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Nagysikerû Relevé Gála

December 14-én 16 és 18 órakor 

került megrendezésre a

20. Relevé Karácsonyi Gálaműsor

Horváth Melinda 

táncpedagógus főszervezésével.

További részletek lapunk 

16. oldalán! 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,

hogy dr. Nagy Lajos lett 

Nagykőrös város jegyzője.

TÁJÉKOZTATÓ

Kép forrása: CTV

Betlehemi 
pásztorjáték

a Názáret 
oviban

Betlehemi pásztorjátékot rendeztek
a nagykőrösi Názáret Római Katolikus 

Óvodában
karácsony közeledtével, 

december 17-én, kedden.

További részletek lapunk 3. oldalán! 
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Szilveszterke
 Elkészítés:
Elkészítés: A hozzávalókat összegyúrjuk, majd a tésztát két 
részre osztjuk. Az egyik felébe kakaóport keverünk, a másik 
fehér marad. Deszkán kinyújtjuk kb. fél centisre, majd pogácsa-
szaggatóval (nagy) kiszaggatjuk, és közepesen forró sütőbe téve 
megsütjük. 
Ha kihűlt, baracklekvárral összeragasztunk egy fehér és egy 
barna sütikét, majd kb. 1 nap múlva tuti puhán elfogyasztjuk, 
és ha egyszer megcsináltuk, nem tudjuk abbahagyni.

Jó étvágyat!
Forrás: www.mindmegette.hu

Kép forrása: csaladireceptkonyv.hu

Gyász
Nyúl-Tóth Imréné sz. Katona Piroska (1954)

Horváth Albertné sz. Szecsei Rozália (1925)

Kis László (1940)

Deák György (1939)

Bársony Sándor Pál (1939)

Jövőre is garantált az in flá-

ció kö vető nyugdíje me lés. 

Mivel a jövő évi költ ség-

ve tés 2,8%-os infláció val 

szá mol, így ennyivel emel-

kednek 2020. január 1-jétől 

a nyugdíjak – a ko ráb ban 

már közölteket erő sí ti meg 

a most megjelent kormány-

rendelet is. Egy átlagos 

nyugdíjnál ez ha vi 4.360 fo-

rintos emelést jelent.

A 2019. december havi 

nyugdíj összegéhez képest 

a 2020. januári nyugdíj 

összege 3,5 %-kal lesz ma-

gasabb. A nyugdíjemelés 

több mint 2,5 millió nyug-

díjast, illetve nyugdíjszerű 

ellátásra jogosultat érint. 

Emellett a kormány 2020-

ban is számol nyugdíjpré-

mium kifizetésével.

A kormányrendelet a 

nyugdíjak és egyes más 

ellátások 2020. január 

havi emelésére vonatkozó 

részletes szabályokat tar-

talmazza. Akiknek 2020. 

január 1-je előtt állapítot-

tak meg öregségi nyugdí-

jat, hozzátartozói ellátást, 

korhatár előtti ellátást, 

rokkantsági vagy rehabi-

litációs ellátást, baleseti 

járadékot, illetve a rende-

letben felsorolt egyéb ellá-

tást, azoknak az ellátása a 

várható infláció mértéké-

vel (2,8 %-kal) emelkedik 

2020. január 1-jétől.

Ezt megelőzően azon-

ban 0,7%-kal – az egyösz-

szegű kiegészítés 1/12-

ed részével – is meg kell 

emelni az ellátását annak 

a személynek, akinek 2019 

novemberében egyösszegű 

kiegészítés járt. A 2019. de-

cember havi nyugdíj össze-

géhez képest a 2020. januári 

nyugdíj összege így közel 

3,5%-kal lesz magasabb.

A nyugdíjak értékének 

megőrzését törvény ga-

rantálja, ezért ha a 2020-

as éves infláció magasabb 

lenne a tervezettnél (2,8%), 

akkor azt az év vége felé 

nyugdíjkiegészítéssel kom-

penzálja az állam.

A nyugellátásokra for-

dítható költségvetési for-

rások összege jövőre több 

mint 3.580 milliárd forint 

lesz, közel 136 milliárd fo-

rinttal fog nőni az idei év-

hez képest.

A kormány jövőre is 

számol nyugdíjprémium 

kifizetésével, erre 20 mil-

liárd forintot különített 

el a 2020-as költségvetés-

ben. Ennek feltétele a jó 

gazdasági teljesítmény. 

Magyarország történeté-

ben először 2017-ben volt 

nyugdíjprémium.

A nyugdíjak – a 2020. 

januári emeléssel – 2010-

hez képest 38%-kal emel-

kednek, vásárlóértékük 

pedig 10%-kal nő. Ezen 

felül a nyugdíjasok 2016-

tól 273,5 Mrd Ft összegű 

további juttatásban ré-

szesültek a gazdaság ki-

emelkedő teljesítményére 

tekintettel. Mindezt úgy, 

hogy a Kormány 2010-ben 

a Nyugdíjbiztosítási Ala-

pot a baloldali kormány-

tól 357 Mrd Ft-os hiány-

nyal vette át.

 (EMMI)

2020-ban is lesz nyugdíjemelés
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A kormány jövő év február-már-
ciusban újabb gazdaságvédel-
mi akciótervvel segíti a magyar 
gazdaság szereplőit, ami egye-
bek között további adó csök-
ken tést és adóadminiszt ráció-
mérséklést jelent – közölte a 
pénzügyminiszter.

Hozzátette: a magyar gaz-
daság 2019-re Európa leggyor-
sabban növekvő gazdasága lett, 
az év első kilenc hónapjában 5,1 
százalékos, a harmadik negyed-
évben 5 százalékos volt a gazda-
sági növekedés, ami három és 
félszerese az európai átlagnak.

A pénzügyminiszter szerint 
jövőre reálisan 4 százalékos gaz-
dasági növekedés várható, amit 
segít a kormány új gazdaságvé-
delmi akcióterve.

Varga Mihály kiemelte, hogy 
a növekedéssel párhuzamosan 
fokozatosan csökkent az adós-
ságállomány 80-ról 68 százalék-
ra, a cél pedig, hogy 2022 végére 
60 százalék alá mérséklődjön. 
Megjegyezte, hogy egyetlen 
ország sem tudott ilyen ütemű 
adósságcsökkentést elérni.

A miniszter szerint a gazda-
sági sikerekben jelentős szerepe 

van annak az összefogásnak és 

együttműködésnek, amely az 

elmúlt években az önkormány-

zatok, az egyetemek, a vállalko-

zások és a kormányzat között 

kialakult.

A  munkaerőpiaci reform-

programról megjegyezte: a 

munkaügyi hivatalok átalakítá-

sának eredményeként 50 ezerrel 

nőtt a foglalkoztatottak száma. 

A programot még öt megyére 

–ezzel az ország egész területé-

re – kiterjesztik.

(MTI)

3

Betlehemi pásztorjátékot ren-

dez tek a nagykőrösi Názáret 

Római Katolikus Óvodában 

ka rá csony közeledtével, de-

cem ber 17-én, kedden. 

Az előadás előtt kérdeztük a 

rendezvényről Csókáné Kovács 

Eszter óvodavezetőt, aki la-

punknak elmondta: „A Názáret 

Római Katolikus Óvodában az 

advent egy kiemelt időszak. Ma a 

karácsonyi ünnepségünkre kerül 

sor, mely az adventi időszakunk 

egyik csúcspontja. Most minden 

csoport kisgyermekét várjuk ide 

a tornaszobába szeretettel, ün-

neplőbe díszítettük már az egész 

óvodát és meglepetésként a gye-

rekeknek, a betlehemi pásztorjá-

tékot most szülők és pedagógusok 

közösen fogják előadni. Több 

szülő is be lesz vonva, első hívó 

szóra vállalták és több délután 

lelkesen készültek. Reméljük 

sikerül az óvoda közösségét, a 

gyermekeket megörvendeztetni.”

Tanulságos, ám egyben ked-

ves karácsonyi történetet mon-

dott el Főtisztelendő Hernádi 

László atya, esperes-plébános, 

jelenlétével megtisztelte a prog-

ramot Horváth Dénesné T. 

Nagy Ágnes ny. óvodavezető is.

Köszönjük ezt a felemelő 
előadást a szülőknek, jó volt 
látni végig a mosolyt a gyer-
mekek arcán! Áldott, békés ka-
rácsonyi ünnepeket kívánunk 
minden gyermeknek, szüleik-
nek, az óvoda valamennyi ked-
ves dolgozójának!

Tekintsék meg képeinket 
az Önkormányzati Hírek 

facebook oldalán!
 Horváth Tibor

Betlehemi pásztorjáték a Názáret oviban

Újabb gazdaságvédelmi akcióterv készül
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Visszatekintő 1.
2019. január

Képes visszatekintővel elevenítjük fel a 2019-es esztendő legszebb pillanatait. Éljük át újra, együtt az elmúlt év eseményeit. 
Mostani lapszámunkban januártól-júniusig, vagyis az elmúlt év első félévének történéseiből válogattunk. 

Vidám hangulat az Arany János Református Gimnázium bálján

Minden évben fergeteges újévi koncerttel köszönti az új esztendőt Nagykőrös

Nagykőrös szépkorú polgárait minden alkalommal szeretettel 

köszöntik a település vezetői 

„Zöld város” , 550 új kisfát ültettünk a Temetőhegyi városrészben

Hagyományaink útján járva: Magyar Kultúra Hete - 
„Szép magyar beszéd” verseny
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Visszatekintő 2.
2019. február

Bölcsőde bál 2019. 

Ők lettek az Év Sportolói (jobbról-balra): Szívós Ádám, Fekete Boglárka, 
Sági Zsolt Gábor, Hoffer Hanna és Holló Zsadányi Norman

Jégvarázs – csodaszép téli pompa a Múzeumkertben

Minden évben gyönyörű és méltóságteljes a Nővérbál

Vidám farsang a Názáret oviban (Fotó: Varga Irén)
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Átadták az új nagykőrösi piaccsarnokot a Kálvin téren, a pavilonok megteltek kiváló áruval

Remek hangulatú Polgári Bál

Országos sajtótájékoztatón mutatta be dr. Czira Szabolcs polgármester 

Nagykőröst, a „Virágzó Várost”

Tisztelet a bátraknak! – együtt ünnepel a város március 15-én, idén emléktáb-

lát avattunk Halász Zsigmond nagykőrösi ökölvívó és vívómester emlékére

Válassza a hazait! - Gyorsan megszerették a kőrösiek az új piaccsarnokot, hiszen itt mindig friss, finom, magyar áruval várják az embereket

Visszatekintő 3.
2019. március
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Visszatekintő 4.
2019. április

Konfirmáció 2019. (Fotó: Varga Irén)

Energiahatékony Önkormányzat lettünk – újabb, szakmai elismerés 
Nagykőrösnek

Szeretjük Nagykőröst! A megújult Hősök tere igazán méltó lett a városhoz 

Sikeres városi vers- és prózamondó verseny az Arany iskolában

Idén is a családok egyik kedvenc városi nagyrendezvénye volt a Szent György-napi Forgatag és Virágvásár
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Visszatekintő 5.
2019. május

Köszönjük egész éves megfeszített munkájukat! Ünnepélyes állománygyűlés és ízletes marhapörkölt a tűzoltóknál

Hatalmasat virágosítottunk idén – mindenki, aki a helyi virágos versenyre 
nevezett, az egy láda csodaszép virágot kapott, mellyel lakókörnyezetét tudta 

még csodálatosabbá varázsolni

Nagyon sokat készült a nagykőrösi kórház a nemzetközi virágos versenyre – 

csodaszép lett a kert!

Jövőre is lesz Városi Szenior Sportnap Nagykőrösön

Nagykőrösön forgatott Borbás Marcsi és a Gasztroangyal stábja – lenyűgözte őket szeretett városunk
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Visszatekintő 6.
2019. június

Vidám gyermekek a nyári szabadidős prevenciós programokon 

Könyvkirály avatása a 90. Ünnepi Könyvhét és 18. Gyermekkönyvnapok 
rendezvényén

Nagyon sikeres volt az Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös városi 

rajzpályázata

Elsőáldozás 2019. (fotó: Varga Irén)

Az egyik legnépszerűbb nagyrendezvény a hagyományos Möggyfesztivál, mely több ezer látogatót vonz városunkba
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Letérkövezték a Czira Kovács Lajos utcát, 

hamarosan a Filó Lajos utca is elkészül!

Lapzártánkkor az utolsó simítások voltak 
hátra a Czira Kovács Lajos utca piac mel-
letti szakaszának teljes körű felújításából, 
ugyanis a térkövezés is megtörtént. Ezt 
követően a Filó Lajos utca munkálatai 
indultak meg, hamarosan várhatóan újra 
közlekedhetővé válik. 

Az oda érkező vásárlók, árusok régi álma 

volt, hogy a piac környezete is rendeződjön, 

erre most megteremtette a városvezetés a 

lehetőséget. A piaccsarnok körüli járda-

szakaszok, városi fenntartású útszakaszok 

megújulnak, kényelmes közlekedést lehe-

tővé téve. E mellett új parkolóhelyek is ki-
alakításra kerülnek. 

 A környéken a megszokott forgalmi 
rend megváltozott, fokozott figyelemmel 
és a szabályok betartásával közlekedje-
nek!

Horváth Tibor

 A márciusban átadott piaccsar-
nok A-bejáratánál egy szép fenyő-
fa fogadja a betérő vásárlókat, ám 
a piacot üzemeltető KÖVA-KOM 
Nonprofit Zrt. dolgozói a belső 
részt is szépen feldíszítették, ebből 
láthatnak egy kis válogatást képe-
inken. Látszik, hogy nálunk nem 

csak a városközpontban van ünnepi 
hangulat. 2020-ban is mindenkit 
szeretettel vár a nagykőrösi piac, 
hogy mindig kiváló, friss, magyar 
áruk kerüljenek a terített asztalra. 
Vásároljon be szilveszterre Ön is 
az új piac csarnokban.

HT

MEGMUTATJUK: Ünnepi díszítés 
a nagykôrösi piaccsarnokban!
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NEVETNI JÓ
I. rész

A kis falu plébánosa kijön a temp-

lomból és látja, hogy Miska bácsi, 

mint mindig, most is tök részeg.

- Miska bácsi, mikor szokik végre 

le az alkoholról?

- Öreg vagyok én már ahhoz, 

hogy leszokjak róla.

- Leszokni soha nem késő.

- Akkor még ráérek...

• • •

Hasmenéses beteg az orvosnál:

- Doktor úr, csikar a hasam, has-

menésem van, a legváratlanabb 

pillanatban tör rám a nagydolog, 

és olyankor általában előfordul 

egy kisebb-nagyobb baleset.

- A doki felírja neki a gyógyszert, 

de mivel közben beszélget nővér-

kével, tévedésből nyugtatót ír fel.

Egy hét múlva visszamegy ellen-

őrzésre a páciens:

- Na, még mindig becsúszik egy-

két „baleset”?

A beteg földöntúli mosollyal:

- Igen doki, de kit érdekel?

• • •

Válóperes tárgyaláson sírva pa-

naszolja a feleség:

- A férjem úgy bánt velem, mint 

egy kutyával!

A bíró együttérzően:

- Megverte önt?

- Azt nem, de azt akarta, hogy 

hűséges legyek!

• • •

Egy ember elmegy a bölcs rabbi-

hoz, hogy megtudja tőle a hosszú 

élet titkát.

- Bölcs rabbi, mondja már meg 

nekem, hogy mi a hosszú élet tit-

ka.

- Fiam, azt javaslom neked, hogy 

ne cigizz, ne piálj és ne nőzz.

- Akkor hosszú életem lesz?

- Azt nem tudom, de hosszúnak 

fog tűnni.

• • •

Egy nő panaszkodik a golfpálya 

igazgatójának, mert megcsípte 

egy darázs.

- Hol? - kérdi az igazgató.

- Az 1-es és a 2-es lyuk között.

- Ne golfozzon akkora terpesz-

ben - válaszolja az igazgató.

• • •

A rezervátumban egy indián fek-

szik az úton, a fülét az útra ta-

pasztva. A turisták köré gyűlnek.

- Chevrolet, floridai rendszám-

mal, fehér színű, horpadt a lökhá-

rító, négy sápadtarcú ül benne...

- Ezt mind hallás alapján állapí-

totta meg? - kérdezik csodálkoz-

va.

- Dehogy, nincs két perce, hogy 

elütött.

• • •

Színházból való távozáskor a férj 

mondja a feleségének:

- Drágám, azért ez túlzás, igazán 

nem kellett volna 500 Ft borrava-

lót adni a ruhatárosnak!

- Ennyit igazán megérdemelt. 

Nézd, milyen csodálatos nerc-

bundát adott!

• • •

- Jenőke, ne legyél irigy, engedd, 

hogy az öcséd is használja néha 

a szánkót!

- De hát én engedem, apa! Min-

den körben én megyek vele lefe-

lé a dombon, ő meg felfelé...

• • •

Lány az apjának:

- Apa, egy srác tegnap a suliban 

olyat mondott, amit nem értek. 

Azt mondta, hogy szép a szélvé-

dőm, gyönyörű a csomagtartóm 

és a futóművem, jó a kasztnim és 

kifogástalanok a lökhárítóim. Ez 

mit jelent?

- Üzenem neki, hogy még garan-

ciális vagy, és ha fel meri emelni 

a motorháztetődet, lerúgom a ki-

pufogóját!

• • •

Télen történt

Bemondták a rádióban, hogy vi-

gyünk magunkkal elemlámpát, 

takarót, kannában benzint, hóla-

pátot, hóláncot és vontatókötelet.

A többiek biztos nem hallották, 

mert nagyon furcsán néztek rám 

reggel a metróban.

• • •

Egy turista sétál a tengerparton. 

Egyszer csak meglát egy táblát: 

„Sirályok eladók”.

A turista odalép az árushoz:

- Elnézést uram, mennyibe ke-

rül egy sirály?

- 10 dollár.

A turista átnyújt egy tízest, az 

árus elteszi, majd felmutat az 

égre:

- Az ott a magáé.
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Nagykőrös, Kuruc u. 10.
Tel.: 06 30 4300 004

Bankkártyás fizetés is igényelhető
Az árváltozás jogát fenntartjuk!

HirdetésHirdetés

GYÓGYSZERTÁRI 
ÜGYELET

2019. december 23-tól 

PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Ceglédi út 28. 

Tel.: 53/552-134

2019. december 30-tól 

EZÜST GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Széchenyi tér 8. 

Tel.: 53/552-114

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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Hirdetés

Szívhez szóló karácsonyi koncert

hallgatója Egerben, továbbá 

Janik Dorina, Bálint Gerda 

Inez és Cselóczki Viola gim-

nazista tanulók varázsolták el 

a közönséget.

Felcsendültek Georg Fri-

edrich Händel; John Rutter; 

Kodály Zoltán; valamint 

Magda Dávid saját művei; 

Vincze Karolina előadásá-

ban Karai József: Madarak 

éneke; továbbá hallhattuk 

még Camille Saint-Saëns 

Ave Mariáját is. Mindenkit 

lenyűgözött Wolf Péter Ave 

Mariája, Janik Dorina és 

Bálint Gerda Inez tolmácso-

lásában, a kórus kíséretével; 

Juhász Magda: Imádkozz 

gyermekem című dalát pedig 

Ecsedi Péter énekelte el ne-

künk.  

Franz Xaver Grubertől 

megszólalt a Csendes éj, Cse-

lóczki Viola és a kórus előa-

dásában; végül Magda Dávid 

orgona improvizációját hall-

hatták a Pásztorok pásztorok 

örvendezve című karácsonyi 

énekre, melyet, a műsor vé-

gén, a gimnázium énekkara 

el is énekelt.

Az est zárásaként Ecsedi 

Péter énekművész köszöne-

tet mondott a szervezőknek, 

a koncerten fellépőknek. 

Tekintsék meg képgaléri-

ánkat az Önkormányzati 

Hírek Nagykőrös facebook 

oldalán!

Fotók: Beretvás Judit

Magda Dávid orgonamű-

vész, Vukovich Edit ének-

művész, Ecsedi Péter ének-

művész, valamint az Arany 

János Református Gimnázi-

um énekkara szívhez szóló 

közös koncertjét 2019. de-

cember 15-én 17 órától hall-

gathatták meg a Nagykőrösi 

Református Templomban. 

Szólót énekelt Vincze Karo-

lina, volt gimnazista diák, 

jelenleg az Eszterházy Károly 

Egyetem ének-zene szakos 
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NEVETNI JÓ
II. rész

Szőke csajszi a barátjának:

- Drágám, elakadtam a kereszt-

rejtvényben, tudnál segíteni? 5 

betű...

Az első betű „N”, utolsó betű pe-

dig „Z” és a könnyű ellentéte.

- Nehéz - mondja a barát.

- Tudom - feleli a szöszi. - Már 

órák óta gondolkozom rajta.

• • •

- Főnök úr, kivehetek 2 nap sza-

badságot, hogy meglátogassam a 

vidéken élő anyósomat?

- Szó sem lehet róla!

- Köszönöm, tudtam, hogy meg-

értő lesz!

• • •

- Főnök, nem értem, ebben a 

hónapban 5000 forinttal keve-

sebbet kaptam, mint ami a havi 

fizetésem lenne.

- Nos, tudja, ez azért van, mert a 

múlt hónapban véletlenül 5000-

rel többet kapott, és most azt le-

vontuk. Érdekes, hogy előzőleg 

nem reklamált!

- Hát, egyszeri tévedést még el-

néz az ember, de látja, ez most 

már sorozatos hiba!

• • •

Könyvtárban...

- Elnézést, hol találom a „Tökéle-

tes férfi” című könyvet?

- Hátul aranyom, a meseköny-

veknél!

• • •

Egy orvos reggel összeszólalkozik 

a feleségével, és azt találja neki 

mondani:

- …Egyébként meg, nem is vagy 

olyan jó az ágyban! - aztán elro-

han dolgozni.

Napközben már bánja a mon-

dottakat, ezért hazatelefonál. Az 

asszony csak 3. hívásra veszi fel a 

telefont. A férj megkérdezi:

- Hát te, miért nem jöttél olyan 

sokáig a telefonhoz?

- Mert ágyban voltam.

- Mit csináltál az ágyban fényes 

nappal?

- Kértem még egy szakvéleményt.

• • •

Egy házaspár az első orvosi vizs-

gálatra viszi a gyermekét. A gye-

rekorvos áradozik nekik:

- Milyen gyönyörű ez a kisbaba!

Az anyuka azt feleli:

- Ugyan, doktor úr, biztos min-

den gyereknek ezt szokta mon-

dani!

- Nem, csak amelyik tényleg 

szép. - mondja a doki.

- És azoknak, akik nem szépek?

- Nekik azt mondom: „Nahát, 

ez a kisgyerek, hogy hasonlít a 

szüleire!”

• • •

Egy porszívóügynök betér egy 

házba és a szoba közepére kiönt 

egy adag lócitromot.

Ezt látva a ház gazdasszonya 

odasiet, és azt kiabálja:

- Maga meg mit csinál!?

- Kérem, amit ez a porszívó nem 

tud feltakarítani, azt én magam 

eszem meg!

Erre a gazdasszony:

- Hát akkor hozok egy kis tej-

színhabot, mert nincs itthon 

áram...

• • •

- Hol a fenében vagy?! - hívja fel a 

feleség dühösen a férjét.

- Drágám, ne legyél már ilyen 

ingerült - mondja a férj. - Emlék-

szel arra a kis ékszerboltra, amit 

a múltkor láttunk? Tudod, ahol 

kinézted azt a nyakláncot, és én 

mondtam, hogy egyszer majd 

megkapod tőlem?

- Ó, emlékszem - mosolyodik el a 

feleség kissé megenyhülve.

- Na, szóval van mellette egy jó 

kis kocsma, ott vagyok éppen egy 

haverral...

• • •

A nyuka elhatározza, hogy fel-

világosítja kislányát. Elmondja 

neki, hogyan készül a gyerek. 

Amikor befejezi, megkérdi a 

kislányt: 

- Na, világos volt minden? Van 

valami kérdésed? 

- Igen. Akkor engem apu csi-

nált? 

- Igen. 

- És a kismacskák hogyan ké-

szülnek? 

- Ugyanúgy, mint a kisgyerekek. 

- Hű, ez az apu milyen sokoldalú!
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 partifalatok
MMeddveehagymás ppoggáácsaa

Kaaszziinóótoojáás éss ttormakrémmess sonnkkaatekkeerrcss

Jó étvágyat! 

Hozzávalók
50 dkg liszt 
1 csokor medvehagyma 
2 db tojás sárgája 
1 dl tejföl 
25 dkg margarin 
3 dkg élesztő 
1 dl tej 
1 dkg cukor 
só 
1 db tojás a kenéshez

Elkészítés
1. Az élesztőt a langyos tejben a 

cukorral felfuttatjuk. A lisz-
tet a margarinnal elmorzsol-
juk, hozzáadjuk a kovászt és 
a többi hozzávalót. Félke-
mény tésztává dolgozzuk ki, 
amit fél órát pihentetünk.

2. A medvehagymát   meg-
mossuk, jól lecsepegtetjük, 
vastag szárakat kivesszük, a 

többit vékony csíkokra vág-
juk. A tésztát kinyújtjuk, 
rászórjuk a medvehagyma 
felét, és az egészet felcsa-
varjuk, mint egy tekercset. 
Nyújtófával kissé ellapítjuk, 
felébe, majd egymásra hajt-
va 20 percig langyos helyen 
pihentetjük.

3. Ezután ismét kinyújtjuk, 
és megszórjuk a maradék 
medvehagymával, és az 
előbbi módon felcsavarjuk, 
ujjnyi vastagra nyújtjuk. 
Tetejét megrácsozzuk, és 
közepes méretű pogácsákat 
szaggatunk belőle.

4. Tojással megkenjük, sütő-
papírral bélelt tepsire pa-
koljuk, majd  még 10 perc 
pihentetés után, 175 fokra 
előmelegített sütőben 25-30 
perc alatt kisütjük.

Hozzávalók
A kaszinótojáshoz: 
8 db tojás 
1 ek mustár 
1 ek majonéz 
1 ek tejföl 
bors 
petrezselyemzöld 

A sonkatekercshez: 
10 szelet gépsonka 
(téglalap alakú) 
13 dkg vaj 
4 ek liszt 
2 ek torma (ecetes, reszelt) 
2 dl főzőtejszín 
2 dl tej 

só 
fehérbors 

A díszítéshez: 
főtt tojás 
uborka 
paradicsom 
paprika 
petrezselyemzöld 

Elkészítés
1. A kaszinótojáshoz  a tojá-

sokat keményre főzzük, 
megpucoljuk és hosszában 
kettévágjuk. Kiszedjük a sár-
gáját, és egy kis tálba tesszük. 
Villával összetörjük. Meg-
borsozzuk, hozzáadunk egy 
kevés mustárt, a majonézt 
és a tejfölt, majd alaposan 
elkeverjük (figyeljünk arra, 
hogy a kevert anyag masz-
szív maradjon). Ezt a krémet 
visszakanalazzuk a tojások-
ba, és petrezselyemzölddel 
díszítjük.

2. A sonkatekercshez 8 dkg vajat 

megolvasztunk, beletesszük 

a lisztet, és habzásig kever-

getjük. A tűzről félrehúzva a 

hideg tejjel és a tejszínnel cso-

mómentesre keverjük, majd 

visszatesszük a tűzre, és be-

sűrítjük, végül a sóval és a fe-

hérborssal ízesítjük a besamel 

mártásunkat.

3. A maradék vajat habosra ke-

verjük, hozzáadjuk a kihűlt 

besamelt, a vajat, a lereszelt 

tormát, és robotgéppel kré-

mesre keverjük. A torma-

krémet habzsákba tesszük. 

A kiterített sonkaszeletek al-

jára csíkokat nyomunk. Felte-

kerjük, és a tekercsek végeire 

is rózsákat nyomunk. 

4. Végül franciasaláta-alapra 

helyezzük a kaszinótojást és 

a sonkatekercseket.

Forrás: http://www.mindmegette.hu/

valogatas/szilveszteri-partifalatok-357/

• • •
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 A „Túl az első X-en – Tehetsz a 

jövődért, válassz!” egy közép-

iskolásoknak szóló vetélkedő, 

amelynek célja, hogy a fiatalok 

megértsék a hazai és az európai 

uniós demokratikus intézmé-

nyek, kiemelten a választások 

jelentőségét, és így – jövőbeni el-

sőválasztóként – tudatos magyar 

és európai polgárrá váljanak. 

Fontos, hogy a fiatalok már 

a középiskolában megismerhes-

sék a demokratikus intézmények 

működését, a választási rendszer 

alapvető szabályait, a demokrati-

kus érdekérvényesítés módszere-

it, és az itt megszerzett ismeretek 

birtokában tudatos választóvá 

váljanak, akik szavazatukkal befo-

lyásolni tudják szűkebb és tágabb 

környezetük jövőjét.

Az Arany János Református 

Gimnázium, Szakgimnázium és 

Kollégium 12.A osztályos tanulói, 

Czira Tímea, Fülöp Zsófia, Dá-

vid Gergő és Tóth Levente  vettek 

részt a Túl az első X-en - Tehetsz 

a jövődért, válassz! középiskolai 

vetélkedő regionális középdöntő-

jén Debrecenben, Kocsis Szilvia 

tanárnő felkészítésével. A szakmai 

zsűri elnöke Pálffy Ilona, a Nem-

zeti Választási Iroda elnöke volt.

A tanárnő közösségi oldalán is 

köszönetet mondott, hiszen a 

gimnázium csapata nagyszerűen 

teljesített, megnyerték a vetélke-

dőt, így irány a döntő.

Gratulálunk!

További sok sikert kívánunk a 

döntőben is, további részletek 

későbbi lapszámunkban!

Beretvás Judit

A gimnázium csapata nyerte a Túl az első X-en
– Tehetsz a jövődért, válassz! középiskolai vetélkedő regionális középdöntőjét

December 14-én 16 és 18 óra-
kor került megrendezésre a 20. 
Relevé Karácsonyi Gálaműsor 
Horváth Melinda táncpedagó-
gus főszervezésével. A teltházas 
előadásokon fellépett a Relevé 
TSE összes táncosa. Hét csoport 
mutatta be legújabb koreográfi-
áját: Manó, Junior Mini, Junior, 
Junior Plusz, Relevé Klub, Exo-
tic és a Retro Ladies. Ezen kívül 

Hoffer Hanna és Holló-Zsadá-
nyi Norman is bemutatták   leg-
újabb duettjüket. A Relevé Klub 
3 növendéke: Szécsény Boglár-
ka, Kovács Bernadett és Szabó 
Zsófia önállóan készített egy ko-
reográfiát a gálára. 

A produkciókat Horváth 
Melinda, az egyesület vezető-
je koreografálta. A Relevé Klub 
táncát pedig közösen készítették 

Ploveczki Fannival, aki kedden-
ként foglalkozott velük, vala-
mint a Junior Mini csoporttal is.  

A kiváló produkciókhoz 
rendkívül látványos jelmezek 
társultak, melyek elkészítésé-
hez az Önkormányzat kultu-
rális keretének támogatása is 
hozzájárult.

A Gálaműsort az ELMOSTIX 
csapat LED Showja tette még ér-

dekesebbé, akik poi, ízisz szárny 
és ledes rajzoló eszközök segítsé-
gével kápráztatták el a nézőket.

Az egyesület, a gála sikerét 
követően, a januári versenyük-
re készül, hiszen 2020. január 
25-26-án kerül megrendezésre 
az AMITA Országos Ifjúsá-
gi Táncverseny, melyre 6 ko-
reográfiával neveztek.

Lejegyezte: Beretvás Judit

 Nagysikerû Relevé Gála


