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Nagypéntek után Húsvét
Kedves Testvérek!
Életünk jelen helyzete: nagypéntek. A járvány, amely szenvedést, fájdalmat, gyászt okoz.
Teljesen kimozdít minket a
megszokott életünkből. Valaki
mondta, hogy olyan furcsa a vírus elnevezése: koronavírus. A
korona szó olyan szép és pozitív
csengése van. Igen, de van más
korona is, töviskorona. Amely
szúr, fájdalmat okoz. És ez most
nagyon szúr, fájdalmat okoz
egyéni és közösségi életünkben
egyaránt. Üres iskolák, üres
templomok, lassan üres utcák.
Digitális oktatás, online istentiszteletek és misék. Ezt nagyon
nehéz megszoknunk. Sokakban
akár lázadást, de legalábbis
ellenérzést válthat ki ez a helyzet Isten ellen. Sokakban fölvetődik a kérdés ilyenkor: Miért
engedte Isten? Büntetni akar

minket? Nem. Isten végtelenül
szeret minket, nem büntet, de
megengedi a rosszat, főleg ha
nem hallgatunk rá. Nem ígérte,
hogy semmi bajunk nem lesz
egész életünkben. Nem ígérte,
hogy egy hosszú, egészséges
és kellemes élet után besétálhatunk a mennyországba. Viszont
meghívott a kereszthordozásra:
„aki követni akar, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét naponta és
úgy kövessen” /Lk 9,23/. És ez
most mindenkire vonatkozik,
hiszen nem lesz magyar család, akit a járvány és következményei valamilyen módon ne
érnének el. Azt azonban megígérte, hogy velünk lesz minden
nap a világ végéig. Nagyböjt
napjait éljük meg most készülve
a feltámadás ünnepére. A megszokott közösségi alkalmak hiányoznak, de az élő Jézus most
is velünk van, együtt szenved
velünk. Bízzuk rá magunkat.

A nemrég elhunyt Seregély érsek
gondolatait hívom segítségül.
„Láttam a folyót, melyen minden
embernek át kell mennie, s a folyó
neve: szenvedés. És láttam a hajót,
amely átvisz a folyón, s a hajó neve:
Szeretet!”
Kedves Testvérek! Nem tudjuk, mit hoz a közeljövő. Milyen korlátozó intézkedésekkel
próbálják majd az életünket
menteni. De fontos, hogy ezeket
a döntéseket fogadjuk türelmesen, felelősségteljesen, hiszen
értünk történnek. Ilyenkor
feszültebbek vagyunk, aggódunk, szorongunk, félünk. Érthető. Viszont sok időt kapunk
„ajándékba” ezeket az időket
próbáljuk meg türelmes szeretettel kitölteni. Ez a jelen helyzet: nagypéntek, szenvedés, halál, temetés. De Jézus életében
a nagypénteket a húsvéthajnali
feltámadás követte. Ebben a
nehéz helyzetben kiderül, hi-

F ELH ÍVÁS !

szünk-e igazából a feltámadásban. Jézus feltámadásából
következik a mi feltámadásunk
valósága. Hengerítsük el azt a
nagy követ szívünk ajtajából!
Higgyünk és bízzunk, Jézus valóban legyőzte a világot.
Kedves Testvérek! Szomorú,
hogy csak így írott formában
vagy online módon találkozhatunk az ünnepek idején,
de most így kívánjuk minden
nagykőrösinek sok szeretettel,
hogy megtapasztalják: a nagypéntek szenvedése után eljön a
feltámadás öröme.
Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk. Krisztus feltámadt! Valóban
feltámadt!
Szabó Gábor
református lelkészelnök
Hernádi László
plébános

ÖN IS TÁMOGATNÁ A KORONAVÍRUS ELLENI VÉDEKEZÉST NAGYKŐRÖSÖN? Lapozzon a 3. oldalra!

Telefonos lejárató kampányt
indított a Jobbik elnöke
Telefonos lejárató kampányt
indított a Jobbik elnöke a
járványhelyzettel kapcsolatban – írta a Pesti Srácok.
A lap szerint a Jobbik elnöke
arról próbálja győzködni az
embereket, hogy elégtelenek
a kormányzati intézkedések.
Mint az ismert, Jakab Péter és
a Jobbik, a többi balliberális
párttal együtt nem támogatta az előterjesztést, ami ahhoz kellett volna, hogy már
a múlt héten meghosszabbíthassák a veszélyhelyzetet
– hangzott el az M1-en.
A Jobbik elnöke arról
győzködi a magyar embereket, hogy a kormány intézkedései nem elégségesek a
járványhelyzettel kapcsolatban – írta a Pesti Srácok.
Az internetes újság szerint Jakab Péter telefonos
lejárató kampányt indított.
A lap egyik olvasóját egy
budapesti
telefonszámról
hívta fel. Elmondása szerint a pártelnök arról be-

szélt, hogy elégtelenek a
kormányzati intézkedések,
amik pedig vannak, azokat
ők javasolták.
Hirado.hu

Hol tehet bejelentést?

Az Önkormányzati Hírek
újsághoz is jött telefonos
jelzés, hogy ilyen telefonhívást kapott, elmondta,
hogy ő a csatornaügyben
aláírt a Jobbiknak, de nem
azért, hogy utána telefonon
hívogassák.
Amennyiben Ön kapcsolattartás céljából korábban
sem a Jobbik Magyarországért Mozgalom, sem pedig
Jakab Péter részére nem adta hozzájárulását, hogy személyes adatait, így telefonszámát kezeljék, úgy tegyen
bejelentést és kérjen vizsgálatot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál e-mailben az
ugyfelszolgalat@naih.hu
e-mail címen.

Készpénzmentessé válik
a jegyvásárlás
a Volánbusz valamennyi járatán

Gyász

Várnai Ferencné sz. Jani Rozália (1929)
Pap Dénes Sándor (1944)
Papp Józsefné sz. Horváth Jolán (1941)
Bencsik Gáborné sz. Csanádi Franciska (1924)
Krivosej Mihályné sz. Zsikla Lídia (1930)
Szőke István (1932)
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A járványügyi helyzetre tekintettel az utasok és az autóbusz-vezetők védelmében
hozott új, rendkívüli intézkedés értelmében március
23-tól készpénzmentessé vált
a jegyvásárlás a Volánbusz
valamennyi járatán, továbbá
március 25-én üzemkezdettől
pedig tanszüneti menetrend
lépett érvénybe – közölte a
Volánbusz Zrt. a Nemzeti
Mobilﬁzetési Zrt.-vel közös
közleményében az MTI-vel.
Az országos veszélyhelyzettel összefüggő, a társaság autóbuszjáratait, menetrendjét,
jegy- és bérletváltási szabályait
érintő változásokról az utasok
a volanbusz.hu/koronavirus
oldalon tájékozódhatnak.
„A Volánbusz nagy örömmel tesz eleget annak a döntésnek, amely szerint 2020.
március 28-tól térítésmentesen utazhatnak az egészségügyi dolgozók, valamint
a vakok és gyengénlátók a
társaság helyközi járatain.
A járvány ideje alatt a társa-

ság valamennyi utasától elfogadja a lejárt utazási, illetve
kedvezményes utazásra jogosító igazolványokat, a márciusi bérletek pedig április 15-ig
használhatók fel” – olvasható
a társaság honlapján.
Ingyen utazhatnak az egészségügyi
dolgozók a vonatokon is
– Hétfőtől nem közlekednek
a tanítási időszakban az iskolába
jutást biztosító járatok
A járványhelyzetben mutatott
példás helytállásuk elismeréseként, munkájuk támogatása
érdekében minden egészségügyi dolgozó korlátlan díjmentes utazásra jogosult a helyközi
közforgalmú közlekedésben,
így vasúton is. Az Innovációs
és Technológiai Minisztérium
(ITM) a kijárási korlátozáshoz
igazodva rendkívüli menetrendi módosítások bevezetését
rendelte el a helyközi személyszállításban, ez érint egyes
belföldi országos, regionális és
elővárosi vonatokat. Március
30-án, hétfőn üzemkezdettől
minden járat hétköznapokon
tanszünetes menetrendre áll.
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EGYMÁSÉRT

Összefogott Nagykőrös az
elmúlt hetekben, és sorra
érkeznek a támogatások a
Nagykőrösi Mentőállomás
dolgozóinak is, pizzákat, süteményt, de még mosógépet
is adományoztak részükre.
Köszönjük a munkájukat!
A mentősök a facebookon
mondtak köszönetet.
„Köszönjük szépen Kispál
Andreának, Kispál Erzsébetnek és családjának, hogy a
mai napon szolgálatot teljesítő
nagykőrösi mentőállomás dolgozóit a munkájuk elismerésének jeléül süteménnyel lepte
meg. Jólesett! Köszönjük!”
„Egy kis összefogással sikerült meglepni a Nagykőrösi
mentőállomás dolgozóit!

Hálás köszönet azoknak, akik
ebben a mostani helyzetben
tudtak egy kicsit segíteni nekik! Kitartást, egészséget és
kevés munkát kívánok a mentőállomás dolgozóinak!”
„Nagyon szépen köszönjük a
Pasta Piccoló pizzéria tulajdonosának, Káplár Balázsnak
felajánlását. Aki a mai napon,
a nagykőrösi mentőállomáson szolgálatot teljesítő mentősöket pizzával lepte meg.
Köszönjük a nemes gesztust,
jólesett. Mi a nap huszonnégy
órájában itt vagyunk, készen
állunk, minden erőnket és tudásunkat bevetve helytállunk
a láthatatlan ellenséggel szemben. Bízom benne, hogy közös
összefogással győzni fogunk.”

Felhívás!

A Nagykőrös Városért Közalapítvány megteremtette annak
lehetőségét, hogy aki a koronavírus elleni védekezéshez
Nagykőrösön való felhasználásra kíván pénzbeli adományt
nyújtani, azt biztonságosan megtehesse.
A Nagykőrös Városért Közalapítvány számlaszáma:
10918001-00000017-88050007
A Közleményben legyenek szívesek feltüntetni:
„COVID-19 elleni védekezés”
Nagykőrösiek Nagykőrösért! Vigyázzunk egymásra!
Bencsik Géza elnök
XV. évfolyam, 14. szám • 2020. április 3.

Egyeztetés

A nagykőrösi akut betegellátó központ előkészítése érdekében
egyeztetett dr. Czira Szabolcs polgármester, valamint Aczél Zoltánné irodavezető Magdáné dr. Rostás Boglárkával, a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal mb. járási hivatalvezetőjével és Kállainé Bencsik Anikóval, a Ceglédi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztályának közegészségügyi-járványügyi
felügyelőjével.
A nagykőrösi akut betegellátással kapcsolatos aktuális információkat keresse a www.nagykoros.hu oldalon.

CSATLAKOZZON
ÖN IS!
Keresse és kedvelje
az oldalt a facebookon!

A héten elindult az Önkéntesek Nagykőrösért facebook oldal, melynek célja, hogy a koronavírus-járvány kapcsán sikeres koordináció valósuljon meg
városunkban az önkéntesek és a segítségre szoruló
polgárok között. Az oldal kezelői várják önkéntesek
és az önkéntesek segítségére számító nagykőrösiek
jelentkezését egyaránt, hogy sikeres együttműködés alakulhasson ki, mellyel önzetlenül segíthetünk
az arra rászorulóknak.
CSATLAKOZZON ÖN IS, KEDVELJE AZ OLDALT!
MOST VALÓDI ÖSSZEFOGÁSRA VAN SZÜKSÉG!
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Köszöntöm az Olvasókat!

Pavolek Renátának hívnak,
1997. január 18-án születtem Cegléden. Édesanyám
a Nagykőrösi Rehabilitációs
Szakkórház és Rendelőintézet
egyik ápolónője, édesapám pedig a Sencord Kft. egyik munkatársa, emellett kőművesként is tevékenykedik. Egészen
21 éves koromig szüleimmel és
bátyámmal laktam együtt a kö
zeli rokonok közvetlen közelé
ben, hiszen a családom legtöbb
tagjával egy utcában éltünk.
A gyermekkorom igazán vidám
nak és felhőtlennek mondható
volt, rengeteg életre szóló barát
tal, velük pedig élménnyel gaz
dagodhattam. Igaz, hogy már
mindannyian felnőttünk, elköl
töztünk és megváltoztunk, még
is jó érzés egy-egy találkozás
alkalmával felidézni gyermek
korunkat, a sok játékkal és ka
landdal együtt, még ha sokszor
bajba keveredtünk is emiatt.

Nagykőrösi lányként a Nagy
kőrösi II. Rákóczi Ferenc Álta
lános Iskolában kezdtem tanul
mányaimat, ahol a kosárlabda
sport
ág szerelmese lettem, ám
sajnálatomra nem sokáig űzhet
tem e sportágat. Az Arany Já
nos Református Gimnázium,
Szak
gimnázium és Kollégium
ban folytattam tanulmányai
mat, ahol megismerkedtem új
barátokkal, és mint mindenki
más, én is próbáltam kialakítani
az utam a jövőbeni céljaim el
érése érdekében. Első körben a
meteorológus pálya keltette fel
a figyelmem, majd elkezdtem
érdeklődni a média és annak vi
lága iránt. Nem sokkal később
már azon kaptam magam, hogy
amikor tehettem, inkább az ol
vasásnak szenteltem minden
időmet. Ezután nem is volt kér
dés számomra, hogy a Szegedi
Tudományegyetemet választom
továbbtanulási lehetőségemnek,

azon belül is a Pedagógusképző
Karának Kommunikáció és Mé
dia szakát, ahol neves tanárok
segítsége által elsajátítottam a
különböző írástechnikák forté
lyait, és megtaláltam azt, ami
az én személyiségemhez és lá
tásmódomhoz a legalkalmasabb
lehet a későbbiek során. Két év
elteltével sikeresen fejezhettem
be az egyetemet, bár egy szak
mai nyelvvizsga megszerzése
még előttem ál. Az iskolák mel
lett rendszeresen dolgoztam az
egyik helyi cukrászdában, illet
ve a különböző városi rendez
vényeken is részt vettem az ott
lévő árusok kavalkádjában.
Az iskola végeztével több magánvállalkozásnál is munkálkodtam mint irodai asszisztens, majd a Magyar Posta
Zrt. alkalmazottjaként egy
remek csapat tagjaként dolgoztam egészen mostanáig.
Remélem, az Önkormányzati

Híreknél megtalálom a helyem, és írásaim az olvasók
számára is érdekesek és szerethetők lesznek.
Szabadidőmben általában olva
sok és írok. Szeretem az igaz
történet alapján íródó könyve
ket, de emellett egy romantikus
sorozatnak vagy esetleg egy iz
galmas kriminek sem tudok ne
met mondani. Ha tehetem, a jó
időben a kutyámat sétáltatom, a
hétvégéimet pedig a családom
mal, a párommal és a barátaim
mal töltöm.

TAPSOLJ: Esti felvonulás városunk utcáin
Minden nagykőrösi hallott már
az este felcsendülő szirénákról, a
nagykőrösi rendőrség, a mentősök és a tűzoltóság munkatársai
jóvoltából, mintegy köszönetnyilvánítás jelképeként azok számára,
akik értünk, e város lakóiért, jólétükért és egészségükért minden
egyes nap nehéz és kemény munkával járulnak hozzá. Ennek a nem
hétköznapi eseménynek a követése
érdekében hoztak létre a Facebook
alkalmazás keretein belül egy csoportot, ahol a lelkes lakók megoszthatják videóikat, melyekben az

utcákat járó közszervezetek láthatóak hangos szirénázás kíséretében
annak érdekében, hogy felhívják az
emberek figyelmét az összefogásra
és az egymást való támogatásra.
Mindezt nagy sikerrel, hiszen mint
azt az egyes felvételeken is láthatunk, az emberek tapssal és énekléssel fogadják őket. Csatlakozzon
Ön is a TAPSOLJ NAGYKŐRÖS!
csoportba, és fejezzük ki együtt
köszönetünket azoknak, akik
ilyenkor is értünk dolgoznak.
Pavolek Renáta

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
2020. MÁRCIUS 20. NAPJÁN ALKOTOTT RENDELETE
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdése és a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján
» »Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármesterének 6/2020. (III. 20.) rendelete a lakbérek mértékéről szóló 20/2010. (XI.
26.) önkormányzati rendelet módosításáról
NAGYKŐRÖS, 2020. március 20.
XV. évfolyam, 14. szám • 2020. április 3.

Dr. Nagy Lajos jegyző
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A MASZK ÁRA…
Megdöbbentő facebook
üzenet jutott szerkesztőségünk birtokába, melyben
egy nagykőrösi hölgy felháborodva ír arról, ami vele
történt. Történt ugyanis,
hogy a hölgy gyanútlanul
úgy gondolta, kér 3 maszkot Zágrábéktól. Azonban
ez nem ilyen egyszerű,
azt a visszajelzést kapta
ugyanis, hogy szó szerint
idézzük: „előbb jelöljem
be Zágrábot, majd kövessem a Jobb Magyarország Mozgalmat” – ez
érthetően nagyon kiverte
a biztosítékot. Azt nem
tudjuk, a Jobb Nagykőrösértre, vagy a Jobbikra
gondolt, de lényegében
mindegy is, a választókerületi Jobbik-elnök ugyanis a Jobb Nagykőrösért alelnöke. „Milyen dolog ez
a részükről? Akkor azok
már nem is érdemlik meg,
akik nem szeretnének a
követőjük lenni?” – kérdezi, majd azt írta: „Mindenkinek meg lehet a politikai
véleménye, ezért nem ke-

Egyeztetés aktuális intézkedésekről

rülhet hátrányba. Nagyon
rosszulesik. Azért én nem
fogok a követőjük lenni,
hogy maszkot kapjak” –
írta felháborodásában és
elkeseredésében a hölgy.
Amennyiben ez az eset így
történt, úgy megdöbbentő,
hogy még ezt a járványt
is aljas politikai célokra akarják felhasználni,
adatgyűjtésre és lájkvadászatra spekulálhatnak. Vajon, akik gyanútlanul megadják a címüket és esetleg
más adatukat részükre,
azok felkészültek-e arra,
hogy akár vissza is élhetnek ezekkel később? Arról
a 2500 aláírásról sem tudjuk végül hová került, melyet Volner János részére
adtak át a csatornaügyben.
Csak bízni tudunk benne,
hogy semmi ilyenre nem
készülnek, és nem akarják
később felhasználni a most
begyűjtött adatokat politikai céljaikra.

A koronavírus-járvány ideje alatt jelentkező aktuális intézkedésekről tartottak szakmai egyeztetést március 30-án, hétfőn a
Városházán.

Egészségvédelem

HT

Március 31-től a koronavírus-járvánnyal összefüggésben klóros
fertőtlenítésen esnek át a nagykőrösi köztéri padok, hulladékgyűjtő edények.

Vigyázzunk egymásra!
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági művelési ágú
külterületi ingatlanok bérbeadásához
Nagykőrös Város Önkormányzat
(2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5., telefon: 53/550-300, fax: 53/351-058)
E-mail cím: nagykoros@nagykoros.hu (továbbiakban kiíró)
A mindenkori hatályos törvényi rendelkezések és Nagykőrös város
vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló
18/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezései alapján nyilvános pályázat keretében haszonbérbe adja a tulajdonában álló
ingatlanait 2020. november 1-től kezdődő 5 éves, határozott (2020. november 1. – 2025. október 31.) időtartamra.
Nagykőrösi
külterület
hrsz.

Terület
(ha)

AK

Művelési
ág

Besorolás

Minimum
fizetendő éves
bérleti díj

0202/4

0,3350

8,74

szántó

forgalomképes

15 000 Ft

0202/6

0,4972

12,98

szántó

forgalomképes

22 000 Ft

0294/11

1,0553

34,82

szántó

forgalomképes

47 000 Ft

0306/3

1,2589

32,86

szántó

forgalomképes

56 000 Ft

0457/2

3,4527

113,94

szántó

forgalomképes

180 000 Ft

0540/1

1,2697

33,14

szántó

forgalomképes

57 000 Ft

0126/5

4,9106

129,85

gyep

forgalomképtelen

100 000 Ft

Az ingatlanok kizárólag a művelési ág besorolásnak megfelelő célra
használhatók. A bérleti díj évenként egy összegben esedékes. A bérleti
díj a második évtől kezdődően évenként a termelői árindex alapján módosításra kerül.
A pályázatok elbírálása ingatlanonként történik, a szerződés megkötésére a megkötéskor hatályos jogszabályok betartásával kerül sor.
Pályázaton történő részvétel feltétele:
Hasznosításra vonatkozó szerződés csak átlátható szervezettel köthető.
(Amely szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
3. § (1) bek. alapján átlátható szervezetnek minősül.)
Hirdetés

A pályázatnak tartalmaznia kell:
A pályázó:

– nevét, címét, elérhetőségét, képviselőjének nevét,
– nyilatkozatát, hogy a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja és a szerződésben előírt kötelezettségeket teljesíti,
– nyilatkozatát, hogy a szerződésben előírt nyilvántartási, beszámolási,
adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti,
– nyilatkozatát, hogy az ingatlant a hasznosítási célnak megfelelően
használja,
– nyilatkozatát, hogy a hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen
vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt,
– a megajánlott bérleti díj összegét,
– a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi
CXXII. törvény szabályozása szerinti a földhasználati jogosultságának megszerzésére vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat.
– 15 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy Nagykőrös Város Önkormányzatával, valamint a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.-vel szemben
fennálló tartozása nincs.
A pályázati felhívás a helyben szokásos módon kerül kifüggesztésre.
A pályázatok beadásának helye és módja:
Zárt, cégjelzés nélküli borítékban „Mezőgazdasági terület bérleti ajánlata” jeligére kiíró fenti címén (a Polgármesteri Hivatal bejáratánál kihelyezett postaládában) dr. Czira Szabolcs polgármesterhez címezve kell
benyújtani.
Pályázat benyújtási határideje: 2020. április 30. 12.00 óra
A benyújtott pályázatokról Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
A kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást bármelyik ingatlanra
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, illetve jogszabályi változás esetén a pályázati felhívást módosítsa, visszavonja.
Hirdetés

15.HÉT – Április 06- 09.
Paradicsomleves betűtészta
Hawaii pulykamell rizs
Mexikói tokány tészta
Kiskocka leves
Sült tarja petrezselymes burgonya
savanyúság

Túrós nokedli

Erőleves
Natúr csirkemell borsófőzelék
Rakott burgonya
Meggyleves
Sült csirkecomb kukoricás rizs
Sonkás tészta
Csontleves lúdgégével
Marhapörkölt tészta
Töltött káposzta
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A Crown Magyarország Kft.
nagykőrösi telephelyére az alábbi
pozícióba keres munkatársakat:
Vonalvezető
Amit elvárunk:
• folyamatos és megfelelő minőségű gyártás
biztosítása a termelő vonalakon
• napi, heti tervszerű megelőző
karbantartásokban való részvétel
• folyamatokhoz tartozó adminisztrációs
feladatok precíz elvégzése
• felelősségteljes, minőségtudatos
munkavégzés
• 3 műszakos munkarend vállalása
Előnyt jelent:
• gyártósoron szerzett tapasztalat
• számítógépes ismeret
• gépész, géplakatos szakirányú végzettség
Amit kínálunk:
• versenyképes juttatási csomag
• folyamatos szakmai fejlődési lehetőség
A fényképes jelentkezéseket a
HUN-Nagykoros.ALLAS@eur.crowncork.com
e-mail címre várjuk.
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A WWW.NAGYKOROS.HU OLDALON,
NAGYKŐRÖS VÁROS HIVATALOS HONLAPJÁN FRISS
HÍREKKEL, INFORMÁCIÓKKAL TALÁLKOZHAT!

TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN!
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KÖZLEMÉNY

A
katasztrófavédelem
ké
mény
seprőipari szerve az ügyfelek és a
szakemberek egészségének megőrzése
érdekében a március 17-e utáni
időszakra meghirdetett társasházi
sormunkáit telj
es ellátási területén –
így Pest megyében is – felfüggeszti
és átütemezi, vagyis a kötelező
ellenőrzésekre később kerül sor.
Ez a változás részben érinti az
egylakásos ingatlanok kéménytulaj
donosainak kérésére, egyeztetett idő
pontokban elvégzendő ellenőrzéseket
és megrendeléseket is, amelyeket
szervezetünk
szintén
megpróbál
átütemezni, kivéve, ha az ellenőrzési
időpont közös megváltoztatására már
nincs lehetőség, vagy ha az ellenőrzés
elvégzését halaszthatatlan fontosságú
probléma indokolja.
Nincs változás a műszaki vizsgála
tokat vagy üzemzavar-elhárítást érin
tő megrendelések teljesítésében, és a
kéményseprőipari nyilatkozatokhoz
kötődő feladatok ellátásában. Ezeket a
munkákat a kéményseprők továbbra is
elvégzik.
Az
ügyfélszolgálat
működése
zavartalan, de kérjük, hogy a
személyes megjelenés előtt egyez
tessenek időpontot a Pest megyei
csoport
mobilszámán:
ellátási
+36-70/641-8532, illetve ügyintézé
sükhöz válasszák inkább a 1818 9-1es telefonos, a https://kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu/ weboldalon
regisztráció nélkül működő online,
vagy más írásbeli (BM OKF GEK,
1903 Budapest, Pf.: 314.; kemenysepro.
ugyfelszolgalat@katved.gov.hu)
csatornákat.

TÁJÉKOZTATÁS SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL
A személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti
alapellátások
és
gyermekvédelmi szakellátások té
rí
tési díjáról és az igény
lésükhöz
felhasználható bizonyítékokról szó
ló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Korm. rend.) alapján
a hátrányos és a halmozottan
hátrányos helyzetű, valamint a
rendszeres gyermekvédelmi ked
vezményben részesülő gyermek/
gyermekek
szülőjének
vagy
törvényes képviselőjének lehető
sé
ge van önkéntes nyilatkozata
leadásával az ŐSZI, TÉLI ÉS
TAVASZI SZÜNETBEN térítés
mentes szünidei étkezés igénybe
vételére.
XV. évfolyam, 14. szám • 2020. április 3.

Tavaszi szünidei
gyermekétkeztetés napjai:
 2020. április 9. (csütörtök)
 2020. április 14. (kedd)
A déli meleg főétkezést elvitellel
lehet igénybe venni:
 Helyszíne: Nagykőrös,
Vadas u. 2. (Nagykőrösi
Petőfi Sándor Általános
Iskola)
 Étkezés időpontja:
11.00 órától 13.00 óráig.
A gyermek előre nem látható
hiányzása, betegsége miatti aka

dá
lyoz
tatása esetén az étel el
vi
teléről szülője, törvényes képvi
selője, ezek meghatalmazottjai
gondoskodhatnak.
A Korm. rendelet 13. § (1)
bekezdése alapján, ha az intézményi
gyermekétkeztetést betegség vagy
más ok miatt a gyermek nem veszi
igénybe, a szülő vagy törvényes
képviselő a távolmaradást, annak
időtartamát, valamint az okot adó
körülmény megszűnését és azt,
hogy a gyermek mikortól veszi
igénybe újból az étkezést, köteles
bejelenteni.
Dr. Nagy Lajos
jegyző
9

EZ BORZALMAS:
TÖBB SZÁZ ÁLDOZAT
NAGYKŐRÖSÖN

Kigyulladt a Hosszúhát-dűlőben egy
hobbiház, ahol napos csibéket neveltek – több száz kiscsibe lelte borzalmas halálát a tűzben. Megtudtuk,
hogy elektromos zárlat okozta a tüzet,
a kőrösi tűzoltók vonultak a helyszínre a lángokat megfékezni. Szerencsére
elmondható, hogy ember nem sérült
meg a tűzben.

Balesetnél is segítettek
a nagykőrösi tűzoltók!

Mozgalmas hétvégéje volt a tűzoltóinknak most is, a „4601-es úton a 72
km-sz.-nél egy szgk. fának ütközött.
Egy főt könnyű sérülésekkel elszállítottak” – olvasható az Önkormányzati
Tűzoltóság Nagykőrös oldalára kikerült szombati bejegyzésben. A sérültnek jobbulást kívánunk, a tűzoltóknak köszönjük, hogy számíthatunk
rájuk!
HT
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Kertészet a város szélén –
tegye szebbé Ön is a kertjét!
Egy nagykőrösi fiatal házaspár,
Pállfyné Szabados Milla és Pállfy
Géza 2006-ban elhatározta, hogy
virágkertészetet alapít a Ménesi út
9. szám alatt, a Csónakázó-tó folytatásában (kapcsolat: 06-20/9698717). Először egészen kicsiben
kezdték, egyszerű körülmények
között, felmérve azt is, hogy van-e
erre igény itt Nagykőrösön. Nagy
kereslet volt a virágra, a nagykőrösiek szeretik a szépet. Aztán évről
évre bővült a kertészet és így a vevőkör is.

Mára már számos fajta fútó-, állómuskátlival,
futópetúniával,
egynyári virággal, különlegességekkel várják mindazokat, akik
szebbé szeretnék tenni otthonukat, ráadásul házhoz szállítást is
vállalnak.
A kertészet mottója: „A virág érzelmi dolog. Az embereknek most
különösen szükségük van arra,
hogy a mostani helyzetnél az otthon töltött időt szebbé, boldogabbá tegye.”

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

MEGNYITOTTUNK NAGYKŐRÖSÖN

Március 26-án, csütörtökön széles választékkal és barátságos
kiszolgálással megnyitott Nagykőrösön, a Ceglédi út 4/C szám
alatt, a Hétvezér utca sarkán a GRILLSAROK BAROMFIBOLT.
Elsőként, a nyitónapon az Önkormányzati Hírek készített interjút Gál Károllyal, az üzlet vezetőjével. Az interjút az alábbiakban olvashatják. Képeinket megtalálják az Önkormányzati
Hírek Nagykőrös facebook oldalán.
ÖH: Honnan jött az ötlet,
hogy baromfiboltot szeretnétek nyitni Nagykőrösön? Milyen előzményei voltak, hogy
úgy gondolta, belefog ebbe a
vállalkozásba?
Gál Károly: Az ötlet szinte adott volt az állattenyésztő
mérnöki végzettségemből adódóan, ugyanis azt tanították,
hogy a „termelőtől az asztalig”
végig kell követnünk az állatok sorsát. Tavaly felkeresett
a Tápiócsir Kft. tulajdonosa
egy vele közös jó barátunkon

keresztül, hogy szeretnének
Nagykörösön is egy mintaboltot nyitni, ahol a baromfi termékeiket tudnák értékesíteni.
Két hónappal ezelőtt megtaláltam ezt a város szívében lévő
üzletet, amit teljesen felújítottunk, és minden hatósági engedélyt megszerezve meg tudtuk
nyitni.
ÖH: Kérem, mutassa be az
üzlet árukínálatát, mi mindent tud itt beszerezni egy
vásárló?
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Gál Károly: A legfőbb árukínálatunk a frissen, hetente
négyszer beszállított nyers
csirkeáruk, illetve egyéb baromfifélék. Kiemelt termékek
a saját készítésű baromfi virsli, illetve felvágott termékeink, a termelői tojás, házi
savanyúság, tészta és fűszerfélék, valamint különleges
mézek.
ÖH: Úgy gondolom, hogy
több ez, mint egy baromfibolt, hiszen nem véletlenül
van benne a nevében a „grill”
szó. Itt kérdezném meg, hogy
milyen jövőbeli terveik vannak, mivel szeretnék bővíteni
a kínálatot?
Gál Károly: Igen, az üzlethelyiség galériarészében kialakí
tottunk egy gyorséttermi részleget, ahol helyben fogyasztva,

illetve elvitel céljára is egész
és darabolt grillcsirkét lehet
vásárolni, ami természetesen
saját csirkéből készül. Továbbá
hot-dog, illetve sült hurka és
kolbász is elérhető lesz. Kávé
és üdítő kísérővel. Ezt a szolgáltatást is hamarosan megnyitjuk.
ÖH: Hamarosan itt van a
húsvét. Látom, tojás több tálcával van már most is…
Gál Károly: Hetente kétszer
hozza a tojást Lajosmizséről
egy kistermelő – aki hagyományos tartás technológiát alkalmaz – mindig frissen, L-es
méretben.
Köszönjük a megkeresést!
Az interjút készítette:
Horváth Tibor
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Általános iskolai beiratkozás
a 2020/2021-es tanévre

A 2020/2021-es tanítási évre
történő iskolai beiratkozások
szervezését – ﬁgyelemmel az
országos járványügyi helyzetre – az emberi erőforrások
miniszterének 7/2020. (III.
25.) határozata a 2020/2021.
nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános
iskolai beiratkozásról rendkívüli módon szabályozza.

A határozat célja, hogy a
járványhelyzet várható alakulására tekintettel az általános iskolai beiratkozások
minél előbb és minél kevesebb személyes kontaktussal
valósulhassanak meg. Emellett ugyanakkor biztosítani
kell a szülők szabad intézményválasztását is.
A beiratkozás során az alábbi
eljárásrend érvényes.
Az Oktatási Hivatal 2020.
március 1-jéig értesítette a
kötelező felvételt biztosító iskolák fenntartóit, és elérhetővé tette számukra a tankötelezettségüket 2020. szeptember
1-jével megkezdeni köteles
gyermekek adatait. (A nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény. 45. § (8)
bek.).
A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzeti iskoláját megtalálják az alábbi

keresőben: https://kir.hu/korzet

1. Ha a szülőknek nincs ettől
eltérő szándéka, a kötelező
felvételt biztosító körzetes
iskola a gyermeket hivatalból felveszi. Az iskolával
való kapcsolatfelvételre a
telefonos, elektronikus megkeresést javasoljuk, az adategyeztetés az elektronikus
KRÉTA-rendszeren keresztül
történik 2020. május 21-éig.
A KRÉTA-rendszer működéséről az iskolák honlapjai
adnak tájékoztatást. Ha az
elektronikus adategyeztetésre
semmiképp sem nyílik lehetőség, a rendkívüli helyzetben a 2020/2021-es tanév
kezdetekor a megfelelő dokumentumok bemutatására
személyesen is sor kerülhet a
körzetes iskolában.
2. A körzettel nem rendelkező
általános iskola az oda jelentkezők részére a beiratkozást
2020. április 6–24. között
tartja. Az általános iskola a
2. alpontban foglalt szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan – a veszélyhelyzet
által megkövetelt egészségügyi szempontokra ﬁgyelemmel – elkészíti a beiratkozások időpontjára vonatkozó
beosztást, amelyről a szülőt
haladéktalanul tájékoztatja.

Ezt a KRÉTA-val rendelkező
intézmények a KRÉTA segítségével bonyolítják le.
3. A körzettel nem rendelkező általános iskola a gyermek
felvételéről legkésőbb 2020.
április 27-ig dönt, és erről
írásban értesíti a gyermeket
nevelő szülőt és az érintett
gyermek kötelező felvételét
biztosító általános iskola vezetőjét.
4. Ha kötelező felvételt biztosító, körzettel rendelkező
általános iskola a felvételi
kötelezettsége teljesítése után
további felvételi kérelmeket
is teljesíteni tud, a jelentkezők szülei április 28. és május 15. között az intézmény
elektronikus KRÉTA-felületén adhatják le ilyen irányú
kérelmeiket. A kötelező felvételt biztosító általános iskola a körzetébe nem tartozó
gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. május 21-ig
dönt, és erről írásban értesíti
a gyermeket nevelő szülőt és
az érintett gyermek kötelező
felvételét biztosító általános
iskola vezetőjét – olvasható az Oktatási Hivatal 2020.
március 30-án kiadott közleményében.
(forrás:
http://www.kormanyhivatal.hu)

Az egyes iskolák sajátosságairól kérjük tájékozódjon
az intézmények online felületein, ismert elérhetőségein.
Hirdetés
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EU-ÉPÍTŐ
KFT

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

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

Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2020. március 30-tól
ARANY GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Szabadság tér 11.
Tel.: 53/350-366
2020. április 6-tól
OROSZLÁN
GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, 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
(Nagykőrös, Kecskeméti út 18.)
vasárnap is nyitva tart 11 óráig.
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PB gáz 11,5 kg

4799 Ft

PB gáz 23 kg

8999 Ft

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

Bankkártyás fizetés is igényelhető
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
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Közlemény

a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról
Az emberi erőforrások minisztere – a
veszélyhelyzet
kihirdetéséről
szóló
40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve
tanévre történő óvodai beiratkozásról
szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a
2020/2021. nevelési évre történő óvodai
beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.
Nagykőrösi város kötelező felvételt biztosító óvodája a Nagykőrösi Városi Óvoda
(2750 Nagykőrös, Kárász u. 1.), felvételi
körzete Nagykőrös város közigazgatási
területe.

lező felvételi körzettel rendelkező, vagy a
kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodába kérik gyermekük felvételét.
A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvoda választása esetén 2020.
április 17-ig a szülők a beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatukat elküldik az érintett óvoda részére.
A szándéknyilatkozatokat lehetőleg
elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a szülők a kiválasztott óvoda
felé.

A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák Nagykőrösön: az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda, valamint a Názáret Római Katolikus
Óvoda.

A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda választása esetén a szülőknek
nem kell szándéknyilatkozatot küldeni.
A Nagykőrösi Városi Óvoda 2020. április
21-ig felveszi a Nagykőrösön bejelentett
lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkező valamennyi óvodaköteles gyermeket,
akik vonatkozásában nem érkezik jelzés
arról, hogy másik óvoda felvette volna
őket. A Nagykőrösi Városi Óvoda a felvételről írásban értesíti az érintett szülőket.

A szülők dönthetnek arról, hogy a köte-

A szülőnek a beiratkozáshoz szükséges

A Nagykőrösi Városi Óvodában biztosított a többi gyermekkel együtt nevelhető
sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése is.

iratokat a gyermek első óvodai nevelési
napján kell bemutatnia.
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a
felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az
Oktatási Hivatal értesítést küld az érintett gyermekek lakcímére postai úton.
A postai értesítések várhatóan 2020. április 6–10. között fognak megérkezni.
A gyermeket a szülő – tárgyév május 25.
napjáig benyújtott – kérelme alapján, a
gyermek jogos érdekét szem előtt tartva,
annak az évnek az augusztus 31. napjáig,
amelyben a gyermek a negyedik életévét
betölti, a felmentést engedélyező szerv
– Pest Megyei Kormányhivatal Nagykőrösi Járási Hivatala (2750 Nagykőrös,
Szabadság tér 4.) – felmentheti az óvodai
foglalkozáson való részvétel alól, ha azt
a gyermek családi körülményei, sajátos
helyzete indokolja.
Nagykőrös, 2020. március 30.
Dr. Czira Szabolcs s. k.
polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete

„JÓ TANULÓ – JÓ SPORTOLÓ”

pályázatot hirdet nagykőrösi 1–8. osztályos diákok részére
A pályázat célja: A magas színvonalon
teljesítő nagykőrösi tanulók méltó
elismerésben részesítése, ezáltal is
eredményesebb tanulásra, sportolásra ösztönzése és motiválása, szellemi,
fizikai képességeik fejlesztése.
A pályázók köre: A Nagykőrös városban állandó lakhellyel rendelkező
1–8. osztályos diákokra a nevelőtestület és a testnevelő tanár, vagy az
edző, vagy a sportegyesület vezetője
tehet javaslatot.
A pályázat feltételei:
1. Az előző tanévben, 2018. szeptember
1. és 2019. augusztus 31. között
1.1. tanulmányi vagy kulturális,
művészeti
– városi, városkörzeti versenyen
elért I–III. helyezés, vagy
– megyei versenyen elért I–V.
helyezés, vagy
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– országos versenyen elért I–X.
helyezés,
(Kivételt képeznek a levelezős
versenyek.) és
1.2. sportversenyeken való eredmé
nyes szereplés: városi, városkör
zeti, területi, megyei, országos
elődöntő I–III. helyezés, országos
döntő I–VI. helyezés.
1. A 2019/2020. tanév I. félévi bizonyít
ványában legalább 4,5 tanulmányi
átlag, továbbá példás vagy jó maga
tartás és szorgalom.
A pályázat benyújtásának módja: Érvényesen pályázni a pályázati adatlap kitöltésével lehet, amely letölthető
Nagykőrös Város Önkormányzat honlapjáról (www.nagykoros.hu).
A pályázat benyújtásának határideje:
2020. április 24. 13.00 óra
(beérkezés határideje)

Beküldési cím:
Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
A pályázat elbírálásának határideje:
2020. május 13.
A pályázat elbírálója: Emberi Erőforrások Bizottság.
Az elbírálás módja: Értékelési pontrendszer alapján.
A pályázat díjazása, melynek összértéke 150 000 Ft:
Ø Arany fokozat (legfeljebb 3 diák):
balatonakali táborozás támogatása
Ø Ezüst fokozat (legfeljebb 3 diák):
nagykőrösi táborozás támogatása
Ø Bronz fokozat (legfeljebb 3 diák):
könyvvásárlási utalvány
Dr. Czira Szabolcs
polgármester
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Jó napot, jó napot,
kedves liliomszál,
megöntözlek rózsavízzel,
hogy ne hervadozzál.
Kerek erdőn jártam,
kék ibolyát láttam,
bárány húzta rengő kocsin
én is ide szálltam.
Nesze hát rózsavíz,
gyöngyöm, gyöngyvirágom,
hol a tojás, piros tojás,
tarisznyámba várom!

Itt a Húsvét, eljött végre,
a szép lányok örömére,
mert a lányok szép virágok,
Illatos víz illik rájok.
Kit húsvétkor nem locsolnak,
hervadt virág lesz már
  holnap.
Ne fuss el hát szép virágom,
a locsolásért tojást várok!
https://www.citatum.hu/
kategoria/Locsoloversek/5

Kakaós-húsvéti nyuszi

Hozzávalók:
kb. 14-16 darabhoz

Tésztához:
l 1 csomag leveles tészta
Töltelékhez:
l 15 g holland kakaó sütéshez
l 1 tasak vanillincukor
l 30 g cukor
l 1/2 teáskanál őrölt fahéj
l 25 g Rama margarin
Kenéshez:
l 1 darab felvert tojás (M-es)
Előkészítés:
A leveles tésztát a csomagoláson leírt módon, felhasználás
előtt 10-15 perccel a hűtőből
kivesszük és állni hagyjuk.
A csomagolóanyagot eltávolítjuk a tésztáról, majd a sütőt
előmelegítjük.
Elkészítés:
A leveles tésztát kisimítjuk,
keresztben félbevágjuk és az
egyik lapot a megolvasztott
margarinnal megkenjük. A
töltelék hozzávalóit evőkanállal összekeverjük, a tésztára kanalazzuk, majd egyenletesen elosztjuk úgy, hogy a
tészta alsó és felső részén egy
fél cm-es csíkot szabadon
hagyunk. A maradék margarinnal meglocsoljuk, végül
ráhelyezzük a másik lapot, s
kézzel az egészet kissé megnyomkodjuk. A tésztát fekvő
helyzetbe forgatjuk, 1,5 cmes csíkokra vágjuk, és néhány
csíkot a két végét összefogva
megtekerünk úgy, hogy a végén egy kis lyukat hagyunk.
A maradék tésztadarabokból
középen összefogva és a végüket lefelé hajtva nyuszifüleket formázunk. A tésztát
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a sütőpapírral együtt a tepsibe (kb. 40x30 cm) helyezzük, majd a felvert tojással
megkenjük. A tepsit a sütő
középső részébe toljuk, és a
süteményt megsütjük.
 Alsó és felső sütés: kb. 180
°C (előmelegítve)
 Légkeveréses sütés: kb. 160
°C (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 20-25 perc
Sütés után a süteményt a
sütőrácson hagyjuk kihűlni,
majd porcukorral megszórjuk. A mascarponét a porcukorral együtt konyhai robotgéppel (habverő) elkeverjük.
Habzsákba töltjük és csillagfejű kinyomóval díszt nyomunk
a tésztafonatok alsó felére és
a nyuszifülekre orr gyanánt.
Végül a narancsot megpucoljuk, a héjából hajszálvékony
csíkokat vágunk, és ezekkel,
valamint a rózsaszín dekor
gyöngyökkel díszítjük.
Javaslatok, alternatív elkészítés:
A kakaópor helyett használhatunk csupán fahéjas tölteléket is. 15 g cukor és egy
teáskanál fahéj keverékével.
Forrás: www.sutnijo.hu

HÚSVÉT V

– szeretetben, eg ym
Húsvéti készülődés
a négy fal között
Teljesen érthető, hogy
ebben a nehéz időszakban nehéz gondtalannak
és felszabadultnak lenni,
de még ekkor sem szabad
megfeledkezni ünnepeinkről, hagyományainkról, főleg ha gyermek vagy esetleg unoka is van családi,
baráti köreinkben.
A húsvét a keresztény vi
lágban az egyik legjelentő
ségteljesebb
esemény,
melyen Jézus feltámadását, önfeláldozását ünnepeljük. A negyven napig
tartó nagyböjt végeztével
süthetjük a finomabbnál
finomabb süteményeket és
főételeket, az ekkortájt híres füstölt sonkáról nem is
beszélve. E napon az asszonyok, édesanyák és lányaik
izgalommal telve várják a
locsolkodókat, melyek egy
szép vers vagy mondóka
végeztével megkaphatják a
jól kiérdemelt piros tojást
vagy esetleg festett tojást.
Az édesapák fiaikkal együtt
pedig illően felöltözve,
kölnivel a kezükben járják
körbe barátaik és családtagjaik körét, hogy az ott lévő
lányokat
meglephessék.
E szokások sajnos az idők
folyamán halványulni látszódtak, az emberek inkább
ezt az időszakot a kirándulásnak, vagy esetleg az otthoni pihenésnek szentelték,
de mikor otthon a négy fal
között töltjük mindennapjainkat és reménykedünk,
hogy a vírus ne érjen el
minket és szeretteinket,
rájövünk mennyire is fon-

tosak számunkra ezek az
alkalmak.
Annak érdekében, hogy
ebben az évben a gyermekeik ne érezhessék a karantén
és a vírus okozta változásokat, szeretnénk írni pár hasznos ötletet, amelyek segítségével a vírustól elszeparálva,
otthon is fel tudják idézni a
kellő ünnepi hangulatot.
1. Hozzuk hangulatba a lakást különböző díszítő
elemekkel, rajzokkal!
2. Ne halasszuk el a nagy
sütés-főzést, a különböző sütemények így is jól
fognak esni!
3.A nagyszülőket egyelőre
ne látogassuk, tartsuk velük a kapcsolatot lehetőleg telefonon keresztül!
4. Családi képek készítésére a húsvéti időtöltés
mindig remek alkalom
lehet.
5. A tojásfestés elengedhetetlen, ha esetleg nincs
otthon festék, használhatunk természetes, növényi alapanyagokat.
6. Édesapák fontos feladata lehet az ifjabb nemzedéknek a régebbi ismert
locsolóversek megtanítása, amiket a későbbiek
során továbbadhatnak a
következő ágnak.
7. Amennyiben kertes házban lakunk, a kijárási
korlátozás ellenére is a
rendezheszabadban
tünk játékokat. A kerti
bokrok és virágok közé
elrejtett tojás megkeresése igazi mulatság lehet
a kisebbek számára.
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eg ymásra vigyázva
Hogyan tegyük szebbé
húsvét napját?
Interjú Párizsné Aranyos Beáta
óvodapedagógussal
Nehéz év elé néznek most a
gyermekes családok, a korlátozások, az óvodák és iskolák bezárásával a szülők
úgy érezhetik, hogy minden
eddig kapott támogatás és
segítség nélkül maradnak.
Egyre nehezebb a gyermekeket a négy fal között tartani,
főleg az ünnepek időszakában, ezért is tettem fel pár
kérdést a gyermekek foglalkapcsolatban
koztatásával
Párizsné Aranyos Beáta óvo
dapedagógusnak, aki 2013
óta dolgozik a Názáret Római Katolikus Óvodában.
Az óvoda általában hogyan készül fel erre az alkalomra? Milyen foglalkozások kíséretével ünneplik
meg a húsvétot?
Húsvét a kereszténység
legnagyobb ünnepe. Nagyböjt idején lelkileg készülünk
erre az alkalomra. Megpróbálunk elcsendesedni, és a
gyerekek figyelmét is erre
irányítjuk, hogyan tudnak
jók lenni, jót tenni. Jócselekedetekért apró kis jeleket
gyűjtenek a gyerekek, melynek módját minden csoport
maga dönti el: így van olyan
csoport, ahol keresztre barkákat, van ahol báránykára
gyapjúszálakat. Feldíszítjük
az óvodát, főként húsvéti jelképek kerülnek az ablakokba: bárány, barka. Verseket,
dalokat, locsolóverseket tanulnak a gyerekek. Húsvéti
népszokásokkal, hagyományokkal ismerkednek, ezeket
felelevenítjük. Húsvét után a
fiúk megöntözik, meglocsolják a lányokat. Majd az izgal-

mas tojáskereséssel végződik
a nap.

Hogyan tudnak támogatást nyújtani jelenleg a szülőknek?
Nehéz időket élünk meg,
de mindent elkövetünk, hogy
áthidaljuk a nehézségeket.
Az Oktatási Hivatal által elrendelt rendkívüli egészség
ügyi helyzetben home office
formában dolgozunk. Ez azt
jelenti, hogy továbbra is elkészítjük kéthetes komplex
tervünket, amit az óvodai
csoportok online felületére
töltünk fel, így támogatjuk,
segítjük a szülőket, gyermekeket, családokat ezekben az
óvodát közvetlenül nélkülözni kényszerülő mindennapokban.
Milyen játékokkal, módszerekkel lehet lefoglalni a
gyermekeket a kijárási korlátozás alatt?
Most húsvét témahetünk
van. Az óvodai nevelés tevékenységformákat
(játék,
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munka jellegű tevékenysé
gek, verselés, mesélés, rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, mozgás, ének, zene,
énekes játék, gyermektánc,
külső világ tevékeny megismerése – matematika),
úgy írtuk-fogalmaztuk meg,
hogy a szülők jól tudják
használni azt otthon. Figyelünk arra, hogy a kreatív
tevékenységek ne legyenek
költségigényesek, és olyan
anyagokat-eszközöket használjanak, ami otthon található. Másodszorra nyertük el
a Zöld óvoda címet, ezért az
ehhez kapcsolódó tartalmak
megjelennek a tervezésben.
Például
újrahasznosítható
anyagok felhasználása, kísérletezések, otthon készíthető
környezetkímélő
ragasztó
készítése, növények csíráztatása-gondozása. A gyermekek mozgásigénye ebben
a korszakban a legnagyobb.
Az emeletes házban élők nagyon nehéz helyzetben vannak. Javasoltuk a szülőknek,
hogy mindennap közösen
végezzenek tornagyakorla
tokat gyermekükkel, ez számukra is felüdülés lehet.
Egyensúlyozó
gyakorlatokat, lábtornát, tárgyakon átugrásokat, fellépéseket stb.
lakásban is lehet végezni.
Webhely-elérhetőséget, fényképeket csatoltunk a dokumentumhoz, így adva vizuális segítséget a szülőknek. De
törekszünk arra, hogy ebben
a bezártságra ítélt helyzetben
ne töltsenek több időt a gyerekek a képernyők előtt (ami
szinte biztos, hogy megtörténik), hanem olyan közös szülő–gyermek tevékenységeket
ajánljunk, amelyek közös, vidám élményeket nyújtanak.
Mi arra biztatjuk a szülőket, hogy használják fel a
lehetőséget, amit számuk-

ra nyújtunk, és a csoportok
online felületén jelezzenek
vissza. Már sokan töltöttek
fel videót a tanult versekről,
dalokról, képeket kreatív tevékenységekről, magok vetéséről, növények gondozásáról. Ez azért is jó, mert mi
követhetjük a tevékenységek
elvégzését, a gyerekeknek
pedig öröm, hogy láthatják
társaikat, és motiváltabbá
válnak.
Mit tud javasolni azoknak, akik jelenleg otthon
tartózkodnak gyermekeikkel a húsvéti időszakra nézve? Hogyan töltsék azt?
Nem állt meg az élet, csak
lelassult. Most még jobban
tudunk figyelni egymásra.
Azt szeretnénk, hogy kevés
időt töltsenek a gyerekek a
tv és telefon előtt. Játsszanak
velük, beszélgessenek, erősítsék meg bennük az érzelmi
biztonságot. Az ünnepre közösen készüljenek, díszítsék
fel lakásukat, öltözetükben
jelenjen meg az ünnep elkülönülése a hétköznapoktól.
A készülődés a holnap örömét adják! Elevenítsék fel a
népszokásokat,
hagyományokat, fessenek tojást közösen. Locsolkodjanak most
csak a szűk családban, mondjanak verset. És ne felejtsék
el: húsvétkor azt a végtelen
szeretetet ünnepeljük, mel�lyel Isten körülvesz bennünket. Az élet győzelmét a halál
felett. Imádkozzanak, hiszen
a hitnek, az imának nagy ereje van. Szükségünk van rá.
Az interjút készítette és
húsvéti oldalakat összeállította:
Pavolek Renáta
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