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alpolgármester.
Közreműködnek a
Nagykőrösi
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola diákjai, valamint
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Éljük át közösen az örömteli
várakozást!

A karácsony
Jézus Krisztus születése, Isten szeretetének
beteljesedése. Annak a szeretetnek,
amely mindenek felett áll
Isten végtelen szeretete abban nyilvánult meg, hogy értünk emberré lett a Megváltó Krisztus. Isten elküldte az Ő egyszülött
fiát bűneink bocsánatára. Csodálatos örömhír a végtelen szeretet megnyilvánulása a Názáreti Jézusban.
Karácsonykor még inkább elgondolkodhatunk Isten irántunk való határtalan szeretetén. A karácsony központi üzenete a
szeretet. A szeretet, amely mindennél fontosabb! Pál apostol gondolatait idézve: „Most azért megmarad a hit, remény,
szeretet. Ez a három. De köztük legnagyobb a szeretet.”
Törekedjünk arra, hogy szeretettel forduljunk embertársaink felé, képezze mindennapjaink részét a jóindulat, az odafordulás,
együttérzés és irgalom- nemcsak az ünnepek ideje alatt, hanem életünk minden napján. Legyen hálaadás a szívünkben Isten
iránt, mert Isten maga a szeretet. A szeretet ünnepe pedig a karácsony, adjuk át szívünket és örvendezzünk a Megváltó megszületésének.
Áldott, szeretetteljes karácsonyt kívánunk mindenkinek!
Szabó Gábor
Hernádi László
református lelkész
esperes-plébános

Négy- vagy többgyermekes édesanyák
személyi jövedelemadó-mentessége
2020. január 1-jétől azok az
édesanyák, akik legalább négy
gyermeket nevelnek vagy neveltek fel, életük végéig mentesülnek személyi jövedelemadójuk
fizetése alól kereső tevékenységből származó jövedelmük után.
A kedvezmény a vér szerinti és az
örökbefogadott, illetve a már felnőtt gyermekek után is jár.
Hogyan kell igényelni?
Az igényléshez a munkáltatónak/
kifizetőnek leadott adóelőleg-nyilatkozat (évközbeni rendszeres jövedelem esetén), vagy az éves adóbevalláshoz mellékelt nyilatkozat
szükséges, melyben a gyermekek
nevét és adóazonosító jelét, valamint a jogosultság időtartamát
(egész év vagy töredék időszak)
kell megadni.
Mik a feltételei?
Az adómentesség alapja – a családi kedvezményhez hasonlóan – a
családi pótlékra való jogosultság,
tehát annak fennállása időszakában érvényesíthető a mentesség
is (függetlenül attól, hogy egyébként a családi pótlékot mely szülő
részére folyósítják – ha azt az apa

kapja, az sem kizáró ok). Ezzel
analóg módon tehát a gyermek
születésétől a tanköteles kor (18
év) végéig (illetve ha ezt követően
is közoktatásban tanul, akkor azon
tanév végéig – augusztus 31-ig –)
jár az adómentesség, amelyben 20.
életévét betölti. Abban az esetben,
ha a szülő legalább 12 éven át saját
háztartásában nevelte gyermekeit,
akkor a családi pótlékra jogosultság megszűnése után továbbra is
(folytatólagosan) jár, illetve már
felnőtt, önálló gyermekek esetén a
2020. január 1-jei hatálybalépéstől
(illetve ha adóköteles jövedelem
csak később keletkezik, akkor akkortól) kezdve, a korábbi (legalább
12 év időtartamú) családi pótlék
jogosultság időközbeni lejártától
függetlenül igényelhető.
Mely gyermekek után és kinek
jár a mentesség?
A jogosultságot csak saját (vér szerinti vagy örökbefogadott) gyermek után lehet érvényesíteni; nem
jogosultak tehát rá azok, akik nem
saját gyermeküket, hanem házas/
vagy élettársukkal közösen annak
gyermekeit nevelték fel, továbbá

a nevelőszülők sem. Az apa sem
léphet be az anya helyébe jogosultként, akkor sem, ha az elhunyt,
szülői felügyeleti joga (pl. válás esetén) megszűnt, vagy nem rendelkezik adóköteles jövedelemmel.
Milyen jövedelmeket lehet figyelembe venni?
1. Nem önálló tevékenységből
származó (kvázi alkalmazotti)
jövedelmek, juttatások:
• munkaviszonyból, közfoglalkoztatási jogviszonyból származó bér, kereset,
• társas vállalkozás tagjának (pl.
Bt. beltag) személyes közreműködésből származó jövedelme,
• gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének (pl. ügyvezető,
vezérigazgató), vagy választott
tisztségviselőjének (IT tag, FB
tag) tiszteletdíja,
• közjogi tisztségviselők (OGY
képviselő, polgármester stb.)
jövedelme,
• nevelőszülői díj,
• végkielégítés,
• álláskeresési járadék,
• adóköteles tb-ellátás (CSED,
GYED, táppénz),

2. Önálló tevékenységből származó (vállalkozói) jövedelmek:
• egyéni vállalkozói jövedelem
(osztalékot kivéve),
• mezőgazdasági őstermelő jövedelme,
• EP-képviselő, önkormányzati
képviselő jövedelme,
• magánszemély
vállalkozási,
megbízási szerződés keretében
végzett tevékenységéből származó jövedelme (kivéve: ingó/
ingatlan bérbeadás, értékesítés,
szálláshely szolgáltatás)
Amennyiben jogosult a támogatásra az édesanya, a családi
adókedvezményt már nem igényelheti?
A 15 százalékos személyi jövedelemadó-mentesség mellett az
édesanya – valamint vele megosztva az édesapa – a családi
adókedvezményt együtt is igényelheti.
https://csalad.hu/cikk/negyv a g y - to b b g y e r m e k e s - e d e s anyak-szemelyi-jovedelemadomentessege

TÁJÉKOZTATÓ: Kéményseprés Nagykőrösön
A társasházi sormunka elvégzésének tervezett ideje Nagykőrös
városban 2020. január 1. napjától 2020. február 29. napjáig

Pest megye teljes területén, minden településén a lakossági tulajdonú ingatlanok és a társasházak
égéstermék-elvezetőinek rendszeres felülvizsgálatát a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezetének szakemberei végzik el.
Aki családi házban él és oda
nincs bejegyezve gazdálkodó
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szervezet, annak a kéményseprés
önkéntes és ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal.
Noha már nem kötelező a vizsgálat, érdemes a szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezéseket
évente, a gázüzeműeket kétévente megnézetni szakemberrel. Az

időpont egyeztetését a következő
linken – http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat –, vagy a 1818-as telefonszámon, a 9-es, 1-es melléken lehet
kezdeményezni.
Abban az esetben, ha a családi
házba gazdálkodó szervezetet
jegyeztek be, akkor a kéményseprés megrendelése már nem
opció, hanem kötelesség. Attól
függően, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva egy-, vagy kétévente kell
ellenőriztetni, és ezért fizetni is
kell. Ezen a linken – http://kemenysepres.katasztrofavedelem.
hu/hirek/tajekoztato/35 – a település irányítószámának megadásával elérhetővé válik azon
kéményseprőcégek listája, amelyek egyikétől meg kell rendelni
a munkát.
Aki társasházban él és oda nincs
cég bejegyezve, ahhoz kérés nélkül érkezik a kéményseprő és

két időpontot ajánl, amelyben
ingyen elvégzi az ellenőrzést. A
társasházak éves sormunkaterveit itt találja megyék szerinti
bontásban: http://www.kemenysepres.hu/tevekenysegek/sormunkaterv_2020
Aki pedig társasházban él, de
a lakásába gazdálkodó szervezet
van bejegyezve, ahhoz kijön a kéményseprő megrendelés nélkül,
de pénzért dolgozik. Ha a lakásnak saját kéménye van, akkor a
teljes munkadíjat, ha a társasház
gyűjtőkéményére csatlakoztatták,
akkor a munka rá eső részét kell
kifizetnie, például egy tízlakásos
házban a teljes munkadíj tizedét.
További információkat talál a
városi honlapon:
http://www.nagykoros.hu/
cikkek/20191210/Kemenysepres_Nagykoroson

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

Az 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 harmadik vasárnap, december 15-én gyertyát gyújtott Szabó Gábor református

vezető lelkipásztor. Közreműködött a Nagykőrösi Református Egyházközség.
Fogadják sok szeretettel
képgalériánkat és videónkat
az Önkormányzati
Hírek Nagykőrös
facebook oldalán!
Éljük át közösen
az örömteli várakozást!

Mézestekercs
Elkészítési idő: 45 perc
Sütési idő: 35-40 perc

rányomkodjuk és lekenjük
felvert tojással.
• A három rudat enyhén
zsírozott tepsibe tesszük.
Előmelegített sütőben 10
percig 200 fokon, majd 2530 percig 150 fokon sütjük
szép pirosra. Ha kihűltek,
nejlonzacskóba vagy zárható dobozba tesszük és másnap fogyasztjuk.

Hozzávalók:
Tészta: 1 kg liszt, 14 dkg zsír,
40 dkg porcukor, 32 dkg méz,
4 tojás, (+ 1-2 tojás a kenéshez), 1-2 kávéskanál fahéj, 2-3
csipet őrölt szegfűszeg, (vagy
mézessüti fűszerkeverék), 2
kávéskanál szódabikarbóna,
csipet só
Töltelék: 1 üveg szilvalekvár,
40 dkg dió
Dr. Cziráné Dr. Kőházi-Kis Tímea, az Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium igazgatója
ezt a finomságot készítette el
Borbás Marcsi magyar televíziós műsorvezető-szerkesztővel, a Gaszroangyal című népszerű Tv műsor nagykőrösi
forgatása alatt:

Elkészítés:
• A lisztet elmorzsoljuk a
zsírral és hozzákeverjük a
porcukrot. Lyukat formálunk a közepébe és beleteszszük a langyos mézet, a 4
tojást, a szegfűszeget, a fahéjat, a szódabikarbónát és
a sót. Jól összedolgozzuk a
tésztát és három részre osztjuk. Míg az egyikkel dolgo-
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zunk, a többit letakarjuk,
hogy ne száradjon ki.
• A tésztát 35-38 cm hoszszúságúra és 18-20 cm szélességűre kinyújtjuk. A közepét vastagabbra hagyjuk,
mint a két szélét. A vastagabban hagyott részre szilvalekvárt teszünk és körberakjuk dióval. Ráhajtjuk
a két szélét a közepére, jól

Tanácsok:
• Jól belisztezett deszkán
nyújtsuk el a tésztát, hogy
ne ragadjon oda!
• Ha elszakad a tészta a ráhajtásnál, nem akadály,
kezünkkel ragasszuk össze
és kenjük le!
• A fahéj és a szegfűszeg
helyett tehetünk bele
készen kapható mézes
fűszerkeverékből egy púpozott kávéskanállal.
Jó étvágyat!
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MIKULÁS KUPA NAGYKŐRÖS 2019.

Sok szép nagykőrösi gólt
láthattunk az idei Mikulás
Kupán is, melyből kis videónkban kettőt láthatnak. A
Nagykőrösi Kinizsi SE U9es korosztályú labdarúgó
tornája idén is nagy érdeklődéssel került megrendezésre, köszönet érte Bogdán
Béla edzőnek, főszervezőnek, illetve a Kinizsi vezetőségének. A Toldi iskola
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tornacsarnokában december
15-én vasárnap csapott össze
8 csapat, hogy majd közülük
kerülhessenek ki a 2019-es év
Mikulás Kupájának győztesei. Hajrá, Nagykőrös! Hajrá, Kinizsi!
Tekintsék meg képeinket
és videónkat az
Önkormányzati Hírek
facebook oldalán!
Horváth Tibor

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

A legfinomabb forralt bor receptje
Hozzávalók 4 személyre:
1 üveg vörösbor
3 dl víz
3 evőkanál cukor
1 evőkanál szegfűszeg
1 teáskanál gyömbér
1 rúd fahéj
1 narancs
Előkészítési idő: 10 perc
Elkészítési idő: 20 perc

vizet, és lassú tűzön kezdd me-

Elkészítés:
Ha lehet, jó minőségű bort válassz, mert a végeredmény úgy
lesz különösen finom. Öntsd a
nedűt egy lábasba, add hozzá a

percig lefedve állni, majd szedd

legíteni. Mehet hozzá a cukor, a
fahéj, a szegfűszeg, a gyömbér, és
karikázd bele a narancsot is.
Mielőtt lobogna, vedd le a tűzről, különben elillan belőle az
alkohol, és sokat veszít az aromájából. Hagyd még néhány
ki belőle a fűszereket. Még melegen töltsd poharakba.
Forrás: Femina.hu/Papp Cecília

Karácsonyi ajánlatunk:
MÁKOS / DIÓS PÖTTYÖS SÜTI
Tészta:
30 dkg liszt
15 dkg margarin
10 dkg porcukor
1 egész tojás
1 sütőpor
1 citrom reszelt héja
Összegyúrjuk a tésztát. 2/3ad részét kinyújtjuk, beletesszük a tepsibe, tetejét
lekvárral megkenjük. 1/3 részéből 8 db tepsi hosszúságú
rudat sodrunk és a tészta tetejére helyezzük hosszában.
Krém:
6 tojássárgája
20 dkg porcukor
15 dkg darált mák vagy dió
2 ek. zsemlemorzsa
gondolatnyi sütőpor
6 tojásfehérje
A 6 tojássárgáját 20 dkg porcukorral habosra keverjük,
hozzáadjuk a 15 dkg mákot,
amibe előzőleg belekevertük a
sütőport és a zsemlemorzsát.
Végül a habosra felvert tojásfehérjével lazítjuk a krémet.

A krémet a tészta tetejére
kenjük, előmelegített sütőbe
tesszük és kis lángon, sütő-
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papírral kibélelt tepsiben
lassan sütjük, kb. 175-180 fokon nagyjából 30 percig.

Jó étvágyat!
Beretvás Judit
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100 év
SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE
Szeretetteljes, családias fogadtatásban volt része az
Ady Endre úti Idősek Otthonában Nagy Balázs alpolgármesternek 2019. december 12-én, amikor Csinos
Gyuláné sz. Molnár Mária
nénit köszöntötte 100. születésnapja alkalmából.
A városvezető gratulációja és jókívánságai után
virágcsokorral is megajándékozta az ünnepeltet a város nevében, továbbá e jeles
alkalomból Orbán Viktor
miniszterelnök által adományozott emléklap is átadásra került.
Tekintsék meg képeinket
az Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook
oldalán!
Hirdetés
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Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

A LAKOSSÁG BEVONÁSÁVAL:

80 kis fa került elültetésre az idei lakossági fásítási program keretében!

Nagykőrös „Zöld város az ország szívében” és ennek igyekszik is folyamatosan megfelelni.
Minden évben meghirdeti az
önkormányzat a lakossági fásítási akciót, melynek keretében
a lakóingatlanok, vállalkozások
előtti közterületekre van lehetőség fákat igényelni. Általában
minden igényt ki tudnak elégíteni, így volt ez idén is, ugyanis

összesen 80 darab fa került elültetésre 22 nagykőrösi utcában.
Ezüsthárs, gömb Csepleszmeggy,
gömbjuhar, gömbkőris, gömbszivar, Japán díszcseresznye, vérszilva, tölgy, kőris, hárs fajtákat
kaptak idén a lakók, akik már
el is ültették a kis fákat. Mint
az képeinken is látható, a Dankó
Pista u. 10-nél gömbjuharok, az
Ady Endre u. 2-nél pedig gömb-

kőrisek kerültek az ingatlanok
elé. A fásítási akció, melybe teljes mértékben be van vonva a lakosság, idén is hatalmas sikerrel
került megszervezésre, melynek
keretében összesen 80 db kis fa
került elültetésre városunkban.

Ha e mellé hozzátesszük azt a 16
új fát, mely a Kecskeméti úti járdaépítéshez kapcsolódóan került
elültetésre, akkor mondhatjuk,
hogy pár hét alatt közel 100 új fa
gazdagítja településünket.
Horváth Tibor

Karácsony elôtt is
ajándékozott a TIBIKER

Hirdetés

Ebben a hónapban is ajándékozott a Tibiker, ismét két szerencsés család vehette át az utalványokat.
Az egyikük Forgács Mónika
és családja, két lányával. Lapunknak elmondták, hogy nem
nyertek még semmilyen utalványt
korábban. Ritkán járnak ugyan a
TIBIKER-be vásárolni, csak akkor, amikor a lányokért jönnek
néha a Kossuth Iskolába, be szoktak ide térni. Húst, olajat és kenyeret, vagyis alapvető élelmiszereket vesznek ilyenkor elsősorban.
A másik család Kőműves
Zsoltné és családja elmond-
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ták, hogy ők is ritkán járnak
ide, ugyanis a város másik felén
élnek, Kocsér irányában. Ha közelebb laknának, gyakrabban betérnének! Tésztát, kenyeret, húst
szoktak itt vásárolni! 6 gyerkőc
édesanyja, a legkisebb gyermek 6
hónapos, a legnagyobb pedig 14
éves. Jól jön nekik most karácsony
előtt az utalvány, amit le is vásároltak az üzletben.
Térjenek be Önök is
a TIBIKER-be, ahol
minőségi termékekben
is remek árakkal várják
Önöket!
Beretvás Judit
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Cipôsdoboz Jótékonysági Hangverseny

Nagy Balázs alpolgármester
kezdeményezésének köszönhetően idén is megrendezték
2019. december 12-én, csütörtök 17 órától, a Nagykőrösi
Arany János Kulturális Központ dísztermében a Cipősdoboz Jótékonysági Hangversenyt, ahol koncertet adtak a
Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola zenepedagógusai, valamint növendékei. Az előadásra a belépő egy
ajándékokkal teli cipősdoboz
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volt, melyeket a Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ juttat el
a rászoruló családoknak. Minderről részletek soron következő
lapszámunkban.
A rendezvényen Nagy Balázs alpolgármester, az est fővédnöke kiemelte, hogy idén
rekordszámú, több mint 300
cipősdoboz gyűlt össze, mely
óriási öröm, továbbá köszönetét fejezte ki minden adakozó
részére.
Ünnepi beszédében továbbá
hangsúlyozta:
„Örömmel tölt el, hogy én
lehetek a fővédnöke ennek a
jótékonysági estnek. Magyarországon immáron 15. éve meghirdetett cipősdoboz akció, mely
a Baptista Szeretetszolgálat kezdeményezése nyomán jött létre,
azt továbbgondolva, nyolc éve
született meg az ötlet, hogy az

országos kezdeményezés példájára Nagykőrösön is szervezünk
cipősdoboz akciót, hogy a Nagykőrösi szociálisan rászoruló
gyermekeknek az Önök segítségével szebbé varázsoljuk a karácsonyát (…)
Tudják-e Önök, hogy ez a
mai este egy csodálatos mese
folytatása? Egyszer volt, hol
nem volt… Volt egyszer egy angol nagymama, aki, látva a II.
világháború utáni állapotokat,
és megsajnálva a borzalmakról
mit sem tehető gyerekeket, öszszecsomagolta ajándékát egy cipősdobozba, és elküldte egy szegény gyereknek. Nem sejthette,
hogy egyszerű, de nemes tettét
százak, ezrek, milliók követik
majd és, hogy a cipősdobozba
zárt szeretet áttör határokat,
korokat, életszemléleteket, és
mozgalommá fejlődik. Ez a
nagymama tudtán kívül létrehozott, alapított a világon egy
hatalmas családot, melynek
Önök mindannyian hasznos
tagjai(…)
Azt hiszem, mindannyian elmondhatjuk, hogy egész évben

lótunk-futunk, dolgozunk, azon
gondolkodunk, hogy tehetjük a
családunk életét, a mindennapjainkat még jobbá, még boldogabbá. De kérem Önöket, hogy
kicsit most az ünnepek közeledtével lassítsunk, álljunk meg kicsit, nyissuk ki a szívünket még
jobban családtagjaink, barátaink, ismerőseink felé. Töltsük a
napokat szabadabban, nyugodtabban, bensőségesebben családtagjainkkal együtt, épp úgy,
ahogy a mai estén is.
Önök ma egy csodálatos
esemény résztvevői, oszlopos
tagjai, olyan emberek, akik
önzetlenséget, jóságot, szeretetet, hitet csomagoltak egy-egy
dobozba apró gyermekeknek.
Olyan apróságoknak, akiknek
ezek a csomagok ilyenkor talán
az egész világot jelentik.”

Tekintsék meg
képgalériánkat az
Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook oldalán!
Hálásan köszönünk minden
segítséget!
Beretvás Judit
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Pest Megye Környezetvédelméért
Kitüntető Díjban részesült

DR. MOHAY ANDRÁS

Pest Megye Közgyűlése 1999-ben
határozott úgy, hogy december 4.
napját Megyenappá nyilvánítja,
annak emlékére, hogy Pest-PilisSolt vármegyét 360 évvel ezelőtt,
1659. december 4-én alapították.
Ez a nap már 20 éve különleges
jelentéssel bír, a megye újjászületésére emlékezünk.
Az ünnepség rangját emeli, hogy ekkor adják át a megyei
kitüntető díjakat is – elismerve
a közművelődés, a tudomány, a
kultúra, az építészet, a környezetvédelem, valamint a közbiztonság
és a társadalmi összetartozás érdekében tett erőfeszítéseket.
Nagykőrös város és a térség közösségeiben, a természetvédelem
érdekében folytatott kiemelkedő
és áldozatkész munkájának elismeréseként Dr. Mohay András, a
Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet Belgyógyászati osztályának vezető
főorvosa vehette át a Pest Megye
Környezetvédelméért Kitüntető
Díját 2019. december 6-án, a Pesti
Megyeháza Kossuth Lajos dísztermében.
Dr. Mohay András osztályvezető főorvos hosszú évek óta a
természet szerelmese, a madarak
iránti érdeklődése és tudományos
felkészültsége különösen elismert
szűkebb és tágabb környezetében.
Lelkiismeretes orvosi munkája
mellett időről időre örömmel tesz
eleget azoknak a felkéréseknek,
amelyekkel a természettel kapcsolatos előadások tartására, a természeti környezet védelmére és nép-

szerűsítésére hívja fel a figyelmet.
Mindezt önzetlenül, nagy lelkesedéssel és szakértelemmel teszi.
Évek óta teltházas összejöveteleken népszerűsíti Magyarország,
különösen Nagykőrös természeti
értékeit, állat- és növényvilágát.
Kutatásai között kiemelt fontosságú a helyi védett növények és
madarak fotózása, például olyan
növényritkaságoké, mint a fekete
kökörcsin, a tartós szegfű, a kései
szegfű, a madarak közül az Alföldön ritka fekete gólya és a holló,
valamint a szalakóta.
Emlékezetes előadásai között
szerepel: Az Ember és madár,
Madarak a mitológiában.
A fülemüléket egy külön est
keretében, élőhelyükön, a pusztai tölgyesekben figyelhettük meg
szakmai vezetésével. A Pálfája erdőben lévő Oktatási Központban
többször volt sikeres fotókiállítása
is. A Nagykőrösi Gazdakörben – a
sajátos érdeklődésnek megfelelően
– a hasznos és káros madarakról
tartott előadásokat.
A nagyszabású elismerés kapcsán beszélgettem Dr. Mohay
András osztályvezető főorvos úrral, aki már évek óta foglalkozik
természetvédelemmel. Bár orvosi
hivatása mellett nem sok szabadideje marad, azt mégis Nagykőrös
természeti kincseinek szenteli.
Dr. Mohay András lapunknak
elmondta:
„Kapás Tiborral együtt már
évek óta járjuk a Nagykőrös környéki tájat, kezdetben csak dokumentáltuk az érdekességeket,
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és egyre inkább elkötelezettebbé
váltunk, szeretnénk, ha az alföldi
táj kincsei megmaradnának, és
minél szélesebb körben ismertté válnának. Büszkék lehetnek rá
a nagykőrösiek, hogy mindez a
birtokukban van. Fontosnak tartjuk, hogy közös összefogással és
tenni akarással védjük és óvjuk
a természetet, amely körülvesz
bennünket. Ebből kiindulva tervezzük, hogy kiadnánk egy könyvet, hiszen több ezer képes dokumentációval rendelkezünk már,
lényeges, hogy Nagykőrös természeti kincsei mindenki számára
ismertté váljanak.
„Zöld városunk” annyira
egyedülálló, és sok részletben
gazdag természeti értékekkel bír,
hogy bátran kiállhatnánk mindezzel a világ elé, olyan kivételes
ritkaságokkal is rendelkezünk,
melyek egész Európában csak itt
lelhetőek fel.
Elsősorban madarakkal, illetve
a ritka, lágyszárú virágokkal foglalkozom, míg Tibor szenvedélye
a fák világa. Számos előadást tartottam már városi szinten, főleg
a madarak témakörében, minden
ilyen lehetőséget kihasználok,
hogy minél több emberhez eljussanak az információk, közben
igyekszünk mindig bővíteni a már
meglévő ismereteinket és képillusztrációinkat. Sokan hallgatták
meg a Madarak a mitológiában
című bemutatómat is, számos érdekességet feltárva azzal, hogy a
madarak világát összekapcsoltam
a történelmi ismeretekkel.

A Kapás Tibor szervezte Madárbarát város mozgalom tiszteletbeli elnöke is voltam, melynek
keretében nemcsak előadásokat
tartottunk, hanem számos óvintézkedéseket tettünk a madarak védelme érdekében, mint pl.
fészkek kihelyezése, egyedszámnövelés, (egyes fajok megfogyatkozásának elkerülése céljából),
fecskepelenkák kihelyezése, a fecskefészkek megóvása miatt, és még
sorolhatnám.
Úgy gondolom, ez a kitüntetés nemcsak az én érdemem,
köszönettel tartozom dr. Czira
Szabolcs polgármester úrnak,
Kapás Tibornak, a Madár- és Természetbarát Kör alelnökének, és
természetesen mindenkinek, aki
ezt a díjat segítette. Számomra ez
az elismerés egy motiváció, hogy
még hatékonyabban, még több
energiát belefektetve foglalkozzunk Nagykőrös természeti kincseivel, célunk, hogy egy könyv
kiadása mellett, kiállításokat is
szervezzünk, nagyon fontos,
hogy mindenkinek ismernie kell,
mennyi adottsága, mennyi értéke van városunknak. Igyekszem
ennek a díjnak a szellemében
még tovább lépni, ahogy időm
és energiám engedi. Orvosi hivatásom mellett, a kis szabadidőmben, mindig jókedvre derít, feltölt
energiával és megerősít lélekben a
nagykőrösi táj nyugalmat árasztó
szépsége, az alföldi erdők meseszép világa.”
Lejegyezte: Beretvás Judit
Képek forrása: www.pestmegye.hu
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Adventi készülődés és Mikulásozás
a Kőrös Környéki Nagycsaládosoknál!

Tagcsaládjaink az idén is közösen készültek az adventra, min-

denki saját kezűleg készítette el
a számára legszebb adventi ko-

szorút. Közben a fahéjas tea illata és a finom mézeskalács, sza-

loncukor jelen volt az asztalon.
Két hét múlva pedig, gyermekeink örömére, megérkezett
a Mikulás.
Külön köszönet a kocséri baráti társulatnak a szórakoztató
meseelőadásért, melynek címe:
„Csizmacsenő hadművelet” előadás után pedig megérkezett a
Mikulás, aki két mesével és az
egyesület által készített csomaggal ajándékozott meg minden
gyermeket.
A gyerekek verssel és énekkel
varázsolták el a Nagyszakállút.
Rendezvényünk pizza partival és forró teasütemény fogyasztásával zárult.
Következő programunk a
karácsonyi vacsoránk lesz.
Békés boldog ünnepeket
kívánunk.
Kőrös Környéki Nagycsaládosok

Faith Viktor szép fotósorozata: ünnepi
fények a városközpontban

„Nem tudtam betelni azzal a vizuális
élménnyel, amit tapasztaltam az önkormányzat előtti téren, így egy rögtönzött amatőr fotózásba kezdtem.”
- írta Faith Viktor, aki részünkre beküldte a képeket. Ezúton is köszönjük a felvételeket, áldott ünnepeket
kívánunk Neki és Családjának is!
Szeretjük Nagykőröst!
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Tényi András az ÉV FÔÉPÍTÉSZE

Dr. Farkas Gábor fôépítész a következô szavakkal méltatta Tényi Andrást:
„Nagy szerepe volt abban, hogy Nagykôröst Hild éremmel kitüntették! Tapasztalatom
és ismereteim szerint az „igazi (echte) fôépítész” megtestesítôje, aki díjat érdemel!”
Tényi Andrásnak, Nagykőrös
város főépítészének ítélték oda
az „ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-át,
mellyel az elmúlt 16 évi főépítészi munkásságát ismerték el.
A magas rangú elismerést a Tihanyban megrendezésre került
XXIV. Országos Főépítészi Konferencián vehette át.
„Mindenkinek köszönöm az eddigi munkámhoz nyújtott segítségét, támogatását, a díj kapcsán a
gratulációkat.” – írta Tényi András közösségi oldalán!
A díj kapcsán beszélgettem Tényi
András főépítésszel, aki Nagykőrösön született, tősgyökeres
családja tagjaitól beléivódott az
alföldi táj szeretete és tisztelete,
a népi és polgári épületek iránti
érdeklődése, meghatározva ezzel
értékrendszerét, hatással lévén
későbbi pályaválasztására.
- Beszéljen a kezdetekről, hogyan alakult ki az építész szakma
iránti szeretete?
Az építés, alkotás szeretete édesapámhoz köthető, aki kőművesmesterként tevékenykedett a
városban. Vonzalmam e szakma
iránt hamar kialakult, az alkotói
folyamat belémivódott, nagyon
megtetszett. Hat-nyolc éves korom óta segédmunkásként dolgoztam apám mellett, önkéntelenül is belenőttem a szakmába.
Mindig izgalommal szemléltem
amint a puszta földből kinőtt egy
épület, avagy egy romos ház gondos munka eredményeként az utca
díszévé vált. Emlékszem az építtetők
arcára, büszke mosolyára, boldogságára. Ezek a képek gyermekfejjel
megélve is örökre belém ivódtak.
Ezen élmények befolyással bírtak a
későbbi a pályaválasztásomra, arra,
hogy építésznek tanuljak.
- Hosszú volt az út idáig?
A Budapesti Műszaki Egyetem
Építészmérnöki Karán szereztem
diplomát 1993-ban. Utóbb, munkakörömhöz kapcsolódva 2009. és
2012. között a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem
Urbanisztikai Tanszékén Önkormányzati főépítész szakképesítést
szereztem.
Az egyetemi évek után első munkahelyem Grazban volt, ahol az
EXPO’96 kiállítás kapcsán, ott
megvalósuló épületek tervezésén
tevékenykedtem. Ezt követően Budapesten tervezőként belekóstoltam
az organikus építészetbe, dolgoztam
a Kőnig és Wagner Építészirodában,
továbbá Szentendrén Szuromi Imre

mellett, beruházóként a Hunguest
Hotels szállodaláncnál, majd Szegeden egy rövidebb időszakot.
2003-ban költöztem vissza Nagykőrösre, szülővárosomba, ahol egy
véletlennek köszönhetően váltam
főépítésszé. Kecskemétre átjárva
értesültem, hogy az akkor megválasztott dr. Czira Szabolcs polgármester új szakmai stábot szervez
maga köré, amelybe jelentkeztem.
Kladács Györgyike, a település
akkori főépítésze már nyugdíjasként dolgozott a hivatalban, fél
éves közös munkát követően tőle
vettem át ezt a munkakört.
„Nagy kihívásnak és megtiszteltetésnek éreztem, hogy a szülővárosomban láthatok el ilyen
felelősségteljes feladatot. Minden
nehézségével együtt csodás érzés,
hogy ott formálhatom a környezetet, ahol a nagyszüleim éltek és
reményeim szerint a gyermekeim
is élni fognak. Boldog voltam,
hogy munkálkodhattam városom
fejlődése érdekében, szebbé és élhetőbbé tételében. A helyhez való
kötődésem erősen befolyásolt e
döntésben.”
- Ismertetné főépítészi munkáinak legfőbb kezdeményezéseit,
eredményeit?
Egy sajátos arculattal rendelkező településen izgalmas és
változatos feladat főépítésznek
lenni. Egy fős irodámban önmagam postázója, adminisztrátora
vagyok, a testületi előterjesztések
megírásától a rendeletalkotásig
számtalan dolog a feladataim közé
tartozik. Ezekkel kapcsolatban
döntő fontosságú, hogy a főépítész
úgy képviselje a város érdekeit,
hogy annak lüktetése életének része legyen.
A helyi épített örökség megőrzése érdekében elsődlegesnek
tartom ezen értékeknek a lakossággal történő megismertetését,
amelynek igyekszem tevékeny
részese lenni.
Közreműködésemmel
valósult
meg, még a megyei jogú városok
mindegyikében sem működő, az
épített örökség helyi értékeinek
védelmét szolgáló pályázati rendszer kidolgozása, amely a pénzügyi támogatás mellett identitásnövelő szereppel is bír.
Hivatali munkám során elsődleges feladatomnak tartom a sajátos
településképet leginkább meghatározó, a „kúriák városa” elnevezés alapját képező kisnemesi,
polgári lakóépületek védelmét,
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fejlesztését. Fontosnak vélem a
kétbeltelkes gazdálkodás eredményeként kialakult bordás és halmazos településszerkezet megőrzését,
az új beépítések és felújítások ezen
értékekhez illesztését.
A számos elismerésben részesült
főtér rehabilitáció (Települési Hild
János díj 2014.) kapcsán sikerült
feltárni a korábbi használati rétegződéseit, a térszerkezet disszonanciáit. Ezek elemzése is segítette
a rehabilitáció koncepciójának
megalkotását.
Kezdeményezésemre és közreműködésemmel vált Nagykőrös a
2013. évi XVIII. Országos Főépítészi Konferencia házigazdájává,
amelynek sikerességével tovább
öregült a településünk hírneve.
Segítettem a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Urbanisztikai Tanszéke, valamint a
Szent István Egyetem Ybl Miklós
Építéstudományi Kara hallgatóinak itt töltött nyári gyakorlatának
megszervezését, lebonyolítását. E
tény, hogy a legrangosabb hazai
oktatási intézmények településünket választották színhelyül, szintén
ékes bizonyítéka Nagykőrös építészeti értékei elismerésének.
Az elmúlt másfél évtizedben aktív
közreműködője voltam a városi
képzőművészeti alkotások koncepcionális megfogalmazásának,
térszerkezetbe illesztésének, környezetrendezésének.
Eddigi főépítészi tevékenységem
szerencsés módon egybeesett a
település alapvető infrastrukturális és rehabilitációs fejlesztéseivel, amelyek során az utóbbi
évtizedben számos beruházás
készült el. Tevékenyen résztvevője
vagyok a településen megvalósuló
fejlesztések terveinek kidolgozásának, a kivitelezés ellenőrzésének.
- Ön miben látja Nagykőrös fejlődését, hogyan jellemezné saját
szülővárosát?
- A huszadik század második felében kimaradtunk a nagy „rehabilitációs” körforgásból, amelynek
előnye és hátránya egyaránt van.
Előnye, hogy az épített örökségünk konzerválódhatott, a nagy
állami beruházások elkerültek
bennünket. Néhány lakótelepi
épülettől eltekintve, alapvetően
megmaradt a világháború előtti
településkép. Ezzel szemben az
utóbbi 10-15 évben jelentős fejlesztéseket sikerült véghezvinni,
sor került a főbb infrastrukturális beruházások mellett több

oktatási intézmény felújítására,
számos köztér és park megújult.
Szerencsésnek érzem magam,
mert egy olyan időszakban lehetek a város főépítésze, amikor az
aktív fejlődési időszakát éli.
- Mik a további céljai, tervei
Nagykőrös vonatkozásában?
Természetesen a szebbre, jobbra
törekvés. Szívügyemnek tekintem a meglévőnél rendezettebb
településkép és élhetőbb város
kialakítását, a fejlesztések arculatának a településhez igazítását. Nagykőrösben számos
kiaknázatlan turisztikai lehetőség
(egészségturizmus, vendégházak,
stb.) rejlik, amelyek kiteljesítése
jövőbeni feladataink egyike. Az
utóbbi évek nagyszabású fejlesztései (főtér-együttes rehabilitációja, Arany János Muzeális Gyűjtemény épületének felújítása,
Cifrakert rekonstrukciója, új Piaccsarnok, stb.) jobb minőségű
életteret eredményeztek az itt
élők számára, amely kedvező fejlődési irányt szabott Nagykőrösnek. Ennek folytatása, az itt élők
életterét alkotó városkép javítása,
visszahat az emberek hangulatára, boldogulására is. Véleményem
szerint minden embernek feladata, kötelessége, hogy személyes
ambíciói mellett a köz érdekében
is végezze munkáját, felelőse legyen a családja és környezete jövőéért.
Csendes, békés, virágos, élhető
kisváros vagyunk. A bölcsődétől, a könyvtáron át, a kórházig
megtalálhatók itt a főbb közösségi intézmények, amelyekkel jól
kell sáfárkodnunk. Az M8-M44
autópálya építése újabb lökést
adhat a település fejlődésének,
jelentősen megkönnyítve annak
megközelítését.
Munkám során célom, hogy az
emberek szeressenek itt élni, a fiatalok is perspektívát lássanak az itt
maradásban.
Lejegyezte: Beretvás Judit

11

Már a napelemek is a helyükre
kerültek!

A Vásártéri kiszolgáló épület
kivitelezése újabb mérföldkőhöz érkezett, megérkeztek
a napelemek, melyek már fel
is kerültek ennek a szép, modern kis épületnek a tetejére,
mely az energiahatékonyságot
hivatott szolgálni. Nagykő-

rösön az elmúlt években több
intézménynél is kerültek napelemek elhelyezésre, például
a Kórháznál, a Rendőrségnél,
a Járási Hivatal épületénél,
de említhetnénk az új piaccsarnokot is. Ezek nem csak
költségmegtakarítást eredmé-

nyeznek, de védjük a környezetünket is. Nagykőrös Város
Önkormányzata idén Energiahatékony Önkormányzat
elismerésben részesült, melynek útján járva haladunk tovább.
Horváth Tibor
Hirdetés
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EU-ÉPÍTŐ
KFT

A WWW.NAGYKOROS.HU OLDALON,
NAGYKŐRÖS VÁROS HIVATALOS HONLAPJÁN FRISS
HÍREKKEL, INFORMÁCIÓKKAL TALÁLKOZHAT!

TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN

ORVOSI ÜGYELET TELEFONSZÁMA:

53/350-377

PB gáz 11,5 kg

PB gáz 23 kg

4699 Ft 8999 Ft
Nagykőrös, Kuruc u. 10.
Tel.: 06 30 4300 004

Bankkártyás ﬁzetés is igényelhető
Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

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

Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2019. december 16-tól
KŐRISFA GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Ceglédi út 7/B.,
Tel.: 53/353-598
2019. december 23-tól
PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Ceglédi út 28.
Tel.: 53/552-134
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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HÁZHOZ MENŐ
ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Nagykőrös, Nyársapát,
Kocsér
2019. december 21-22-én
DR. ZSOLDOS ZOLTÁN
Nagykőrös, Kecskeméti u. 44.
Tel.: 53/350-703
2019. december 28-29-én
DR. ÉVIN SÁNDOR
Nyársapát, Vasút u. 6.
Tel.: 53/389-023; 06/20-978-27-40
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MEGHATÓ PILLANATOK:
A SZERETET EREJE GENERÁCIÓKON ÁT!

Szabóné Irházi Zsuzsanna egy
egész láda almával kívánt kellemes ünnepeket az Arany János
utcai Időskorúak Gondozóházában élő embereknek. A körzet
települési képviselője december 12-én lepte meg az időseket
a finomsággal, hiszen ahogy a
közmondásban is áll: „Napi egy
alma az orvost távol tartja”.
Éppen akkor érkeztünk, mikor
a Nagykőrösi Városi Óvoda Kalocsa Balázs úti tagóvodájának
óvodásai adtak ünnepi műsort,
majd minden bent lakónak egy
kis ajándékkal kedveskedtek,
melyeket nagy-nagy örömmel
fogadtak a gondozottak. Szabóné
Irházi Zsuzsanna, aki ebben az

épületben tartja rendszeresen a
fogadóóráit, annyira nagy örömet okozott most is, hogy egy
szép karácsonyi énekkel lepték
meg az idősek. A közös éneklés
után pedig a közös bejglizés kezdődött. Jó volt látni azt a szeretetet, mellyel a nagykőrösi óvodások az idősek felé közeledtek,

igazán megható pillanatokat
élhettünk át együtt, közösen.
Áldott, békés, boldog
karácsonyi ünnepeket

kívánunk minden bent lakó
idős polgárnak, illetve
az ott dolgozóknak is!
Horváth Tibor

Szabóné Irházi Zsuzsanna
élelmiszercsomaggal segített!

A Petőfi utcába siettünk, miután egy nagy láda almával kívánt áldott karácsonyt Arany
János utcai Időskorúak Gondozóházában élő embereknek

Szabóné Irházi Zsuzsanna
települési képviselő. Az egyik
itt élő idős rászoruló hölgynek
adott át nagy szeretettel tartós
élelmiszercsomagot, melyet ő
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válogatott össze, hiszen fontos, hogy a szeretet ünnepe
mindannyiunk számára az
öröm napja legyen. Nagy volt
a boldogság, mikor Szabó-

né Irházi Zsuzsanna átadta a
doboznyi ajándékot, így téve
kicsit szebbé, meghittebbé a
karácsonyi időszakot.
Horváth Tibor
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ADVENTI HANGVERSENY 2019.

Idén is nagy sikerrel adtak koncertet a Weiner Leó Zeneiskola
zenepedagógusai, valamint növendékei a Nagykőrösi Arany
János Kulturális Központ színháztermében, 2019. december
11-én, szerdán. A hagyományos
adventi hangversenyre most is
minden jegy elfogyott, telt ház
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előtt kápráztatták el a jelenlévőket az előadó művészek.
A megjelenteket Százdiné Szecsei Anikó igazgató köszöntötte,
majd dr. Czira Szabolcs, városunk
polgármestere mondta el gondolatait, illetve egy szép virágcsokorral is köszönetet mondott az
igazgató asszonynak. Nagykőrös

Város Önkormányzata képviseletében az előadáson részt vett dr.
Körtvélyesi Attila alpolgármester
és Nagy Balázs alpolgármester,
valamint Szabóné Irházi Zsuzsanna, szakbizottsági elnök is.
Egy örömteli hírről is beszámoltak, a Magyar Kormány és
a Klebelsberg Központ támo-

gatásával 5 millió forint értékben kapott új hangszereket a
zeneiskola. Gratulálunk!
Köszönjük a varázslatos előadást és a zeneiskola minden
pedagógusának, növendékének áldott, békés karácsonyi
ünnepeket kívánunk!
Horváth Tibor
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„Boszorkányos éjszaka” címmel mutatta be ajándék előadását a Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és EGYMI
december 10-én, a Nagykőrösi
Arany János Kulturális Központ színháztermében.
A megjelenteket dr. Czira Szabolcs polgármester köszöntötte,
szeretetteljes beszéde végén hatalmas, szaloncukorral teli dobozokat adott át, valamint virágcsokorral köszönte meg az egész
éves munkát az iskola intézményvezetőjének. A bemutató
előtt köszöntőt mondott Fodor

Gábor tankerületi igazgató és
Vizi Viktória intézményvezető.
Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester közösségi oldalán
mondott köszönetet a szívet
melengető műsorért:
„Nagyon szépen köszönjük
a szórakoztató, de közben szívet melengető műsort, mind a
gyerekeknek, mind a felkészítő
tanároknak! Élmény volt látni!”
Tekintse meg az előadáson
készült képgalériánkat az
Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook oldalán!
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Ebéd a Budai Kapu Étteremben

Jó hangulatú, ízletes ebéddel emlékeztek meg az Idősek Világnapjáról az Arany
János Nyugdíjas Klub tagjai

a Budai Kapu Étteremben.
A decemberi dátum oka, hogy
az eredetileg tervezett időpontot elhalasztották, mivel
szeretett tagtársuk elhunyt,
és ez mélyen megrendítette a
klub teljes tagságát. Az ebédre meghívást kapott dr. Czira
Szabolcs polgármester is.
Az Arany János Klub évzáró rendezvénye fogja búcsúztatni a 2019-es évet, és
jövőre újra számos programot szerveznek majd tagjaik
számára.
Fotók: -szi-

Narancsos fahéjpuding
mézes dióval
Hozzávalók:
4 dl tej
1 dj tejszín
2 tojássárgája
3 dkg étkezési keményítő
7 dkg cukor
1 teáskanál őrölt fahéj
1 kezeletlen narancs reszelt héja
5 dkg dió
2 evőkanál méz
1. A tejet a fahéjjal és a narancshéjjal felforraljuk.
2. Közben a tojások sárgáját, a
keményítőt és a cukrot simára
keverjük a tejszínnel.
3. A forró tejet vékony sugárban, folyamatos keverés mellett
a tojásos keverékhez öntjük,
majd az egészet vissza a lábasba. Közepes tűzön, állandóan
kevergetve sűrűre főzzük.
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4. A kész pudingot poharakba
adagoljuk.
5. A diót egy száraz serpenyőben illatosra pirítjuk, vigyázva, hogy ne égjen meg. Rácsurgatjuk a mézet, és egy-két
perc alatt karamellizáljuk. (Az
edényt majd áztassuk forró
vízbe, az feloldja a karamellt
mosogatás előtt.)
6. A diót tálalás előtt kanalazzuk a pudingok tetejére.
Jó étvágyat!
Forrás: divany.hu
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