

Képes visszatekintõvel elevenítjük fel a 2018-as esztendõ legszebb pillanatait. Éljük át újra,
együtt az elmúlt év eseményeit. Mostani lapszámunkban januártól júniusig, vagyis az elmúlt év
elsõ félévének történéseibõl válogattunk. Folytatás a jövõ heti lapszámban!

A hagyományokhoz híven 2018. január utolsó hétvégéjén rendezték meg az Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és
Kollégium Szülõi Közössége által szervezett jótékonysági bálját a Toldi Miklós Középiskola aulájában

A Budapesti Monarchia Operett Együttes vidám hangulatú
újévi koncertjét láthattuk 2018. január 1-jén, a Nagykõrösi
Arany János Kulturális Központ színháztermében. A látványos zenés-táncos mûsor keretében fellépett Esztergályos
Cecília, Jászai Mari-díjas Érdemes mûvész, színmûvész is

A Magyar Kultúra Hete programsorozat keretében január
22-én rendezték meg a Nagykõrösi Arany János Kulturális Központban a Kazinczy Ferencrõl elnevezett „Szép Magyar Beszéd” szép kiejtési versenyt az 5-8. évfolyamos
(11-14 éves korú) tanulók számára
4

A Nagykõrösi Arany János Kulturális Központ színháztermében került színpadra Arany János: A Walesi bárdok címû balladájának modern feldolgozása, a Nagykõrösi Ifjúsági Musical Színpad elõadásában, a Magyar Kultúra Hete
alkalmából, 2018. január 22-én

Télen is g
yönyörû v
árosunk
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Visszatekintõ II.
2018. február

A bálok heteit éljük februárban, szinte nincs olyan hétvége,
hogy ne lenne városunkban kisebb-nagyobb közönséget
megmozgató bál, zenés vacsora. Február 3-án a hagyományos Nõvérbált rendezték meg a Toldi iskolában
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Visszatekintõ III.
2018. március

„Tisztelet a Bátraknak!” címmel egyedülálló, méltó megemlékezést tartottak az Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium tanulói 2018. március 15-én
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Visszatekintõ IV.
2018. április

Városi Hangszerszóló Verseny a Weiner Leó Zeneiskolában
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A Szent György-napi vásár az év elsõ nagy vására,
ahol tényleg szinte mindent megtalál

Gyönyörû szép kép a felújított Cifrakertrõl –
megõriztük eredeti szépségét
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Visszatekintõ V.
2018. május

„Pörögjenek a szoknyák, / dobogjanak a csizmák, / repüljenek a pántlikák!” Magyar és nemzetiségi népviselet napja a Kalocsa Óvodában

8

: Szabó
kból (Fotó
lá
o
k
is
p
é
z
õrösi kö
k a nagyk
Elballagta
Nikolett)
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Visszatekintõ VI.
2018. június

A Koccintás Napja a Kõrösi Möggyfesztivál egyik kiemelt és közkedvelt kísérõprogramja
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KÖZELEG A KARÁCSONY FÉNYE

Advent harmadik vasárnapján, december 16-án 16 órától Hernádi László katolikus esperes-plébános gyújtotta meg a városi koszorú harmadik, azaz rózsaszínû gyertyáját. Az öröm vasárnapján közremûködött a Szent Kristóf Kórus,
akik igazán meghitté varázsolták az eseményt.
Advent harmadik vasárnapján gyújtjuk meg a rózsaszín gyertyát, már közeleg a karácsony fénye, a várakozást öröm hatja át, az öröm gyertyája a Megváltó születésének közelségét hirdeti.
Tekintsék meg képgalériánkat az Önkormányzati Hírek Nagykõrös
facebook oldalán.

CSODASZÉP
VÁROSUNK
A HÓESÉSBEN IS!

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
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Az idei télen leesett az elsõ hó
Nagykõrösön, december 14-én,
pénteken este már fehér lepel
borította városunkat. Másnap
reggel készültek képeink a város
csodálatos Adventi koszorújáról,
háttérben az angyalokkal, akik
elhozták a szeretetet.
Horváth Tibor

Kívánságok kicsiktõl és nagyoktól
Az idei esztendõben is
kihelyezték Nagykõrösön az adventi-karácsonyi dekoráció egyik jeles darabjaként azt a
kívánságládát, melybe
üzeneteket lehet küldeni Jézuskának, Mikulásnak. Az immár hagyományossá vált lehetõséget ebben az évben is igen sokan vették igénybe, nemcsak gyerekek, hanem
felnõttek is leírták kéréseiket. Idén egész osztályok, óvodás
csoportok érkeztek ide, és leírták, lerajzolták vágyaikat. Nyilvánvaló, hogy a gyönyörû nagykõrösi díszítésnek, karácsonyi
fényeknek híre ment, mert ebben az évben sok környezõ településen élõ lakos is bedobta a kívánságládába levelét.
Noémi üzenete, bizonyára anyukája írta le: „Kedves Télapó!
Noémi vagyok, 5 éves, szeretnék egy pár sort írni Neked. Biztosan sok dolgod lesz az idén. Kérlek téged, engem is látogass
meg idén most is. Szeretnék egy jégvarázsos ruhát, bevallom,
jó is voltam, és kicsit rossz is, mint minden gyerek. Remélem
a kívánságom feléd elér. Én hiszek benned, hogy eljössz hozzám. Télapó, leírom Neked a címem. Remélem, jól vagy Télapó!”
Réka üzenete: „Kedves Mikulás! Ha úgy lesz, mint tavaly, akkor most kevesebb legyen a csoki és szeretnék egy kicsi angol–
magyar szótárt! De nem muszáj, ez csak egy ötlet! Mert a Jézuskától mást kérek.”
Gergõ és testvérei írják: „Üdv Jézuska! Minden kívánságunk
teljesüljön! Hozzál nekünk meleg kesztyût, hogy ne fázzon a
kezünk! Szép ünnepet kívánunk.”
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Varázslatos
ADVENTI HANGVERSENY

Hirdetés

Magával ragadó elõadásnak
lehettünk részesei december
12-én, szerdán. A Nagykõrösi
Arany János Kulturális Központ színházterme zsúfolásig
megtelt, ugyanis a hagyományoknak megfelelõen idén is
Adventi hangversennyel ajándékozta meg Nagykõröst és a
nagykõrösieket a Weiner Leó
Zeneiskola Alapfokú Mûvészeti Iskola. A megjelenteket
elõször Százdiné Szecsei Anikó
igazgató asszony köszöntötte,
majd dr. Czira Szabolcs polXIII. évfolyam, 51. szám • 2018. december 21.

gármester mondta el ünnepi
gondolatait, aki egy virágcsokrot is átadott az iskolaigazgatónak, valamint 10 kg szaloncukrot a fellépõ tanulóknak,
pedagógusoknak. Ezt követõen
a fellépõk káprázatos dallamai
tették az advent várakozással
teli perceit még szebbé.
Tekintsék meg a rendezvényen készült képeinket az
Önkormányzati Hírek Nagykõrös facebook oldalán!
Horváth Tibor
11
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Orvosi ügyelet telefonszáma:
Hirdetés

53/350-377

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2018. december 17-tõl
EZÜSTPATIKA
GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Széchenyi tér 8.
Tel.: 53/552-114

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!

EU-ÉPÍTŐ
KFT

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 10.
E-mail: eu-epitokft@freemail.hu
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ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Nagykõrös, Nyársapát, Kocsér
2018. december 23–24-én
és 29–30-án
DR. ZSOLDOS ZOLTÁN

2018. december 24-tõl
ARANY GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Szabadság tér 11.
Tel.: 53/350-366

Nagykõrös, Kecskeméti út 44.

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.

DR. MODOR PÉTER

Hirdetés

Tel.: 53/350-703
2018. december 25–26-án
Kocsér, Szent István tér 5.
Tel.: 53/359-725
06-20/375-77-50
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ÉLETMÛDÍJ

Fotó: Magyar Református Szeretetszolgálat

A Zsinat elismerését vette át Fruttus István Levente

A Magyar Református Egyház Zsinatának
õszi ülésén, november 22-én vette át a „református diakóniai intézményekben végzett
hûséges, szakmailag, emberileg és a református lelkiség szempontjából kiváló szolgálatot
elismerõ Juhász Zsófia-díjat Fruttus István
Levente, a KRE Tanítóképzõ Fõiskolai Kara
(TFK) Szociális Munka és Diakóniai Intézetének fõiskolai docense”.
A Juhász Zsófia-díjra „az terjeszthetõ fel,
aki a református diakóniai intézmény(ek)ben
vállalt hûséges szolgálatával mind szakmailag, mind emberileg, mind a református lelkiség szempontjából kiválóan és eredményesen
segítette rászoruló embertársait, akinek szolgálata, életvitele, életszemlélete példaértékû

lehet mások számára, és aki legalább 15 éves
aktív munkaviszonnyal rendelkezik a református diakónia területén. Az elismerésben
évente egy személy részesülhet (…)”.
Az idén szeptemberben címzetes fõiskolai
tanári címet átvevõ (ahogy arról lapunk
2018. szeptember 21-i számában beszámolt)
Fruttus István Leventét többek közt arról
kérdeztük, mit jelent számára a Juhász Zsófia-díj?
Fruttus István Levente: Rendkívüli megtiszteltetés, hiszen Juhász Zsófiára úgy tekintettünk, tekintünk, mint mesterünkre. Református, gazdálkodó családban született. Középfokú tanítóképzõ után teológiát végzett.
Lelkészként és gyermekgondozóként szolgált, élt benne a szakmai továbbfejlõdés igénye és gyógypedagógiai diplomát is szerzett.
Az volt az elve, hogy a diakónusi elhívás feltétlenül igényli a hitet, de ugyanekkora mértékben a szakszerûséget is. Az õ nevét viselõ,
a Zsinat által adományozott díjat átvenni
rendkívül megtisztelõ dolog.

– Milyen út vezetett a díjig?
Fruttus István Levente: 1991-tõl sikerült elindítanunk a fõiskolán a diakónus képzést.
A diakónia az õskeresztyén gyülekezetek megalakulása óta létezik, azok növekedõ létszámával az igei és lelki tápláláson túl jelentkezõ
szükségletek enyhítésének igénye hozta magával. A fõiskola esetében, a rendszerváltást követõen az egyházak magukra találása, feladatok megfogalmazása igényt támasztott a hitben és szakmaiságban is egyaránt erõs diakónusokra. A díj átadásakor, Dr. Svébisné Juhász
Márta, a Református Nõszövetség alelnöke
méltatásában, tevékenységem kapcsán azt
mondta rólam: „Egyházunk felsõoktatási
rendszerében az õ aktív szolgálata, tevékenysége vezetett a KRE TFK szociális munka
alapszakának sikeres akkreditációjához. Az
oktatás során mindvégig külön figyelmet
szentelt a szociális munka és a spiritualitás
kapcsolatának megélésére és megjelenítésére.”
Ez elég hosszú utat jelentett számos feladattal,
s persze a feladatoknak nem értünk a végére.
A díj is egy megerõsítés, amibõl a folytatáshoz
erõt meríthetünk, ami segít nekünk az elért
magas szakmai színvonal stabilizálásában.

Kõrösi kislányok a parlamentben

Nagy megtiszteltetés érte a Nagykõrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola két növendékét, Rab
Maja 1. a és Rab Hanna 2. a osztályos tanulóinkat, akik évek óta

lelkes tagjai szüleikkel a hollókõi
hagyományõrzõ néptánccsoportnak. Kitartó, lelkes munkájuk elismeréseként dr. Kövér Lászlónak, a magyar országgyûlés elnö-

XIII. évfolyam, 51. szám • 2018. december 21.

kének meghívására 2018. december 3-án az országházba látogathattak el. A csoport tagjai gyönyörû viseleteikben járták be a
parlament épületét.
A delegációs terembe érve a
házelnök köszöntötte a hagyományõrzõket, és kiemelte:
„Nagyon fontos számunkra a
régi népi hagyományok és értékek megóvása, megõrzése és utódaink számára való megtartása.
Hiszen magyarságunk, kultúránk
a mai napig ezekbõl táplálkozik.
Határainkon belül egyre kevesebb azon településeink száma,
ahol a hagyományok generációról generációra szállnak.”

A köszöntõ és a pillanatot megörökítõ fényképezés után fejedelmi háromfogásos ebédet fogyaszthattak el a csoport tagjai a vadászteremben.
A Rab testvérek által az iskola többi tanulójának is jobban ráirányul a figyelme a népi hagyományokra, táncokra.
Megtapasztalhatják ennek tiszteletét, értékét, megõrzésének
fontosságát. Ennek ékes bizonysága volt az elõzõ tanévi
mûvészeti gála, ahol az elsõ évfolyam tanulói néptáncot adtak elõ színpompás hollókõi viseletben.
Rákóczi Iskola
13
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LÉLEKTÕL LÉLEKIG
Dr. Szabó István püspök gondolatai elhangzottak
a Kossuth Rádióban 2010. december 19-én

Angyalokról
Karácsony havában angyalok is
járnak. Hogy észrevesszük-e õket,
nehéz kérdés, de az bizonyos,
hogy szeretnénk mi is angyalokat
látni. Talán ezért öltözünk szívesen angyalnak, és öltöztetünk másokat is angyallá, fõleg gyermekeket. Hadd mutassak hát meg most
néhány angyalt. Régi angyalok
õk, mégis maiak mind. Meglehet,
nincs szárnyuk, nem hasonlítanak a templomi oltárképekre és
boltozatokra pingált barokk angyalkákhoz, viszont angyal módra toppannak elénk váratlan, be-

avatkoznak életünkbe, s mindig
nagy életfordulót hoznak. Isteni
világi küldöttei õk, angyalok.
Az egyik Bálám angyala volt.
A bibliai történet szerint Bálám
sokat tudó ember volt, afféle mágus vagy varázsló, a mai világban
megmondóember lenne, médiasztár, közvéleményt befolyásoló.
Egyszer felfogadták, hogy mondjon átkot Isten népére. Bálám
ugyanis tudott átkot mondani,
hát jó pénzért (plusz ÁFA) elszegõdött erre. Útközben azonban
angyal állt elébe, akit õ nem vett
észre, de a szamara nem akart to-

vább menni. Bálám a megalkudott
bérért, szívében megannyi átokigével, ment volna tovább. Ütni
kezdte hát a szamarat, mert a szamár amúgy is csökönyös jószág,
mi másért makacskodott volna.
A vége az lett, hogy megszólalt a
szamár, s elmondta Bálámnak:
angyal áll az úton, nem lehet tovább menni mások megátkozására.
A másik angyal a karácsonyi
pásztoroké. Ez az angyal alvókat
ébresztett, kik mind dolgukba,
munkájukba, életükbe belefáradván szunnyadoztak kint a mezõn.
Hogy mi volt a pásztorok lelkében, mielõtt az angyal megjelent
volna, azt nem mondja el az
evangélista. Nyilván ugyanaz,
mint mindannyiunk szívében: fáradtság, félelem, nyugodni vágyás, lezártság, beletörõdés és
minden más, amibõl összeáll az
élet. Ez az angyal ott, karácsony
éjjelén nem elzárta az utat, hanem
megmutatta azt. Elirányította a
pásztorokat a betlehemi istállóhoz, ahol bizonyságát találhatták

Isten dicsõséges szeretetének. Angyal volt, angelosz – aki jó hírt,
evangéliumot hozott, s a gyermek-látás után ez a jó töltötte be
a pásztorok életét.
Ilyenek hát az angyalok. Az
egyik elzárja az utat, mely átokba, rosszba és halálba visz, – a
másik megmutatja, hol találunk
áldást, üdvöt és életet. Hogy miként jelennek meg? Aki már látott
zúgó fényben horizontra feszült
szárnnyal dicsõséges angyalt, az
el sem mondhatja lenyûgözöttségét. Ilyen angyalból nem sok van
bizonnyal. De olyan angyalt mindig küld Isten, aki elibénk áll, ha
rosszra tartunk, – és olyat még
többet irányít hozzánk, aki szép
énekkel, igaz szóval mondja az
örök igét: jászolbölcsõben fekszik
az ég Királya, induljatok és lássátok! Jó utat karácsonyban!
Kossuth Rádió,
2010. december 19.
(forrás:
https://www.raday28.hu/
lap/dunamellek/
lelektol-lelekig/angyalokrol/)

A gimnázium diákja lett
az országos bajnok

Elsõ helyezést ért el Tóth
Nikolett, az Arany János
Református Gimnázium
9. B osztályos tanulója a
december elsõ hétvégéjén,
Ballószögön megrendezett
nemzetközi canicross ver-

senyen junior, egykutyás
kategóriában. Nikolett az
éves eredménye alapján
kategóriája országos bajnoka is lett, mely szintén ezen a hétvégén került kihirdetésre.

A canicross sportágról
többek közt az alábbiak
olvashatóak a http://
www.canicross.hu/ oldalon: alapvetõen futó-terepfutó-sport kutyások
számára. A kutya és az
ember együtt fut a kijelölt versenypályán egy
szárral összekötve. A feladat: minél hamarabb
megtenni a versenytávot
a futóverseny szabályai
szerint – együtt. A felszerelés egy canicross hámból, egy részben rugalmas
összekötõ pórázból, és
egy széles párnázott övbõl vagy canicross beülõbõl áll. A szabályok egyszerûek: a kutyának kell

elöl futni (legalább a pálya 95%-án) a gazdának
utána, közöttük pedig
egy póráznak kell feszülni, amely egyik vége a
gazda övén, a másik vége
pedig a kutya hámján
csatlakozik. A sebességet
a gazda határozza meg.
Az õ futóteljesítményénél
gyorsabban nem tud a
páros futni.
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A karácsonyi bejgli
sütés fortélyai

ÚJ HELYSZÍNEN
A BIRKÓZÓK

lik tetejét megkenjük az 1 tojássárgájával, amihez
1 kanál tejet is keverhetünk, hogy még szebb színe legyen. 200 fokos sütõben kb. 50 perc alatt szép
aranybarnára sütjük. Forrás: www.mindmegette.hu

FORTÉLYOK:
A bejgli készítés legfõbb titka, hogy hidegben kell
pihentetni, és eltalálni a töltelék, és a tészta állagát. Így a felülete szép márványos lesz, és nem
reped meg.

HOZZÁVALÓK: 2 rúd bejglihez:
A tésztához: 50 dkg liszt; 25 dkg margarin; 5 dkg porcukor; 2+1 tojás sárgája; 2 dl tej; 2 dkg élesztõ; csipet só; reszelt ciromhéj ízlés szerint.
A töltelékhez: 25 dkg darált dió; 25 dkg darált mák;
20 dkg kristálycukor; 2 dl tej; 10 dkg mazsola; 1 csomag vaníliás cukor; reszelt ciromhéj ízlés szerint

ELKÉSZÍTÉS
1. A tésztához 2 dl langyos tejben feloldjuk a porcukrot, majd az élesztõt felfuttatjuk benne. A lisztet tálba
szitáljuk, a margarint felolvasztjuk. A liszthez elõször
az élesztõs tejet és a 2 tojássárgáját keverjük hozzá,
majd a margarint és a csipet sót, illetve a reszelt citromhéjat. A tésztát jól összedolgozzuk: viszonylag kemény, rugalmas tésztát kell kapnunk. Meleg helyen
pihentetjük, ameddig elkészítjük a töltelékeket.
2. A darált diót és mákot külön tálba rakjuk, és összekeverjük 10–10 dkg kristálycukorral és 1-1 dl tejjel.
Az 1 csomag vaníliáscukrot szintén kétfelé osztjuk, és
a töltelékekhez keverjük. Ha szeretjük, keverhetünk
közé mazsolát és reszelt citromhéjat is.
3. A tésztát 2 részre osztjuk, és gáztepsi méretû téglalapokat nyújtunk belõle. A tölteléket kb. 1 cm vastagságban eloszlatjuk a tészta teljes felületén, majd
óvatosan feltekerjük. A két rudat a tepsibe helyezzük,
figyelve arra, hogy sütés közben még kelnek. A bejg-

További tapasztalatok a siker érdekében:
• A lisztet, mint minden süteményhez, átszitáljuk.
• Teljes kiõrlésû lisztbõl is készíthetjük, vagy ahogyan a leggyakrabban szoktam, fele teljes kiõrlésû
tönkölylisztet és fele búzalisztet használok, háromszor átszitálva.
• A tejet fokozatosan adjuk a tésztához, különösen,
ha teljes kiõrlésû lisztet használunk (ehhez egyébként is kevesebb tej szükséges).
• A tészta és a töltelék azonos mennyiségû legyen.
• Mindig szorosan tekerjük fel a tésztát, hogy késõbb ne váljon el a tölteléktõl.
• A töltelék készítésénél szintén ügyeljünk a tej, illetve víz adagolásával, mert a túl lágy töltelék az
egyik oka annak, hogy megreped a bejgli.
• A kelesztést zárt térben végezzük, ha nincs kelesztõnk, akkor egy fóliával letakarva végezzük
ügyelve, hogy ne sérüljön meg a tészta teteje.
• A túlkelés – a tészta kirepedésének másik oka –
elkerülésére a második megkenés után, hideg helyen pihentessük a tésztát.
• Villával, vagy vékony pálcikával szurkáljuk meg
az utolsó kenés után, hogy sütés közben a keletkezõ gõz távozni tudjon.
• Hogy ne száradjon ki sütés közben a tészta, tegyünk egy vízzel telt kis tálat a sütõbe, különösen,
ha gázsütõt használunk, és biztosítsunk egyenletes
nem túl magas hõmérsékletet.

A Nagykõrösi Birkózó Egyesület új
helyre, a Helmeczi utca 10. szám alá
költözött. Sárosi Tibor edzõ lapunknak
elmondta: Az új helyszín oka, hogy
több edzés lehetõséget tudjunk biztosítani versenyzõinknek és legyen egy bázisunk. A késõbbiekben szeretnénk még
jobban gyermekbaráttá alakítani a kertet és egy akadálypálya is szerepel a terveink közt. Januártól olyan edzéseket is
tartanánk, melyek nemcsak a birkózóknak lesznek.
Az edzések idõpontjai:
– kezdõ és diák edzés:
hétfõ, szerda, péntek: 16.30–18.00,
haladó edzés: 18.00–19.30;
– ovi birkó:
kedd, csütörtök: 16.30–17.30,
erõsítõ edzés: 18.00–19.30
Várjuk továbbra is a bátor jelentkezõket a helyszínen, az edzésék idõpontjában.

SÚLYOS VANDÁL TÁMADÁS ÉRTE A PIACCSARNOKOT!
Több millió forintos anyagi kár keletkezett, és várhatóan csúszni fog a piackivitelezés befejezése
is, ugyanis egy gépjármû belehajthatott a piacfelújítást körbehatároló kordonba, ÉS ÖSSZETÖRTE
A KORDON MÖGÖTT TÁROLT ABLAKÜVEGEK JELENTÕS RÉSZÉT december 14-én éjszaka.
MÁR AZNAP MEGLETT AZ A SZEMÉLY, AKI KÁRT OKOZOTT AZ ABLAKÜVEGEKBEN! Úgy tudjuk, hogy egy
szürke Mercedes típusú gépjármû 0:40-kor ment neki a
munkaterületet elválasztó kordonnak és a mögötte álló,
egyedileg gyártott ablaküvegekben jelentõs anyagi kárt
okozott.
Köszönjük mindenkinek, aki az Önkormányzati Hírek
facebook oldalán megosztással segítette az információ
átadását!
XIII. évfolyam, 51. szám • 2018. december 21.
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Nagykõrös télen is gyönyörû. Karácsonyi fényekben szeretett városunk. Fotó: Palásti Viktor

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

A négy vasárnapból álló adventi idõszak 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 negyedik vasárnap, december 23-án 16 órától
gyertyát gyújt dr. Czira Szabolcs,
Nagykõrös város polgármestere.
Közremûködik a Nagykõrösi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola közössége.
Éljük át közösen az örömteli várakozást!

