ÚJÉVI TÛZIJÁTÉK

Idõpont: 2019. január 2-án, körülbelül 20 óra 30 perc
Helyszín: az Országzászló mögötti füves terület
További részletek elõzõ lapszámunkban, valamint a www.nagykoros.hu honlapon!
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RELEVÉ
KARÁCSONYI GÁLA

Karácsonyi Koncert

a Református templomban

A nagysikerû Relevé Karácsonyi Gálát 2018. december
14-én rendezték meg a Nagykõrösi Arany János Kulturális Központ színháztermében.
A tánciskola összes csoportja bemutatkozott vadonatúj koreográfiákkal, színes
jelmezekben, látványos frizurákkal és sminkben Horváth
Melinda vezetésével, a produkciók között pedig Kaszá-

nyi Roland bûvész szórakoztatta a közönséget nagy sikerrel. Hoffer Hanna és HollóZsadányi Norman legújabb
táncát is megcsodálhattuk.
Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester és Szabóné Irházi Zsuzsanna bizottsági elnök is egy gyönyörû virágcsokorral köszönte meg Horváth Melinda táncpedagógus
egész éves kitartó munkáját.

Folytatás lapunk 16. oldalán!

Minden Kedves Olvasónknak
sikerekben gazdag
boldog új esztendôt kívánunk!
Az Önkormányzati Hírek
Szerkesztõbizottsága
További részletek lapunk 16. oldalán!

TÉLI REZSICSÖKKENTÉS:

1687 nagykõrösi család kap
támogatást jövõre!

Ahogyan arról lapunk is
beszámolt, egy kormányhatározatnak megfelelõen
azok a családok is részesülhetnek téli rezsicsökkentésben, akik nem vezetékes
földgázzal vagy távhõvel
fûtenek, hanem a tüzelésnek más módját – szén, fa,
pellett, brikett, PB gáz –
választják. A téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos támogatói okirat már megér-

kezett Nagykõrösre, összesen 1687 helyi család érintett, összesen mintegy 20,5
millió forint értékben kapnak támogatást. Az összeg
nagyságára való tekintettel,
a vonatkozó jogszabályok
szerint a tárgyban köz-

beszerzési eljárás
lefolytatása szükséges, és ezt követõen a

tervek szerint vélhetõen már
2019 januárjában elindul-

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. Idén egész osztályok, óvodás csoportok
érkeztek ide, és leírták,
lerajzolták vágyaikat.

hat a támogatások megvalósítása, realizálása. A közbeszerzési eljárás részeként pályázat kerül kiírásra, melyre
várják a vállalkozók jelentkezését, akik az összes támogatott tüzelõanyag fajtát
rendelkezésre tudják majd
bocsátani, a lakossági igényeknek megfelelõ módon.
Lapunkat Szilágyi Csaba, a
Polgármesteri Hivatal Mûszaki Irodájának vezetõje arról tájékoztatta, hogy az elõkészítés szerint a legnagyobb igényt jelentõ tüzelõanyag fajta a tûzifa. A tervek alapján három fajtából

lehet választani majd: akác,
tölgy, valamint bükk, melyeket három féle kiszerelésben tervez biztosítani az önkormányzat: hasított, kugli
és rönk. Az átvételi ponton
történõ rakodás, mérés biztosított lesz. A szállítást az
adott háztartásoknak kell
megoldaniuk. A döntésnek
megfelelõen 2019. december 15-ig lesz biztosított a
tüzelõanyagok
átvétele.
Kérjük, figyelje folyamatosan ezzel kapcsolatos tájékoztatásainkat!
Lõrinczy Veronika

Tamara ezt írta: „Kedves kis Jézus! Idén karácsonyra egy dolog van,
amit nagyon szeretnék (a többit rád bízom). Nos, ez a bizonyos dolog egy okostelefon. Tudom, nem egy olcsó dolgot kérek tõled, de
azért nagyon reménykedem, hogy megteszel minden tõled telhetõt.
Íme, pár gondolat a telefonról: sok tárhelye legyen, és sokáig bírja
az akkumulátor, androidos legyen, a szín és a márka nem számít!”
Illés: „Kedves Télapó! Illés vagyok, 5,5 éves, óvodás. Nagyon örülnék, ha hoznál nekem sok csokit és egy csocsó asztalt. Testvéremnek,
aki 1,5 éves egy nagy teherautót. Egész évben jó fiúk voltunk!”
Névtelen: Kedves Jézuska! Tudom, hogy létezel! Szeretnék kérni egy
asztalt és egy széket! PUSZI!
Anna: Télapó… szeretnék csomagot, és egy apróságot. VALAMIT!
Márk írta: Kedves Jézuska! Az idén nagyon rossz gyerek voltam,
mert nem tanultam. Igyekszem a következõ évben jobban teljesíteni. Szót fogadok anyunak és nem bántom a testvérem. Ajándékok:
Szeretnék kérni egy JBL FLIP 3-a feketében. Ha nem tudnád mi az,
ez egy hangszóró. Szeretnék kérni egy XBOX ONE X-et ami egy
forza horizon és még bármilyen játékot, ami neked szimpatikus.
Szeretnék még egy Archosdrónt. Ez nem muszáj, majd máskor.
Csak az elsõ kettõ ajándékot szeretném! Köszönöm Jézuska!
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TELJES A SIKER!
ELKÉSZÜLTEK A TEMETÕHEGYI
VÁROSRÉSZ ÚTJAI

Nagyon jó érzéssel tölti el
az embert, amikor azt látja,
hogy az emberek állnak az
új út szélén és örömmel
csodálkoznak rá, hogy vége a nomád életmódnak,
elkészültek ugyanis a Temetõhegyi városrész útjai.
Mint az a képünkön is látszik, mely a Gólya utcában
készült, kiváló minõségû,
tökéletes aszfaltburkolattal
lettek kivitelezve az utak. A
közös összefogás sikere ez,
ugyanis a lakosság önerõvel járult hozzá a történelmi fejlesztéshez, az utak
építéséhez, Nagykõrös Város Önkormányzata pedig
177.855.945 Ft önkormányzati forrással. A beru-

házást a Délút Kft. végezte,
elkészült a Sólyom, a Rigó,
a Liszt F., a Krúdy Gy., a
Gólya., a Fácán, a Dankó
P. és a Cinege utca is. Azonban új utaknál többet is
kaptak az ott élõk, elkészültek az új vízelvezetõ árkok (melyek tisztántartása
az ingatlantulajdonosok
feladata) és 5 fajtából több
száz fiatal facsemete került
a városrészben kiültetésre,
hiszen Nagykõrös „Zöld
város az ország szívében”.
Az utómunkák még zajlanak, ezért továbbra is fokozott figyelemmel közlekedjenek.

FIGYELEM!
EKKOR SZÁLLÍTJÁK
EL A FENYÕFÁKAT!

Horváth Tibor

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, ismerõsöknek,
akik a drága jó férj, édesapa, nagyapa,

Idén két idõpontban szállítják el az ünnepek után
a fenyõfákat Nagykõrösön:

BOJTOS MIKLÓS
temetésén részt vettek, virággal emlékeztek,
utolsó útjára elkísérték, bánatunkban osztoztak.
Gyászoló család
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2019. január 4. (péntek)
és 2019. január 12. (szombat)
Kép illusztráció, fotó: FKF
3

Visszatekintõ VII.
2018. július

Képes visszatekintõvel elevenítjük fel a 2018-as esztendõ legszebb pillanatait. Éljük át újra,
együtt az elmúlt év eseményeit. Mostani lapszámunkban júliustól decemberig, vagyis az elmúlt
év második félévének történéseibõl válogattunk.

Többszörös Európa Bajnok a Relevé Táncegyesület Brassóban
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Visszatekintõ VIII.
2018. augusztus

Szuper volt az idei Kinizsi Focitábor is, melynek a Lantai Birtok adott otthont
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Visszatekintõ IX.
2018. szeptember

Sikeres rekordállítás Nagykõrösön – 750 diák jelelte és szavalta egyszerre Arany János Toldiját a Hõsök terén
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Visszatekintõ X.
2018. október
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Visszatekintõ XI.
2018. november

Nagykõrös gyõzött! Városunk nyerte a Virágos Magyarországért országos verseny fõdíját és Nagykõrös képviselheti Magyarországot a nemzetközi versenyben jövõre. Folytatjuk a városfejlesztést, a Kormány és a nagykõrösiek támogatásával!
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Visszatekintõ XII.
2018. december

HO-HO-HO-HÓÓÓ, idén is a Városháza tornyából érkezett meg a kedves öreg Mikulás a nagykõrösi gyermekekhez,
akik boldogan vették át a hatalmas, ajándékkal teli zsákokat
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Elképesztõen
dögös
a fehérnemûben
pózoló
Iszak Eszti

A malacsütés titkai

Iszak Eszti legújabb
Instagram fotóján
mutatta meg tökéletes alakját.
A mûsorvezetõnõ
közösségi oldalára
tette ki a melltartós
fotót, amin tökéletesen látszik vékony, izmos hasa, a
kommentelõk pedig
odáig vannak a
szépséges Esztiért.
Forrás: Blikk.hu
Hirdetés

A malacsült ínycsiklandó illatának ellenállni nagyon nehéz. Hát még akkor, ha nemcsak az illata fenséges, hanem az íze is mennyei. A malacsült tipikusan év végi étel,
mely többnyire az ünnepi
idõszakban bukkan fel az
asztalokon. Elkészítése nem
túl bonyolult akkor sem, ha
kevésbé mozogsz járatosan a
konyhában, ugyanakkor szeretnél valami különlegeset tálalni, amibõl jut bõven mindenkinek.

ROPOGÓS MALACSÜLT
Hozzávalók:
• 1,5 kg malachús
• 10 dkg sertészsír
• 5 dkg füstölt szalonna
• egy pohár sör
• fél fej fokhagyma, egy fej vöröshagyma
• só

A malac bõrét tisztítsd meg,
majd a vizet itasd le róla egy
papírtörlõvel. A belsejét szórd
meg ízlésed szerint sóval.
A malac külsejét kend be
zsírral. A malacka alá tegyél
zsírt, vágj bele karikára vöröshagymát és fokhagymát. Fektesd rá a malachúst, önts alá
egy bögre vizet, fedd le alufóliával. Gyújtsd be a sütõt, és
amikor langyos, told be a tepsit
a rajta fekvõ malaccal.
A szalonnát vagdosd be, és
mártsd sörbe, majd a sütés folyamán többször is kenegesd a
külsejét vele. Ettõl lesz a malac
szép piros és ropogós. Közben
is locsolgasd jó féle sörrel a
húst. Ha a víz elpárolog alóla,
pótold. Nagyjából 2-2,5 órán
keresztül süsd, majd vedd le róla a fóliát, és süsd ropogósra,
szalonnával kenegetve. Jó étvágyat kívánunk sok szeretettel!
Lõrinczy Veronika

Hirdetés
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Kossuthos diákok sikere Budapesten

2018. december 7-én díjátadó
ünnepségen vettek részt a
Nagykõrösi Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai Budapesten. A Kossuth Szövetség
14. alkalommal hirdette meg
országos esszéíró pályázatát,
melyre 158 diák küldte be pályázatát. Zsúfolásig megtelt a
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának emeleti elõadóterme. Pécstõl Nyíregyházáig közel 30 településrõl jöttek pályázók, hogy meghallgassák a neves zsûri értékelését,
majd átvegyék az elismeréseket. Több témában és 3 korcso-

portban hirdettek eredményt,
így nagy izgalommal várták a
Kossuthosok is, hogyan értékelte a zsûri a közel két hónapig tartó kutatás és esszéírás
eredményét. A siker minden
képzeletet felülmúlt, mivel 4
arany és 4 ezüst minõsítést
kaptak a diákok. Arany minõsítést ért el Szabó Kálmán 8. a
osztályos tanuló, aki Kossuth
Lajos nagykõrösi látogatását
dolgozta fel, majd egy elképzelt
toborzó beszéddel fejezte be
munkáját. Fogarasi Fanni 7.
évfolyamos tanuló az alföldi
toborzó körút állomásait mu-

tatta be pályázatában, melyért
arany minõsítést kapott. Szúnyogh Márk 8. a osztályos tanuló érdekes témát dolgozott
fel, a felújított múzeum ihlette,
hogy annak történetét, ill.
Nagykõrös 1848-49-es szereplését mutassa be. Arany minõsítést kapott érte. Valkai Alíz és
Nyúl-Tóth Zsanett 8. b osztályos tanulók is arany minõsítést
kaptak Kossuth Nagykõrösön
tett látogatásának feldolgozásáért. Az ezüst minõsítést kapott
tanulók is nagy dicséretet kaptak, köztük Deák Ákos Lajos és
Deák Botond Gyula, akik a
szabadságharc egy-egy nagy
csatáját, ill. hadjáratát dolgozták fel pályázataikban. Varga
Petra még csak hatodikos, de
már másodszor lett eredményes az esszéíró pályázaton,
most egy toborzó beszéddel.
Máthé Melinda és Bende
Dorina 8. a osztályos tanulók
is többször írtak pályázatot,
most Petõfi Sándort, mint a
szabadságharc költõjét mutatták be sok-sok verselemzéssel.
Õk is ezüst minõsítést kaptak.

A zsûri nagyra értékelte azokat
a munkákat, melyek helytörténeti kutatásokra épültek, s ebben a kõrösi diákok élen jártak.
Köszönet ezért Tóthné Zoller
Klára, Kozenkai Zsuzsa, Fogarasiné Öller Mónika pedagógusoknak, akik szívügyüknek
tekintik mind a tehetséggondozást, mind a város történetének
megismertetését. Jutalomként
a közönség Komoróczy László
történész elõadását hallgathatta meg, aki Görgei Artúr ifjúkorát mutatta be igen színvonalas elõadásban. A jeles történelmi személyek leszármazottjai, a hagyományoknak megfelelõen, ismét eljöttek, hogy személyesen köszöntsék a pályázaton díjat kapott diákokat és felkészítõ tanáraikat. Görgei Endre 97 évesen állt a közönség
elõtt, és arra biztatta a fiatalokat, ne hagyják abba történelmük kutatását. Bõsze Ferenc
Kossuth leszármazottjaként
örömmel üdvözölte a nagykõrösi Kossuthos diákokat, a csoportképen õ látható középen.
Kossuth Iskola

MÓDSZERTÁR – Szakmai Nap

Köves Zsuzsa

Sági-Baté Etelka

A Módszertár c. elõadás sorozat a
tavalyi évben azzal a célzattal jött
létre városunkban, hogy neves elõadók meghívásával, Nagykõrös és
vonzáskörzetében tanító pedagógusok új módszereket sajátíthassanak el.
Az elsõ alkalommal (2018.
március 1.) Sági-Baté Etelka
fogadta el a meghívásunkat, aki
közel 15 éve foglalkozik tanulásmódszertannal. Ezen évek alatt

felhalmozódott tudását osztotta
meg a nagy számban megjelent
pedagógusok elõtt. Az elõadáson
hallott elméleti és gyakorlati ismereteivel a pedagógusok betekintést
kaphattak arról, hogyan alakíthatnak ki a tanításuk során egy gondolkodás alapú tanulást, amellyel
praktikus tudást adhatnak tanítványaiknak.
A második alkalommal (2018.
november 22-én) Köves Zsuzsa, a
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Magyarországi Kineziológiai Alapítvány elnöke tartott elõadást a
Brain Gym módszerérõl, a Módszertár c. Szakmai Nap keretében.
Az elõadó csodálatos személyisége
és szakmai tudása lenyûgözte a
nagy közönséget. A tartalmas bemutató során az érdeklõdõk rövid
betekintést kaptak a kineziológia
ágairól és bõvebben a Brain Gym
mozgás-alapú pedagógiai programról. E módszer használata jelentõsen növeli a gyermekek koncentrációs készségeit, kapcsolataik
és kommunikációjuk minõségét,
emlékezetüket és szervezési készségüket, melyek megalapozzák késõbbi tanulmányaikat és felnõttkorukat. A Brain Gym egyszerû
mozgásokból és gyakorlatokból
álló módszer, mely mindenfajta
tanulást megkönnyít, segíti a koncentrációt, továbbá lehetõvé teszi,
hogy a testünkben rejtetten meglévõ képességek felszínre kerüljenek. Mind óvodapedagógusok, tanítók, mind általános és középis-

kolai tanárok be tudják építeni a
módszert munkájukba. Használható a rendszer a felnõttoktatásban is, de szülõknek is segítséget
nyújt abban, hogy felkészítsék
gyermekeiket a stresszmentes, hatékony tanulásra.
A tervek szerint a Dalmady
Gyõzõ EGYMI és a PMPSZ
Nagykõrösi Tagintézménye karöltve rendezi majd meg a jövõben
is a Módszertár soron következõ
tavaszi és õszi gyakorlatorientált
elõadásait, melyre szeretettel várunk minden szakembert és szülõt. Tervezett elõadásaink a jövõ
évben: 2019. március 7-én Marosi Tímea Neurorofeedback terápia bemutatása, és 2019 õszén
Köves Zsuzsanna Szülõk iskolája
c. elõadása.
Pest Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Nagykõrösi
Tagintézménye
és a Dalmady Gyõzõ Óvoda,
Általános Iskola és EGYMI
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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!

A TIBIKER megbecsüli dolgozóit
Az idei évben a TIBIKER dolgozói munkájuk elismeréseképpen 13. havi fizetést vehettek át. A kis ünnepséget december 14-én rendezték a
boltban. A TIBIKER élelmiszer-áruház a családok kedvenc nagykõrösi kisboltjává
nõtte ki magát az elmúlt évek
alatt, ennek megfelelõen egyre
több munkatársat foglalkoztatnak. A vásárlók lapunknak
többször elmondták, hogy
azért szeretnek ebben a boltban vásárolni, mert itt mindig
figyelmesek, kedvesek az eladók. Ezt a TIBIKER tulajdo-

Orvosi ügyelet telefonszáma:

53/350-377

Hirdetés

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

THM:
9,16-19,51%

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

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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Eredményekben
gazdag, békés,
boldog új esztendõt
kíván mindenkinek
a TIBIKER stábja!
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2018. december 24-tõl
ARANY GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Szabadság tér 11.
Tel.: 53/350-366
2018. december 31-tõl
OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Kecskeméti út 18.
Tel.: 53/350-182
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.

www.patriatakarek.hu

nosai, vezetõi is nagyra becsülik, értékelik, hiszen tudják,
hogy az üzleti sikereik alapja a
figyelmes, kedves kiszolgálás.
Ezt jutalmazták most, karácsony elõtt. Nézze meg Ön is
az ezzel kapcsolatos kis felvételt a NagykõrösMA facebook oldalán!
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A Mesevár Óvoda

varázslatos karácsonya

Szívhez szóló karácsonyi mûsorral kedveskedtek az Arany
János Református Általános Iskola és Óvoda Mesevár Tagóvodájának növendékei december 18-án az általános isHirdetés

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

kola tornatermében, Tolnai
Gyuláné óvodavezetõ és az
óvodapedagógusok felkészítésével.
Szabó Gábor református lelkészelnök és Tolnai Gyuláné
adventi gondolatokkal is köszöntötte a megjelenteket,
majd az óvodavezetõ meggyújtotta az adventi koszorú gyertyáit.
A rendezvény fényét emelte
az intézmény óvodapedagógusainak csodálatos közös éneklése zongorakísérettel.

A Mesevár Óvoda karácsonyi mûsoráról szóló képes öszszeállításunkat megtekinthetik

az Önkormányzati Hírek
Nagykõrös facebook oldalán!
Beretvás Judit

szàndékunkkal. Sáfárné Szûcs
Helga és védõnõ kollégái javaslata alapján jutottunk el ehhez a
két családhoz.
Így összesen 34 családhoz,
közel 90 gyermekhez jutottunk
el és részt vettünk egy Mikulás-

bulin is, ahová 22 kisgyermek
jött el.
Köszönjük a családoknak a
belénk vetett bizalmat.
Mindenkit szeretettel üdvözöl
és mindenkinek áldott ünnepeket
kíván: Mikulás, Krampusz, Réni

A Mikulás házhoz megy

Hirdetés

Ózdi Csilla, a Nagykõrösi
Kossuth Lajos Általános Iskola
pedagógusa lapunknak elmondta:
„Radicsné Pap Dóra és
Szaszkó-Bogár Nikolett Kossuthos tanító nénikkel együtt ez volt
a második év, hogy meghirdettük
„A Mikulás házhoz megy” projektünket. Mivel a hivatásunknak
köszönhetõen minden nap játszunk, így nem volt kérdés, hogy
beöltözünk.
Izgalmas napok voltak, hiszen
a sok-sok öröm és nevetés mellett
bizony olykor-olykor könnyeket
csaltak a szemünkbe a találkozá-

sok. Gyerekeknek örömet és csodát vinni óriási felelõsség, ugyanis õk még hisznek. Hisznek a csodákban, és hisznek bennünk! S
talán ettõl igazán szép ez a pár
nap, amikor Mikulásként, Krampuszként és Réniként ellátogatunk a gyerekekhez, mert ilyenkor, rajtuk keresztül mi is megtapasztalhatjuk az igazi csodát.
Idén már jótékonykodtunk is,
ugyanis ellátogattunk két olyan
családhoz, ahová ajándékot vitt
Mikulásunk. A Nagykõrösi Védõnõi Szolgálat vezetõ védõnõjét
kerestük meg adományozási

EU-ÉPÍTŐ
KFT

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

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

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!

NEVETNI JÓ
Két piás utazik a vonaton.
A restiben ittak ugyan három-három fröccsöt, de azóta eltelt egy óra, s rettenetesen megszomjaznak.
Igen ám, de a mozgóárusnál csak ásványvíz
kapható. Ráfanyalodnak,
megveszik. Egyikük nagyot
húz az üvegbõl.
A vonat közben befut egy
alagútba.
– Milyen? – kérdezi harsogva a másik?
– Nehogy igyál belõle!
Én már megvakultam!
❋❋❋
– Miért szaladt el a mûtét
elõl? – kérdezik a beteget.
– Tudja, azt mondta az
asszisztensnõ, hogy „Nyugodjon meg, nem lesz
semmi baj, ez csak egy közönséges vakbélmûtét.”
– Na és? Miért ijedt meg
ettõl?
– Mert nem nekem
mondta, hanem a sebészorvosomnak!
❋❋❋
Az anyós látogatóba megy
a vejéhez.
– Meddig marad anyuka?
– kérdezi a veje.
– Hát fiam, ameddig szívesen láttok.
– Jaj, anyuka már a kávét
se tetszik megvárni?
❋❋❋
– Doktor úr, valami nagyon
ketyeg idebent, mióta bevettem az új altatót, amit
ajánlott.
– És hogy vette be?
– Ahogy mondta, lefekvés elõtt, egy órával.
❋❋❋
Friss jogosítványos lány
elõször viszi haza az édesanyját. Amikor megérkez14

nek, az anya kiszáll, és azt
mondja:
– Nagyon szépen köszönöm!
– Szívesen, máskor is –
mondja a lány.
– Nem neked szóltam –
válaszolja az anya. – Hanem Istennek!
❋❋❋
– Miért nem kaphat jogosítványt a gepárd?
– ???
– Mert nem áll meg a
zebránál!
❋❋❋
A Ferrari Forma–1 csapata
lecserélte teljes mûszaki
gárdáját, miután magyar
használtautó-kereskedõkkel végzett teszteket. A magyar kereskedõk csapata 4
másodperc alatt lecserélte
a kerekeket, sõt, ennyi idõ
alatt megbuherálta a váltót,
visszapörgette a kilométerórát és az egész autót eladta a McLaren csapatnak.
❋❋❋
86 éves páciens az orvosnak:
– Doktor úr, az a problémám, hogy szeretkezés
közben hirtelen elkezd kalapálni a szívem, megfájdul
a fejem, kiver a víz.
– Nos, az Ön korában ez
már természetes. Mikor
kezdõdtek a panaszok?
– Tegnap éjszaka háromszor, meg ma reggel kétszer.

Egy fickó bemegy a gyógyszertárba, hogy rettenetes
székrekedése van, és szeretne minél hamarabb túl
lenni rajta.
A gyógyszerésznek megesik a szíve szegény betegen és felajánlja:
– Jóember! Nekem van
egy különleges készítményem, amit személyre szólóan szoktam elkészíteni.
Maga megmondja, hogy
hol, milyen messze lakik,
milyen útvonalon megy haza, és én keverek magának
egy olyan hashajtót, amit
most bevesz, és éppen akkor fog hatni, amikor hazaér.
A páciens belemegy és
beveszi a gyógyszert.
Pár nap múlva felkeresi a
gyógyszerészt, aki felismervén a kuncsaftot, vidáman érdeklõdik:
– Na, hogyan hatott a
gyógyszer?
– Hát uram, minden elismerésem az öné! Gratulálnom kell! Ilyen nagy távolságon mindössze néhány
métert tévedni...
❋❋❋

Pista bácsinak csörög a
mobilja. Felveszi:
– Jó napot uram, most 10
millió forintot nyerhet, ha
minden kérdésünkre nemmel válaszol. Készen áll?
– Igen...

Egy német, egy orosz,
meg egy magyar a mennybe kerülnek tíz évre.
Kívánhatnak valamit, ami
tíz évig nem fog elfogyni
nekik.
A német sört kíván, az
orosz vodkát, a magyar
meg cigarettát.
Tíz év múlva kijönnek,
megszólal a német:
– Ez volt a legjobb sör,
amit eddig ittam...
Erre az orosz is dicséri a
vodkáját.
Mire megszólal a magyar:
– Van tüzetek?

❋❋❋

❋❋❋

❋❋❋

A fiatal királyfi sétál az erdõben. Egyszer csak elébe
toppan egy csúf öregaszszony, vállán egy szarka.
Azt mondja neki a banya:
– Szép királyfi, ha megmondod, milyen madár ez
a vállamon, itt helyben a
tiéd leszek.
– Medve! – mondja rémülten a királyfi.
– Határeset, elfogadom!
❋❋❋
Egy kerékpáros elüt egy
idõs asszonyt.
– Nagy szerencséje volt
ám a néninek ma! – mondja a fickó.
– Szerencsém? Ugyan
miért?
– Azért, mert általában úthengerrel járok.
❋❋❋
A Genezáreti tó partján a
turista megpillant egy csónakot, és máris a benne
ülõ emberhez fordul:
– Megkérhetem, hogy
csónakjával átvigyen a túlsó partra?
– Persze, nagyon szívesen! Foglaljon helyet! 40
dollár lesz.
– Mennyi? De kérem, ez
rablás!
– Uram, ez egy híres tó!
Itt Jézus gyalog járt a vízen!
– Hát azt nem is csodálom! Ilyen árak mellett!
❋❋❋
Megszólítják az öreg székelyt a vásárban:
– Bátyám, magáé ez a
borjú?
– Nem fiam, a tehenemé.
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SZILVESZTERI VICCOLDAL
Az oldalon található viccek
és képek célja a szilveszterre
hangolódás, az újév várásának
perceit még vidámabbá tenni.
Képeink illusztrációk, melyek
kitalált történeteken alapulnak.
A történetek, képaláírások
fikciók, mindennemû egyezése
a valósággal csupán
a véletlen mûve.

Vajon ez a kép jó lesz választási fotónak? Mindegy is, a lényeg,
hogy új nagykõrösi konzervgyárat idén is behazudja… (Képünk
illusztráció)
Sorban eltûnnek a Jobbik szavazói és a tagság is, így hamarosan minden pozíciót Zágráb
Nándor fog betölteni a pártban, hogy teljesen megtörhetetlen legyen az egység (Képünk illusztráció)

2014-ben még pálinkával kínálta azokat, akik kiragasztották a
választás plakátjait, most már „pitbullozza” õket (Képünk illusztráció, kép forrás: Cosmopolitan.hu)
Boldog Új Évet – 2019-ben megszûnhet az MSZP, László Ferenc
lesz a Vizes nyolcas 2. részének fõszereplõje (Képünk illusztráció)

Összeállította: Horváth Tibor
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RELEVÉ
KARÁCSONYI GÁLA
Folytatás az 1. oldalról…

A nagysikerû Relevé Karácsonyi Gála
további képeit tekintse meg az Önkormányzati Hírek
Nagykõrös facebook oldalán!

Karácsonyi Koncert
a Református templomban

Magda Dávid orgonamûvésszel
együtt ez volt a 10. karácsonyi
koncertje Ecsedi Péter énekmûvésznek és az Arany János Református Gimnázium énekkarának a Református templomban, 2018. december 16-án,
Advent harmadik vasárnapján.
Ecsedi Péter énekmûvész lapunknak elmondta: „Nagy célom volt, mikor el kezdtem dolgozni a gimnáziumban, hogy
létrehozzak egy kiváló kórust,
és egy önálló karácsonyi koncertet rendezzek. Számomra a
karácsony a legnagyobb és legbensõségesebb ünnep, Jézus
Krisztus születése. Ezért a
hangverseny legalkalmasabb

helyszínéül a református templom bizonyult. Gyermekkori álmom volt, hogy olyan gyerek
vagy ifjúsági kórust hozzak létre, amellyel szép, többszólamú
egyházi mûveket, énekeket tudunk szívbõl énekelni, ehhez
társult egy nagy barátság, Magda Dávid személyében, aki korunk nagyon tehetséges orgonamûvésze, zeneszerzõje. Számtalan zenemûvet ír kórusra, szólóhangszerekre és énekhangra,
szívesen ír versmegzenésítéseket is. Ezek közül hallhatta a
közönség Juhász Magda Imádkozz gyermekem c. dalát is.
Megtiszteltetés volt, hogy elénekelhettem.

A kórus egy szép középkori
Adventi énekkel köszöntötte az
egybegyûlteket, Zombori Flóra
hegedûn, Búza Tímea és
Szöllõsi Kitti Dorottya csellón
mûködött közre.
Elhangzott egy könnyedebb
mû is, Wolf Peter Ave Mária-ja,
melynek szólóját a Gimnázium
tehetséges tanulója, Cselóczki
Viola énekelt gyönyörûen. Továbbá a kórus énekelt csodaszép mûveket, elhangzott Handel-tõl az Örvendj világ és a kihagyhatatlan Csendes éj is felcsendült Gruber-tõl.
A hangverseny színvonalát
tovább emelte, hogy már másodjára énekelt Vukovich Edit
énekmûvész a Karácsonyi koncertünkön, aki a Mátyás templom zenei életének oszlopos
tagja. Sok helyen énekelünk
együtt, dalesteket is szívesen
adunk. Ezen a koncerten egy
gyönyörû karácsonyi Bölcsõdalt
is énekelt, melyet Tardy László,
a Mátyás templom karnagya
ajánlott neki, és énekeltünk két
csodaszép duettet is, Franck hí-

res Panis Angelicus-át, valamint a legismertebb és számunkra legcsodálatosabb Caccini Ave Maria-t. Már
hagyomány, hogy a hangverseny vége improvizációval zárul, Magda Dávid minden karácsonyra improvizál egy-egy
karácsonyi dallamra. Így volt ez
idén is, az Adeste Fidelest választotta.
A kórussal a rendezvény végén mindig körbeálljuk az Úr
asztalát és karácsonyi énekkel
zárjuk a hangversenyt. Nagyon
nagy szívvel és lélekkel készülünk minden évben erre a koncertre, nem kis munka és köszönöm a gimnázium és Református Egyházközség segítséget a
szervezésben. Az Advent így telik számomra, Nagykõrösnek ez
a karácsonyi ajándékunk a kórustól és tõlünk, Mûvészektõl.
Tekintsék meg képgalériánkat
az Önkormányzati Hírek
Nagykõrös facebook oldalán!
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