
Advent negyedik vasárnapján, a Szeretet gyertyáját 
dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester gyújtotta meg. 

További részletek lapunk 3. oldalán!

XV. évfolyam 1. szám 2020. január 3.  Ingyenes információs lap

Idén rekordszámú, több mint
400 cipősdoboz érkezett,
így még több család számára 

tudtak segítséget nyújtani

Köszönjük minden adakozó, jó szándékú ember támogatását…
További részletek lapunk 13. oldalán!

A szeretet gyertyája

Január elsejétől a minimálbér bruttó összege 

161 000 forintra, a garantált bérminimum 

210 600 forintra nő
További részletek a 2. oldalon!

Január 1-től emelkedik 

a GYED összege
További részletek lapunk 10. oldalán! 

FELHÍVÁS

„NAGYKŐRÖS VÁROS 

ÉV SPORTOLÓJA 2019.” 

cím odaítélésére történő javaslattételre

A javaslattétel határideje: 

2020. január 20. (hétfő) 12.00 óra

Részletek lapunk 12. oldalán!
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Jövő év január elsejétől a 

minimálbér bruttó összege 

161 000 forintra, a garantált 

bérminimum pedig 210 600 

forintra emelkedik, a növe-

kedés mindkét esetben 8-8 

százalékos ‒ jelentette be 

Varga Mihály.

A pénzügyminiszter kö-

zölte: a magyar gazdaság 

idén kimagasló mértékű nö-

vekedést produkált, a GDP 

várhatóan közel 5 százalékkal 

emelkedett 2019-ben: a Pénz-

ügyminisztérium számításai 

szerint éves átlagban 4,9 szá-

zalékkal. Ezt a növekedést a 

kétszámjegyű béremelkedés is 

nagyban támogatja a fogyasz-

tás erősödésén keresztül ‒ tette 

hozzá a tárcavezető. Elmond-

ta: a minimálbérről szóló 

döntés még idén megjelenik 

a Magyar Közlönyben.

Varga Mihály jelezte, a 

keresetek növekedésére ér-

demi hatással van a mini-

málbér és a garantált bérmi-

nimum emelése is. Ennek is 

köszönhetően az idei első há-

romnegyedévi bérnövekedés 

2017 és a tavalyi év után újra 

kétszámjegyű volt. Idén az 

első háromnegyedévben kö-

zel 11 százalékkal emelkedtek 

a bruttó bérek ‒ fűzte hozzá a 

miniszter.

Varga Mihály emlékez-

tetett arra: 2010-hez képest 

így a minimálbér összege 

119 százalékkal, a garantált 

bérminimumé pedig 135 

százalékkal emelkedik. A 

kormányzat tehát elkötele-

zett a jövedelmek emelkedé-

se mellett ‒ jelezte.

Varga Mihály rámuta-

tott: a nettó keresetek 2010 

és 2019 között 87 százalékkal 

emelkedtek a családi adóked-

vezményt is figyelembe véve.  

Emlékeztetett: 2010 és 2018 

között a nettó keresetek reál-

értéke kedvezmények nélkül 

mérve 40,6 százalékkal, a 

családi kedvezmények figye-

lembevételével átlagosan 47,2 

százalékkal nőtt. Kiemelte: 

a kétgyermekesek reálke-

resete 58,6 százalékkal, a 

háromgyermekeseké pedig 

76,1 százalékkal nőtt 2010-

ről 2018-ra.

Varga Mihály jelezte: a 

kormány célja továbbra is 

az, hogy a jövőben tovább 

emelkedjenek a bérek Ma-

gyarországon, 2020-ban 

várakozásaik szerint 8-9 

százalékot meghaladó átlag-

kereset-emelkedés várható 

Magyarországon.

( MTI)

ÁLLÁST KÍNÁL
Nagykőrösi Városi Óvoda

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatokat hirdet

Nagykőrösi Városi Óvoda Batthyány úti telephelye

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

********

Nagykőrösi Városi Óvoda Kalocsa Balázs Tagóvoda

Tagóvoda- vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

***** 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. január 24.

A pályázati kiírásokkal kapcsolatosan további információt 

Talamon Attiláné nyújt, a 30-556-66-36-os telefonszámon.

Január elsejétôl a minimálbér bruttó 
összege 161 000 forintra, a garantált 

bérminimum 210 600 forintra nô

Fotó: PM
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mond a család rokonoknak, barátoknak, 

szomszédoknak, ismerősöknek,

akik elkísérték 

Deák Györgyöt 

utolsó útjára, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

bánatunkban osztoztak.

A gyászoló család

Adventi gyertyagyújtás
Advent negyedik vasárnapján, 
a Szeretet gyertyáját dr. Kört-
vélyesi Attila alpolgármester 
gyújtotta meg. Az esős időben az 
ünnepi műsornak a Nagykőrösi 
Arany János Kulturális Központ 
Rácz József Galériája adott ott-

hont, ahol a városvezető ünnepi 
gondolatait követően közremű-
ködtek színvonalas, szívhez szó-
ló műsorukkal a Nagykőrösi II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
tanulói, dr. Körtvélyesiné Pécsi 
Mónika tanárnő felkészítésével, 

továbbá fellépett a Kis István 
Népdalkör.

 Ezt követően Dr. Körtvélyesi 
Attila alpolgármester a Szabad-
ság téren található városi adven-
ti koszorú negyedik gyertyáját 
is meggyújtotta, valamint min-

denkit vártak szeretettel egy kis 
forralt borra, teára.  

Tekintsék meg 
képgalériánkat az 

Önkormányzati Hírek 
Nagykőrös facebook oldalán!

Beretvás Judit
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Visszatekintő 7.
2019. július

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

Dr. Czira Szabolcs polgármester személyesen szívügyének tekinti, hogy elismerjék a lakosság környezetszépítő munkáját. 
A Virágos Nagykőrösért pályázat ünnepélyes díjkiosztójára a Rácz József Galériában került sor 2019. július 2-án, az Entente Florale Europe verseny 

kísérőrendezvénye keretében. A díjakat a győztes pályázóknak dr. Czira Szabolcs polgármester adta át, közösen a nemzetközi zsűri tagjaival

Immár harmadik éve szervezik meg a Győztes Tábort a gyermekeknek 
a Magyar Pünkösdi Egyház Nagykőrösi Gyülekezetének házánál. A 
polgármester epres, vaníliás és csokoládés jégkrémekkel lepte meg a 

gyerekeket, akik örömmel fogyasztották el a finomságot

Idén is több tízezer embert vonzott Nagykőrösre a 10 országos állat- 

és kirakodóvásár, látogasson ki jövőre is! Képünkön a júliusi 

Magdolna-napi vásárból láthatnak életképet

Botocska Péter fotóművész vezetésével, harmadik alkalommal rendezik meg 

városunkban a már igen népszerű fotós tábort, melynek a Nagykőrösi Arany 

János Kulturális Központ ad otthont

Élménydúsan telt a Humánszolgáltató Központ nyári szabadidős és prevenciós programsorozata, a zárónapon dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester jégkrémmel lepte meg a fiatalokat, akik nagy örömmel fogadták a hűsítő édességet
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Visszatekintő 8.
2019. augusztus

Augusztus 20. Nagykőrös – Imádták a 2019-es Év Ország Tortáját a nagykőrösiek, 
akik idén is kaphattak kóstolót a nemzeti ünnepen

Hagyomány, hogy minden nyáron friss magyar dinnyével lepi meg 
az Arany János utcai Időskorúak Gondozóháza lakóit 

Szabóné Irházi Zsuzsanna települési képviselő

Az igazi összefogás eredménye: a lakók kérését meghallgatva 

dr. Körtvélyesi Attila újranyittatta a Cifrakert Vitéz utcai bejáratát

Épül a Kinizsi SE Klubháza, mely a közel 200 utánpótlás 

versenyző felkészülését fogja segíteni és kulturált mosdási, 

öltözési lehetőségeket fog teremteni

Gyönyörűen megújult a Városi Óvoda Kalocsa Balázs utcai tagintézménye
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Visszatekintő 9.
2019. szeptember

Szeptember 1-jén minden általános iskolában becsöngettek, dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester tanévkezdő 
ajándékkal lepte meg a Petőfi suli első osztályosait

Hatalmas érdeklődés mellett mutatták be a közönségnek ifj. Papp Elek 
fotóművész NAGYKŐRÖS című fantasztikus könyvét 2019. szeptember 8-án 
a Cifrakertben, melyet L. Simon László országgyűlési képviselő szerkesztett

Átadták a felújított Petőfi konyhát és az iskola megszépült 

étkezőjét szeptember 20-án, pénteken. Nagykőrös Város Önkormányzata 

és a TS Gastro Kft. összefogásával tudott teljesen megújulni 

a konyha és az étkező

ÁTADTÁK AZ ÚJ KÜLTÉRI KOSÁRLABDA PÁLYÁT NAGYKŐRÖSÖN!

Megújult a játszótér a Kecskeméti út 75-nél, ezzel régi vágya teljesült az ott élőknek. A projektet 500 ezer forinttal támogatta dr. Czira Szabolcs polgármester, dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester javaslatára
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Visszatekintő 10.
2019. október

Nagykőrös történelmi győzelme! Elnöki Díjat és Ezüst Minősítést vehetett át Nagykőrös képviseletében dr. Czira Szabolcs polgármester 
a nemzetközi virágosítási verseny díjkiosztó gáláján, Ausztriában

ÜNNEPÉLYESEN ÁTADTÁK NAGYKŐRÖS ÚJ TENISZ ÉS FITNESS 
KLUBJÁT! MINDENKIT VÁR A MozGo!

Teljesen megújult a Kecskeméti út mindkét oldalán a járda 

a Városközponttól a Kálvin térig, valamint a B. Tóth Ferenc szobor 

környezete is újjá lett varázsolva és már a fásítás is megindult 

16 új kis fa elültetésével

Új aszfaltburkolatot kapott a Bárány úti lakótelep úthálózata, 

illetve egyes járdaszakaszai is megújultak

Aranylakodalom - Házasságkötésük 50. évfordulóját ünnepelték Faragó László és Győri Irén (Fotó: Varga Irén)
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Visszatekintő 11.
2019. november

Átadták a megbízóleveleket a települési képviselőknek. Az október 13-ai választáson minden körzetben a FIDESZ-KDNP jelöltjei nyertek Nagykőrösön, 
dr. Czira Szabolcs a lakosság erős felhatalmazásának és támogatásának köszönhetően immár 5. polgármesteri ciklusát kezdhette meg

VÉGLEG A HELYÉRE KERÜLT A MEGÚJULT, MEGSZÉPÜLT 
B. TÓTH SZOBOR

ÚJ FELSZERELÉSEKKEL FEJLESZTETTÉK A NAGYKŐRÖSI 

TŰZOLTÓSÁGOT, a nyertes pályázat keretében tűzoltó védőkesztyűket, 

mászóöveket, új, korszerű nyomótömlőket, létrákat, benzinmotoros 

láncfűrészeket, LED fényvetőt szereztek be

Mühl Nándornak, a Black Point divatáru üzlet tulajdonosának 

kezdeményezésére és dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester javaslatára 

teljesen megújult a Ceglédi út 7-nél található kis parkoló

Megnyitott a „Minden Ké(P)pen Nagykőrös 2019.” című fotópályázat  kiállítása a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ Rácz József Galériájában, 2019. november 26-án
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Visszatekintő 12.
2019. december

Csodálatos volt a Gimnázium szalagtűző ünnepélye 

Adventre ünnepi díszbe öltözött szeretett városunk, Nagykőrös

Megérkezett a Mikulás a toronyból idén is, ahol több száz 

gyermek várta énekelve

Advent első vasárnapján Főtisztelendő Hernádi László atya, 

esperes-plébános gyújtott gyertyát

Fontos fejlesztés: nagyon jó ütemben halad a Vásártéri kiszolgáló épület kivitelezése, ahol mozgáskorlátozott mosdó is létesül
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„Abban nyilváánulttt mmeegg Isssteennn irránnttunnk való sszeretete, 

hogy egysszzülötttt FFIÁÁTTT kkküüllddteee eel Isstennn a vvillágba, 

hhoogy ééééljüünnkkk őőőááltttalaaa.”” 11JJn 4444;9

Az Arany János Református 

Általános Iskola és Óvoda Me-

sevár Tagóvodájának nagycso-

portosai december 17-én, ked-

den délután szívet melengető 

Karácsonyi műsort adtak elő 

a megjelent szülőknek, nagy-

szülőknek, óvodásainknak, 

vendégeinknek. Szabó Gábor 

Nagytiszteletű Úr ünnepi gon-

dolatai, valamint az adventi 

gyertya meggyújtása  után, Bet-

lehemes játékukkal örvendeztet-

ték meg a jelenlévőket. A négy 

gyertya történetét Szabó Katika 

lelkész asszony közreműködé-

sével adták elő a gyerekek. Az 

óvó nénik csodás előadásában 

karácsonyi énekek hangzottak 
fel, majd közösen is elénekel-
tük a jelenlévőkkel a Mennyből 
az angyal c. dalt.

A műsor végén minden kis-
gyermeknek mézeskalácsot, 
melyet a nagycsoportosok sü-
töttek, és igés kártyát ajándé-
koztunk.

Református óvodánk közössége
Hirdetés

Fotók: Varga Irén

Január 1-től a minimálbér 
emelkedésével 225.288 forint-
ra nő a gyermekgondozási díj 
maximális összege. A diplomás 
GYED összege is emelkedik, és 
a jelenlegi szabályozás mellett a 
jogosultak köre is bővül, ugyanis 
a diplomás GYED-ben részesülő 
édesanya, ha az ellátás folyósítá-
sa alatt, vagy annak megszűné-
sét követő egy éven belül újabb 
gyermeket vállal, ismét jogosult 
lesz a juttatásra.

A GYED maximális ösz-
szege 2010 óta a kétszeresére 
emelkedett, jövőre már eléri a 
225.288 forintot, amelyből a 
családi adókedvezményt is lehet 
érvényesíteni. A GYED mel-
lett bármilyen jogviszonyban, 
korlátlan időtartamban lehet 
munkát végezni, sőt kistestvér 
szü letése esetén más családtá-
mogatási ellátásokkal (CSED, 
GYES) együtt is igénybe vehető, 
tehát az ellátás nem szűnik meg 

újabb gyermek szü letése esetén. 
Az ellátásra a csecsemőgondozási 
díj után jogosult a szülő egészen 
addig, amíg a gyermek be nem 
tölti a 2. életévét, illetve ikrek ese-
tén a 3 éves kort.

Gyermekgondozási díjat, 
azaz a diplomás GYED-et a 
felsőoktatási intézmények hall-
gatói is igényelhetnek. Január 
elsejétől az az édesanya, aki 
diplomás GYED-ben részesül, 
és az ellátás folyósítása alatt, 
vagy annak megszűnését kö-
vető egy éven belül gyermeket 
vállal, ismét jogosult lesz a 
diplomás GYED-re. 2020-ban 
a diplomás GYED összege alap-
képzés esetén 112 644 forintra, 
mesterképzés esetén 147 420 fo-
rintra emelkedik.

A jövő év is a családokról 
szól, több mint 2200 milliárd 
forint jut a költségvetésben a 
támogatásukra.

(EMMI)

Január 1-től emelkedik

a GYED összege
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Mint minden év első napja-
iban, különösen egy új év-
tized első hetében  most is 
várakozással, izgalommal 
és reményekkel telve tekin-
tünk az előttünk álló tizen-
két hónap elébe. Miközben 
gondolatban értékeljük a 
mögöttünk hagyott eszten-
dőt, a szívünkben már az új-
rakezdés és a reményteli jövő 
ünnepi pillanatát érezzük. 
Számadást végzünk a múltról 
és terveket szövünk a jövőről. 
Igyekszünk tisztábban te-
kinteni mindarra, amit ma-
gunk mögött hagytunk, és 
reálisabban szeretnénk látni 
lehetőségeinket a jövő évre 
vonatkozóan.

Bennem a tavalyi év szá-
mos örömteli gondolatot éb-

resztett, és erre jó okom van, 
hiszen az elmúlt időszak so-
rán Nagykőrös napról napra, 
hónapról hónapra fejlődött: 
például a piaccsarnok meg-
építése, a Kecskeméti úti jár-
da megújítása, vagy a Bárány 
utca útjainak aszfaltozása, és 
ez nemcsak a város vezetésé-
nek, vagy a Kormánynak kö-
szönhető, hanem Önöknek, 
nagykőrösi polgároknak is, 
akik ismételten a folytatás és 
a nemzeti összefogás mellett 
tettek az elmúlt év során két-
szer is tanúbizonyságot. Ez 
örömmel és büszkeséggel 
tölti el a szívem, s bár nin-
csen választási év, de nagyon 
bízom abban, hogy az Újév-
ben sem gondolják ezt más-
képpen.

Azonban az előttünk álló, 
lehetőségekben gazdag új 
esztendő ünneplésekor nem 
szabad elfelejtenünk azt sem, 
hogy bőven jut tennivalónk 
az új évre is. Kihívások egész 
sora tornyosul előttünk, 
különösen Hazánk és érté-
keink megvédése, valamint 
a város további fejlesztése 
tekintetében.

A 2019-es esztendő ta-
nulságai és eredményei arra 
bíztatnak, hogy kitartóan, 
bizakodva haladjunk tovább 
azon az úton, amelyen együtt 
indultunk el. Szeretném 
folytatni a közös munkát dr. 
Czira Szabolcs Polgármester 
Úrral, aki a lakosság bizal-
mát a belefektetett munka 
eredményeként újból meg-
szolgálta, valamint a Kép-
viselő-testület fejlődés olda-
lán álló tagjaival.

Számos nagy sikerű és a 
város életében meghatározó 
esemény tarkította a 2019-
es évünket, sőt a magunk 
mögött hagyott évtizedet. 
Büszke lehet Nagykőrös 
a rendezvényeire, mind a 
Möggyfesztiválra, mind az 
Arany-napokra. Bízom ben-
ne, hogy az idei évben is ha-
sonlóan színvonalasak lesz-
nek ezen rendezvények, és 
nem csak Nagykőrös család-
jainak, hanem a térség töb-
bi lakójának is élményekkel 
teli szórakozási lehetőséget 
biztosítanak majd.

Az új esztendő első nap-
jai,  mely mióta világ a vi-

lág, az új kezdetét, az új 

lehetőségeket és az új életet 

hordozzák magukban, ezért 

Nagykőrösön természete-

sen Arany János gondolatait 

idézném:

„Mit van mit kivánni még 

Ily áldott időben? -

Adjon Isten, ami nincs, 

Ez uj esztendőben.”

Amit én szeretnék kérni 

mindannyiunk számára az 

elkövetkezendő évre, az a 

kitartás, a bizalom és a kö-

zös munkánk gyümölcsébe 

vetett hit. Sajnos a minden-

napokban tapasztalt nehéz-

ségek, az ellenzéki médiából 

áradó, sokszor a valóságot 

szándékosan torzító hírek és 

a bizonytalanság érzete képe-

sek kedvünket szegni. Az út, 

amelyen haladunk, néha ta-

lán göröngyös, de egy szebb, 

biztosabb és boldogabb jövő 

felé viszi Hazánkat, válasz-

tókerületünket és Nagykő-

rös Városát. Ezért kérem, 

hogy egymást támogatva, 

összefogva, kéz a kézben se-

gítsük egymást át az új évti-

zedbe.

Ezúton is kívánok Önöknek 

békés, boldog, áldott Új 

Esztendőt és jó egészséget!

 Földi László

 országgyűlési képviselő

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Nagykôrösiek!

Gratulálunk!
1969. december 24-én nagy esemény történt 

Katona Katalin Sára és Farkas László életében: 

örök hűséget fogadtak egymásnak. Ennek a fogadalomnak 

immár 50 éve és a kötelék továbbra is eltéphetetlen. 

Sok boldogságot és még nagyon sok szép, élményekben, szeretetben 

gazdag együtt töltött évet kívánunk nekik!
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GYÓGYSZERTÁRI 
ÜGYELET

2019. december 30-tól 

EZÜST GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Széchenyi tér 8. 

Tel.: 53/552-114

2020. január 6-tól 

ARANY GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Szabadság tér 11. 

Tel.: 53/350-366

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.

ORVOSI ÜGYELET TELEFON SZÁMA:

53/350-377

Nagykőrös Város Önkor-

mányzat Képviselő-testüle-

tének 10/2009. (III.27.) ön-

kormányzati rendelete 7.§ 

(1) bekezdés értelmében „Az 

önkormányzat önként vállalt 

sportfeladatai keretében min-

den évben „Nagykőrös Város 

Év Sportolója” címet ado-

mányoz a kiemelkedő ered-

ményeket elért sportemberek 

részére”. Fenti rendelet (2) 

bekezdése szerint: A „Nagy-

kőrös Város Év Sportolója” 

címet kiérdemlő személyt az 

önkormányzat szakbizottsága 

minden évben titkos szava-

zással választja meg jelölések 

alapján, illetve saját kezde-

ményezésére mindkét nemben 

külön-külön, felnőtt és ifjúsági 

kategóriákban.

Jelen felhívás „Nagykőrös 

Város Év Sportolója 2019.” 

cím odaítélésére való javas-

lattételre szól:

Javaslat az alábbi 4 kategóri-

ákban nyújtható be:

Felnőtt női; Felnőtt férfi; Ifjú-

sági női; Ifjúsági férfi

A javaslattételhez szüksé-

ges ADATLAP letölthető a 

www.nagykoros.hu oldal 

Főoldaláról, valamint sze-

mélyesen is kérhető a Nagy-

kőrösi Polgármesteri Hivatal 

(2750 Nagykőrös, Szabadság 

tér 5.) portáján, valamint a 

fsz. 1-es irodában.

A javaslatnak tartalmaznia 

kell: 

• a felterjesztett személy 

nevét, életkorát, (felnőtt 

kategóriában akkor le-

het javaslatot tenni, ha a 

sportoló betöltötte a 18. 

életévét)

• a felterjesztett személy 

részletes sportpályafutá-

sát, eredményeit,

• a kategória megnevezését,

• a javaslattevő nevét.

A javaslattétel határideje: 

2020. január 20. (hétfő) 

12.00 óra

A javaslatok az alábbi címen 

nyújthatóak be:

Személyesen: Nagykőrösi 

Polgármesteri Hivatal (2750 

Nagykőrös, Szabadság tér 5.) 

fsz. 1-es iroda, Beretvás Judit 

ügyintéző részére; e-mail: 

beretvasjudit@nagykoros.eu

Elbírálás: A cím odaítélésé-

ről Nagykőrös Város Önkor-

mányzat Emberi Erőforrások 

Bizottsága titkos szavazással 

dönt. A határidő után érke-

zett javaslatok nem kerül-

nek elbírálásra.

Dr. Czira Szabolcs

polgármester

FELHÍVÁS
„NAGYKÔRÖS VÁROS ÉV SPORTOLÓJA 2019.” 

cím odaítélésére történô javaslattételre
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„Önök ma egy csodálatos esemény résztvevői, oszlopos tagjai, 
olyan emberek, akik önzetlenséget, jóságot, szeretetet, hitet 

csomagoltak egy-egy dobozba apró gyermekeknek”

Nagy Balász alpolgármester 

köszöntőjében hangzott el a 

címben jelzett mondat 2019. 

december 12-én, kezdeménye-

zésének köszönhetően ugyanis 

idén is megrendezték a Nagy-

kőrösi Arany János Kulturális 

Központ dísztermében a Ci-

pősdoboz Jótékonysági Hang-

versenyt. Az előadásra a belépő 

egy ajándékokkal teli cipősdo-

boz volt, melyeket a Nagykő-

rösi Humánszolgáltató Köz-

pont juttatott el a szociálisan 

rászoruló családoknak. 

 2019. december 16-án, a Hu-
mán szol gál ta tó Központ közre-
mű kö dé sé vel, Nagy Balázs 
al pol gár mes ter adta át a cipős-
dobo zokat, a kezdeményezés 
cél ja, hogy azon gyermekek 
kará cso nyát is szebbé varázsol-
ják, akik más módon nem jut-
nának karácsonyi ajándékhoz.  

Idén rekordszámú, több 

mint 400 cipősdoboz érke-

zett, így még több család 

számára tudtak segítséget 

nyújtani. Köszönjük minden 

adakozó, jó szándékú ember 

támogatását.

Beretvás Judit

Tekintsék meg képgalériánkat az Önkormányzati Hírek 
Nagykőrös facebook oldalán!
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Homoktövis – valóban egy ’csodanövény’?
Nagykőrös Város Önkor-

mányzata a Pest Megyei 

Kormányhivatal Járási Hi-

vatalával kötött megálla-

podás alapján startmunka 

mintaprogramban homok-

tövis ültetvényt létesített 

550 db cserje elültetésével. 

Megjegyzendő, hogy a kivá-

lasztott fajta a homoktövis 

fajtasorból az egyik legjobb 

beltartalmi értékkel bír. Az 

ültetvény kezelését 2018 év 

eleje óta a KÖVA-KOM Np. 

Zrt. látja el.

Első alkalommal 2018 év-

ben szüreteltünk. Többekben 

félreértésre adott okot, hogy 

miért csak az állomány fele 

került betakarításra? Ehhez 

tudni kell, hogy a homoktö-

vis un. vesszőn termő növény, 

tehát a két éves, vagy öregebb 

ágakon jelennek meg a bo-

gyók, melyekből a megfelelő 

kezelés után velő készül.

Fontos, hogy a növényt a 

mi éghajlatunkon egyenlő-

re károsítók nem támadják 

meg. Igénytelen növény, így 

csak a legalapvetőbb gondo-

zást igényli, teljesen vegy-

szermentesen termeszthető, 

és természetesen így is ter-

mesztjük.

2018-ban több, mint 300 l 

velő készült a szüretelt ter-

mésből, ezévben valamivel 

kevesebb. Az így elkészített 

terméket fél literes kiszere-

lésben hozzuk forgalomba, 

viszont eladón keresztül: 

Termékünk megvásárolható 

a piacon található KATApult 

Életmódsziget üzletben.

És hogy mire is jó a ho-

moktövis?

A homoktövis, mint ter-

mé sze tes immunerősítő ér té-

kes fitotápanyagokat tar tal-

maz, a benne lévő rend kí vül 

magas vitamin és ha tó anyag 

tartalom miatt szá mos po-

zitív hatást gya ko rol szerve-

zetünkre, azonban legfonto-

sabb szerepe a meg elő zés ben 

kell, hogy ér vé nye sül jön 

egészségünk, vi ta li tá sunk 

megőrzése érdeké ben! 

A homoktövis támo ga tó 

hatásterületei: emész tő szerv-

rend szer-anyag csere fo lya-

ma tok, lég ző szerv rend szer, 

mozgásszervrendszer-ízüle-

tek, immunrend szer- fer tő zés, 

gyulladás, szív és érrendszer, 

bőr, szem, nő gyó gyá szat, uro-

lógia, onkoló gia. 

A homoktövis jótékony 

hatásaival számos szakmai 

anyag foglalkozik, akit rész-

letesebben érdekel a téma, 

javaslom ezek áttanulmá-

nyozását. 

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány pályázatot hir-

detett karácsonyi cirkuszlátogatásra. Az iskolánk abba a szerencsés helyzetbe 

került, hogy nyertesként részt vehetett 2019. december 12-én a Fővárosi Nagycir-

kusz Hófödte Álom című csodálatos karácsonyt idéző előadásán. Az eseményre 

nagy lelkesedéssel készültek tanulóink, hiszen volt, aki most először járt fővá-

rosunkban. Az előadás örök élményt nyújtott számukra. A nyertes pályázat 

előkészítéséhez ezúton köszönjük a Csernus Copy Kft. önzetlen segítségét, 

támogatását.  Kolping Iskola 

Kolping Iskola: Erzsébet-karácsony
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 Idén is tartalmas volt prog-

ramokban a Nagykőrösi 

Humánszolgáltató Központ 

Gondozási Központjában a 

karácsonyi várakozás. 

Az óvodásokat követően 

az Arany János Református 

Általános Iskola 3.b. osztá-

lyos tanulói örvendeztették 

meg az Idősek Klubjának és 

az Idősek Otthonának a lakó-

it gyönyörű énekükkel és ked-

ves karácsonyi jelenettel. 

Majd a Kis István Népdal-

kör tagjai hoztak igazi ünnepre 

hangoló hangulatot. 

Szem nem maradt szára-

zon a versek, énekek hallatán.

Méhesné Szondi Csilla

intézményvezető helyettes

Örömteli várakozás
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Vidáman ünnepeltek városunk Ifjúság úti 
óvodásai karácsony előtt 

A Magyar Judo Szövetség el-

készítette a 2019-es csapatbaj-

nokságok egyesületi pontver-

senyének összesítését.

Összesen harmincegy egye-

sület tudott pontot szerezni a 

csapatbajnokságok során. A 

Kőrös Judo SE a nyolcadik he-

lyen áll, ami óriási eredmény.

Az egyesület közösségi oldalán 

is köszönetet mondott:

TISZTELT NAGYKŐRÖSI 

SPORTBARÁTOK!

Elkészültek és véglegessé 

váltak a Magyar Judo Szövetség 

2019. évi eredményességi sta-

tisztikái, így engedjék meg, hogy 

tájékoztassuk Önöket eredmé-

nyeinkről. Egyesületünk a kü-

lönböző korosztályok hazai 

csapatbajnokságain szerzett 

pontok alapján összesítésben a 

8. A korosztályos hazai egyéni 

országos bajnokságok eredmé-

nyei alapján a 15. Csak a nem-

zetközi eredményeket számí-

tásba véve a 34. helyen végzett 

a rangsorolt 129 hazai egyesü-

letből. Ezeket az eredményeket 

összesítve a 2018 évhez hason-

lóan ismét a 21. helyezést értük 

el az egyesületi rangsorban. Bár 

több pontot szereztünk, mint 

az előző évben, sajnos előrébb 

lépnünk nem sikerült. Anyagi 

forrásainkhoz és körülménye-

inkhez képest szép eredményt 

értünk el. Köszönetünket fejez-

zük ki ezért versenyzőinknek, 

akik derekasan helytálltak, va-

lamint a szülőknek, támoga-

tóknak és szimpatizánsoknak, 

egyszóval mindenkinek, aki egy 

kicsit is bármely módon segített 

bennünket az év folyamán. Re-

méljük, hogy az előttünk álló 

esztendőben is számíthatunk 

rájuk! Nemcsak nekik, hanem 

mindenkinek egészségben és 

eredményekben gazdag BOL-

DOG ÚJ ÉVET kívánunk! 

/KŐRÖS JUDO SE/

Gratulálunk a Kőrös Judo SE 

versenyzőinek, és edzőjüknek, 

Dr. Hajdú  Lászlónak! 

További információ a www.korosikultura.hu 

honlapon, a Kőrös Art Mozi menüpont alatt, vagy 

a facebook.com/korosartmozi webcím alatt! 

Online jegyfoglalás: artmozi.korosikultura.hu 

A Kőrös Judo SE A Top10-ben 
2019-ben KÔRÖS ART MOZI 

BEMUTATJA:

A WWW.NAGYKOROS.HU OLDALON, 

NAGYKŐRÖS VÁROS HIVATALOS HONLAPJÁN FRISS 

HÍREKKEL, INFORMÁCIÓKKAL TALÁLKOZHAT!

TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN

Fotók: Varga Irén


