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Élő BetlehemAjándékok a Mikulásnak

December 16-án (kedden) délelőtt a Szociális Szolgáltató 
Központ munkatársainak adták át a Déryné Kulturális Köz-
pont vezetői azokat a játékokat, amelyeket a fényképezés alkal-
mával szervezett adományozási akció során vett át a Mikulás. 
A Szolgáltató Központ dolgozói novemberben, egy nagyáru-
házban 486 kg tartós élelmiszert (cukrot, lisztet, száraztésztát, 
étolajat, tartós tejet etc.) gyűjtöttek. A játékokat és az élelmi-
szercsomagokat karácsony előtt juttatják el a rászoruló csalá-
doknak. Az idén így 56 család karácsonyát tehetik szebbé.

Elek György

Több száz érdeklődő nézte 
meg december 13- án (szom-
baton) a Szent Pál Marista 
Általános Iskola élő betlehe-
mes kiállítását, melyet már 
harmadik éve rendeztek meg. 
Az élőképekben az osztá-
lyok Jézus születéséhez kap-
csolódó egy-egy evangéliu-
mi jelenetet elevenítettek fel. 
A gyerekek hetek óta készül-
tek a bemutatóra, ajándéko-
kat készítettek, amelyeket 
egy jótékonysági vásár kere-

tében értékesítettek. Ezt a ta-
nulók táboroztatására fordít-
ják majd. A jeleneteket dup-
la szerposztással adták elő, 
hogy minél több gyermek 
szerepelhessen. Nagyon szép 
és felemelő volt ez a kiállí-
tás. A hagyomány folytató-
dik, jövőre ismét megnyitják 
az iskola kapuit az érdeklő-
dők előtt. - tudtuk meg Nagy 
Józsefné igazgatótól. 

Balogh Andrea

A Karcag Városi Önkormányzat és A Karcag Városi Önkormányzat és 
a Polgármesteri Hivatal nevében a Polgármesteri Hivatal nevében 

áldott és meghitt karácsonyt, sikerekben gazdag, áldott és meghitt karácsonyt, sikerekben gazdag, 
boldog új évet kívánunk városunk boldog új évet kívánunk városunk 

valamennyi polgárának!valamennyi polgárának!

 Dobos László Gyurcsek János Kovács Szilvia Rózsa Sándor
 polgármester alpolgármester alpolgármester jegyző
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Közéleti szilánkok

A „Király” rendez

Hogy rögtön föloldjam a címben 

rejlő homályt: egy hónap híján 

30 éve mutatták be a nyíregyházi 

Móricz Zsigmond Színházban 

Ratkó József „Segítsd a királyt!” 

c. drámáját, és két hónap múlva 

Karcagon is. Ez egy emberöltő. A 

szerző 25 éve hunyt el, ez az év 

az emlékéve volt. Rá emlékezve 

december 19-én a darabot a 

Debreceni Csokonai Nemzeti 

Színház ismét műsorra tűzi. 30 

évvel ezelőtt Csikos Sándor játszotta 

a főszerepet, a mostani előadást 

pedig ő rendezi. Azt hiszem őt 

nem kell különösebben bemutatni 

a színházlátogató olvasóknak és a 

közélet iránt érdeklődőknek sem.

Ratkó drámája nem „könnyű 

darab”, nem kínál felhőtlen 

szórakozást. Témája: az istváni, 

történelmi dilemma: merre 

menjünk, hová álljunk? A 

visszahúzókhoz vagy a haladókhoz? 

Hogyan lehet megőrizni a 

múltat, cselekedni a jelenben? A 

megmaradás esélyét mérlegre 

téve merre kell indulni? „Egyszerre 

műveld a három időt, múltat, 

jelent, jövőt egyszerre láss” – 

hangzik el a műben.

Ahogy a bemutató „fülszövegében” 

is olvashatjuk, elsősorban 

gondolkodásra készteti a nézőt, 

de végig olyan hőfokon, hogy egy 

pillanatig nem unatkozhatunk. 

Aktualitása úgy tűnik, sokáig 

„prolongálva lesz”, hisz napjainknak 

is hasonló a dilemmája. Ha 

megkérdezném Csikos Sándort, 

mi volt a nehezebb, eljátszani vagy 

rendezni ezt a darabot, vélhetően 

az utóbbit válaszolná. Nem csak 

a szokásos színházi közhely miatt 

(ti. mindig az új bemutató hordoz 

nagyobb izgalmakat), hanem a 30 

éves távlat is: már felnőtt egy új 

nemzedék. Nem volt könnyű annak 

idején sem megrendezni ezt a 

darabot, 1988-ban a Jurta Színházban 

rendezett változatával még a szerző 

is elégedetlen volt – le akarta tiltani 

a további előadásokat. Békés András 

operarendező írta annak idején: 

„Egyszóval, ez igen szép darab… De 

hát kemény dió, az biztos. (…) Jó sors 

is kell hozzá, jó szerencse.”

Biztos vagyok benne, hogy Csikos 

Sándor és a társulata mindent 

megtesz a darab sikeréért. A többi 

a közönségen múlik: menjünk 

el minél többen Debrecenbe, és 

ne csak pulykakakast, hanem 

színházjegyet is vegyünk!

- ács -

KÖZÉLET

Tisztújítással egybekötött 
közgyűlést tartott december 
4-én délután a Megyei Ön-
kormányzatok Országos Szö-
vetsége Szekszárdon. Fehér-
vári Tamás, a házigazda Tolna 
Megye Közgyűlésének elnö-
ke fél éves időtartamra kapott 

elnöki megbízatást. 
A testület négy társ-
elnököt választott. 
Ezek egyikének Ko-
vács Sándort, a Jász-
Nag ykun-Szolnok 
Megyei Közgyűlés 
elnökét választották 
a megyei vezetők.

„Fontos célomnak 
tartom a szervezeten 
belül az ország ke-
leti megyéinek mar-
káns képviseletét, 
valamint a megyei 
önkormányzatok és 
a Kormány közötti 
szakmai konzultáció 
folyamatos fenntar-
tását.” - mondta Ko-
vács Sándor megvá-

lasztását követően.
(További társelnökök: Pajna 

Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei 
Közgyűlés elnöke, Szabó Ist-
ván, a Pest Megyei Közgyűlés 
elnöke és Jakó Gergely, a So-
mogy Megyei Közgyűlés el-
nöke.)

KOVÁCS SÁNDORT A MÖOSZ 
TÁRSELNÖKÉNEK VÁLASZTOTTÁK

December 14-én (vasárnap) kora este a Református templomban 
Nt. Koncz Tibor vezetőlelkész köszöntötte a gyülekezetet advent 
harmadik vasárnapjának alkalmával. Rövid köszöntőjének lényege 
az volt, hogy ne csak az ünnepre történő felkészülés legyen a fon-
tos, hanem az is, hogy lélekben részesei legyünk az ünnep megélé-
sének. Ezt követően dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter 
gyújtotta meg az adventi koszorú harmadik gyertyáját, zárásként 
Vásáry André koncertje tette emlékezetessé az estet.

Adventi gyertyagyújtás

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár és a Karcagi Református Egyházközség szere-

tettel meghívja Önt és kedves családját

Adventi
programjára

2014. december 22. (hétfő) 17:00 óra
Helyszín: Kiskulcsosi református templom

Karcag Város Vegyeskara és a Karcagi Szimfonikus Zenekar 
tagjainak ünnepi hangversenye

Művészeti vezető: Lór-Kerekes Ágnes

Tisztelt olvasó!
Az év legszebb időszaka 

az adventi várakozás. Ha-
marosan itt a karácsony és 
az újév! Az ünnep közeled-
te kiváló lehetőséget ad ar-
ra is, hogy leltárt készít-
sünk az elmúlt években el-
ért eredményeinkről, és 
közösen gondolkodjunk a 
jövőről. A magyar vidék-
politikában a 2010- es kor-
mányváltással megúju-
lás kezdődött, és erre a fo-
lyamatra büszkeséggel le-
het tekinteni. Közös erővel 
elértük azt, hogy a vidé-
ki életforma - amelyet oly so-
kan kedvelünk - egyet jelent a 
tiszta környezettel, az egész-
séges élelmiszerekkel, vala-
mint az összetartó közössé-
gekkel. Népszerűségét jelzi az 
is, hogy egyre több fiatal je-
lentkezik az egyetemekre ag-
rár- és vidékfejlesztési szak-
irányokra. A versenyképesség 
növelése érdekében beruházá-
sok ezrei valósultak meg. Gaz-
dapiacok, vágópontok, terme-
lő üzemek létesültek tucatjával, 
szerte az országban. Mindeh-
hez biztos alapot nyújt az el-
múlt kormányzati ciklusban 
elért kimagasló agrárdiplo-
máciai siker: miközben az Eu-
rópai Unió Közös Agrárpo-
litikára fordított költségveté-
se összességében 11 százalék-
kal csökkent, addig hazánk 
közel 20 százalékkal, 1,9 mil-
liárd euróval többet kap a kö-
zösség forrásaiból agrár- és vi-
dékfejlesztésre, mint 2007 és 
2013 között. Összeessen 12,3 
milliárd eurót. Ez azt jelen-
ti, hogy a következő hét esz-
tendőben 500 milliárd forint-
tal többet fordíthatunk vidék-
fejlesztésre, agrártámogatás-
ra. A mezőgazdaság erejét jelzi, 
hogy a válság legnehezebb idő-
szakában is képes volt megél-
hetést és biztonságot nyújtani 
a gazdáknak és a fogyasztók-
nak egyaránt – a magyar nem-
zetgazdaság stratégiai ágazatá-
vá vált. Az elmúlt időszakban 
jelentősen növekedett az agrár-
szektor teljesítménye és hozzá-
járulása a GDP-hez – a hazai 
alapanyagokból készült élelmi-
szer pedig felértékelődött itt-
hon és az exportpiacokon egy-
aránt. Az agrárágazat súlyát jól 
mutatja, hogy az ország tavalyi 

1,5 százalékos gazdasági növe-
kedéséhez 0,6 százalékkal já-
rult hozzá. Az agrárium telje-
sítménye tavaly 6,6 százalék-
kal emelkedett a korábbi évhez 
képest, és 22 százalékkal javult 
a jövedelmezősége. A cél, hogy 
a magyar mezőgazdaság újra a 
világ élvonalába kerüljön a ter-
melés és a jövedelmezőség te-
kintetében is! Az idén tovább 
folytatódik a bővülés, amihez 
hozzájárul, hogy történelmi re-
kord született a szántóföldi nö-
vénytermesztésben. A friss be-
takarítási eredmények szerint 
olyan jó volt a termés a kukori-
ca, a napraforgó és a repce ese-
tében, amire 1921 óta nem volt 
példa. Kukoricából 9,4 millió, 
napraforgóból 1,6 millió, rep-
céből 660 ezer tonna termett. 
Hatalmas eredmény, hogy a 
belföldi piacon mintegy 80 
százalékra nőtt a magyar élel-
miszerek aránya, és a mező-
gazdaságban foglalkoztatottak 
száma is folyamatosan nő. Az 
elmúlt negyedéves adatok sze-
rint – az őstermelők és az ön-
foglalkoztatók létszámán felül 
– ismét több mint 200 ezer fő-
állású munkavállaló dolgozik 
az ágazatban! 

„... magvető hitünkről ko-
molyan gondolkodnak a föl-
dek...” – írja József Attila, 
Karácsony című versében. 
Ahol egység, béke és szeretet 
van, csak ott lehet erős közös-
ségeket teremteni és eredmé-
nyeket elérni. Fontos, hogy 
ez az erény a jövőben is meg-
maradjon! Karcag város min-
den lakójának kívánok szere-
tetteljes, áldott karácsonyt és 
békés, boldog újévet! 

dr. Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter
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Eseménydús év volt 2014 
Karcag város életében. Túl va-
gyunk három választáson, 
számtalan rendezvényen, prog-
ramon. Év végén, hagyománya-
inkhoz híven Dobos Lászlóval, 
Karcag város polgármesterével 
készítettünk interjút. 

- Polgármester Úr! Mennyi-
re volt mozgalmas az idei esz-
tendő?

- Abban biztosak voltunk, 
hogy az idei év az átlagnál is 
nehezebb  és  mozgalmasabb 
lesz, és ez meg is valósult. Gon-
dolok itt rögtön a három vá-
lasztásra, ami mindenképpen 
izgalmasabbá tette az évet.

- Milyen volt a kampányok a 
hangulata, milyen volt a város-
ban a közhangulat?

- Nagyon készült minden 
párt, minden jelölt  a válasz-
tásra és az az igazság, hogy egy 
picikét finomabb kampány-
ra számítottunk, de benne volt 
a pakliban az is, hogy végül el-
durvul. Szerencsére ez nem tör-
tént meg.  Azért néhány komo-
lyabb pengeváltás is volt a kam-
pányok során, de a lényeg az, 
hogy különösebben nagyobb 
sérelmek nélkül zajlott minden 
kampány és azt mondhatom 
a Fidesz részéről, hogy mind a 
három választás nagyon ered-
ményes volt. 

- Az Országgyűlési Választás 
volt az egyik legfontosabb és leg-
jelentősebb választás.

- Elmondhatom, hogy nagy 
erővel készült a Fidesz erre a 
választásra. A munkánk gyü-
mölcse beérett, hiszen egy 
olyan ember került a választó-
kerület élére és az országgyű-
lésbe nagyon nagy fölénnyel, 
aki méltán képviseli Karcagot 
és a választókerületet, Dr. Faze-
kas Sándor személyében. 

- Egy nagyobb lélegzetvétel 
után az Országgyűlési Választá-
sokat követte az Európai Parla-
menti választás.

- Mind a három választás 
alapvetően meghatározza Ma-
gyarország helyzetét, állapo-
tát, hiszen az országgyűlési és 
az önkormányzati választás egy 
oda-vissza segítség a kormány-
zat és az önkormányzatok kö-
zött, de nagyon fontos az uniós 
választás is, hiszen nem mind-
egy, hogy milyen emberek kép-

viselik Magyarországot az Eu-
rópai Unióban és itt is csak si-
kerről lehet beszámolni, hiszen 
a legtöbb jelölt a Fidesz padso-
raiból került ki és ők olyan em-
berek, akik valóban a magyar 
nemzet érdekeit képviselik az 
Európai Unióban. 

- Október 12 –én lezajlottak a 
helyhatósági választások. 

- Egy kicsit féltünk attól, 
hogy a választási kedv alább-
hagy, és tartottunk attól, hogy 
elfáradtak a szavazók és eset-
leg kevésbé érdekli őket ez a vá-
lasztás, de bíztunk abban is ter-
mészetesen, hogy miután a sa-
ját településeik sorsáról van szó, 
mégis elmennek szavazni és le-
hetőség szerint bölcsen dönte-
nek. Ennek megfelelően készül-
tünk és a programunkat ennek 
megfelelően alakítottuk ki a jö-
vő ciklusra vonatkozóan és úgy 
tűnik, hogy az emberek, a jó-
zan többség azt választotta amit 
a mi programunk tartalmazott 
és ennek megfelelően nagyon 
örülünk annak, hogy valóban 
nagyon nagy fölénnyel sikerült 
megnyerni az önkormányzati 
választást. Elsősorban gondolok 
arra, hogy mind a nyolc válasz-
tókerületben fideszes  képviselő 
jutott be a testületbe a szavaza-
tok alapján, és a még három ki-
adó helyre egy IPOSZ-os és két 
jobbikos képviselő került. Na-
gyon csodálkoztam egy tévé in-
terjún, amikor Andrási András 
képviselő úr egy hatalmas erő-
nek tüntette fel a Jobbikot, mint 
pártszervezetet itt a városban. 
Ha valaki alaposan megné-
zi a számadatokat, rá kell jön-
nie, hogy erről szó nincs. Való-
ban másodikak lettek, de hihe-
tetlenül lemaradva a Fidesztől. 
Gyakorlatilag ez mutatkozott 
meg a polgármester személyé-
nek a választásakor is. Három 
jelölt volt, én ennek örültem, 
hogy nem csak ketten voltunk, 
hanem volt egy harmadik sze-
mély is. Ott is szerencsére sike-
rült a jó eredményt hozni. 

- Igazolják-e a számok az el-
múlt évek munkáját?

- Bizonyára igen, hiszen ha 
ez nem így lenne, akkor  a vá-
lasztók nem úgy szavaztak vol-
na ahogy tették. A legjobb mér-
ce mindig a választás. Lehet sok 
minden bizonygatni akár a ka-
merákon keresztül, akár az új-
ság hasábjain keresztül, vagy 
bármilyen fórumon, az em-
berek mégis csak annak hisz-
nek amit a hétköznapokban lát-
nak, tapasztalnak, és a szerint is 
döntenek. Így én abban biztos 
vagyok, hogy az a munka, ami 
elvégzésre került az elmúlt négy 
évben, azt értékelték az embe-
rek.

- Az önkormányzati válasz-
táson nagy többséggel ismét Önt 

választották meg polgármester-
nek a karcagiak. Amikor meg-
tudta az eredményt mire gon-
dolt, mi lesz a legfontosabb fel-
adata?

- Sok feladat eszembe jutott, 
de elsőként az, hogy egy na-
gyon hosszú, szorgalmas és ki-
tartó munkának az eredménye 
érett be ismételten, hasonlóan a 
korábbi ciklusokhoz, hiszen mi 
a Fidesz tagjai elhatároztunk 
valamit már 1990-ben és on-
nantól kezdődően folyamato-
san, ugyanazon a nyomvonalon 
haladva tesszük a dolgunkat és 
dolgozunk a város érdekeiért 
és az itt élők érdekeiért termé-
szetesen. Miután az emberek a 
különböző választásokon adják 
a szavazatukat, ezzel az elége-
dettségüket fejezik ki, az első és 
legfontosabb az volt, hogy arra 
a több, mint két évtizedre gon-
doljak, ami munka ebben már 
benne van, amit a fideszes kép-
viselők tettek a  városért. Ez egy 
hihetetlen nagy teljesítmény és 
nagyon boldog vagyok, hogy 
ennek a csapatnak a tagja lehe-
tek. Természetesen nagyon sok 
feladat is megfogalmazódott, 
hiszen adva van egy program, 
amit bemutattunk a választók-
nak még a választás előtt, és an-
nak mentén fogunk haladni az 
elkövetkezendő időszakban . A 
program nagyon gazdag, sze-
retnénk azt lehetőség szerint 
maradéktalanul megvalósítani. 

- A testületbe új képviselők is 
bekerültek. Hogyan kezdődött el 
a közös munka?

- A többség megmaradt, és 
mindenképpen gyakorlottan 
oldják meg a feladatokat. Tud-
ják, hogy mi zajlik a testületi 
üléseken, a bizottsági üléseken, 
a különféle rendezvényeken, és 
én úgy látom, hogy az újonnan 
bekerülők is nagyon gyorsan 
felvették a ritmust. Ennek örü-
lök, hiszen egy jól összeszokott 
képviselő testület hatékonyab-
ban tud teljesíteni. 

- Polgármesterré választásá-
hoz ezúton is gratulálunk és si-
keres munkát kívánunk a követ-
kező évekre.

- Ezúton is szeretném meg-
köszönni mindazoknak a bizal-
mát, akik a fideszes képviselők-
re szavaztak és engem tartottak 
alkalmasnak arra, hogy betölt-
sem ezt a tisztséget.

- Hogyan teljesített a város 
2014- ben?

- Gazdasági szempontból 
mindig nehéz évet kell ma-
gunk mögött tudnunk, nem 
volt más ez az esztendő sem. 
Nyilvánvalóan nem lehet ne-
héz helyzetbe kerülni, nem le-
het olyan helyzetbe kerülni, 
hogy komolyabb hitelfelvétel-
re kerüljön sor, vagy bármi-
lyen eladósodás érje a várost. 
Ezt sikerült elérnünk, ettől 
függetlenül mindazon terv 
amit kitaláltunk a költségve-
tés készítésekor, illetve elter-
veztünk, azok megvalósul-
tak. Olyan dolgokat amit min-
den évben végre kell hajta-
nunk, pl. út- és járdajavítás, 
vízelvezetés, árokkarbantar-
tás- ezeket mind megvalósítot-
tuk és belekezdtünk egy nagy 
projectbe, ami átnyúlik a jö-
vő évre is. Ez az úgynevezett 
Városrehabilitációs pályázat. 
A munkálatok megkezdőd-
tek, ezt már mindenki tapasz-
talhatta, hiszem elkezdődött a 
Déryné Kulturális Központ és 
a Városháza felújítása is. Vár-
hatóan a következő év első hó-
napjaiban megkezdődik a Pi-
accsarnok felújítása is. 

- A legfontosabb célkitűzés a 
munkahelyteremtés. Épülnek a 
munkahelyteremtő beruházá-
sok. Elégedett-e?

- Elégedett soha nem voltam 
és nem is leszek, mert az valami 
jóllakottságot feltételez. Annak 
mindenképpen örülök, hogy a 
közmunkaprogramban közel 
ötszázan vettek részt ebben az 
esztendőben. Remélem, hogy 

ezt tovább tudjuk folytatni, sőt 
fejleszteni is. Céljaink között 
szerepel egy szociális szövet-
kezetnek a megalapítása, ami a 
növénytermesztésen, a zöldség-
termesztésen kívül már egy ko-
molyabb ágazatba, az állatte-
nyésztésbe is be kíván kapcso-
lódni. Ezen kívül örömmel ta-
pasztalhatjuk, hogy az Ipari 
Parkban is olyan munkálatok 
folynak, ami további munka-
helyteremtő lehetőségeket biz-
tosítanak és nem csak a látvá-
nyos részt kell értékelni, hanem 
azokat a háttérmunkálatokat is, 
amik lehetővé teszik azt, hogy 
további befektetések valósulja-
nak meg ebben az Ipari Park-
ban. 

- Programok, rendezvények 
terén nem szűkölködött a város.

- Elégedett vagyok, mert itt az-
tán valóban bőséges lehetőség 
van a kikapcsolódásra, a szóra-
kozásra. Úgy gondolom, hogy ta-
lán ez a terület az, ami közelít a 
100 százalékhoz, hiszen nincs a 
városnak olyan rétege, akit ne cé-
lozna meg az a gazdag program-
kínálat ami a rendelkezésünkre 
áll, most már évről- évre. 

- Hamarosan itt az új eszten-
dő. Mi a legfontosabb feladat a 
jövő évre vonatkozóan?

- A legfontosabb feladat a 
gazdasági helyzetünk továb-
bi stabilitásának megőrzése, 
munkahelyteremtés, azoknak 
a beruházásoknak a befejezé-
se magas színvonalon amik el-
kezdődtek, és természetesen új 
beruházások beindítása. 

- Mit kíván a jövő évre?
- Mindenkinek nagyon jó 

egészséget, ez a legfontosabb, 
békét, és boldog egymás mel-
lett élést, hiszen így tudunk ösz-
szefogva, összetartva dolgozni 
eredményesen a városért. Bé-
kés, boldog, áldott karácsonyt 
és szerencsés új esztendőt kívá-
nok mindenkinek.

- Köszönöm az interjút!
Balogh Andrea

INTERJÚ

Kellemes karácsonyi Kellemes karácsonyi 
ünnepeket és ünnepeket és 

eredményekben gazdag, eredményekben gazdag, 
békés, boldog új esztendőt békés, boldog új esztendőt 

kívánnak kívánnak 
a Karcagi Hírmondó a Karcagi Hírmondó 

munkatársai!munkatársai!

Dobos László: Mozgalmas évünk volt

Balogh Andrea Vona Zoltánné Elek György Cselényi Csaba Dede LillaBalogh Andrea Vona Zoltánné Elek György Cselényi Csaba Dede Lilla



4 2014. december 19.KARCAGI HÍRMONDÓ

HÍREK

Sok száz látogató, s a gye-
rekekkel együtt számos csa-
lád kereste fel december 6-án 
(szombaton) a Déryné Kultu-
rális Központ sportcsarnok-
beli adventi játszóházát. A 
Várakozást színesítő progra-
mon, a Madarász Imre Egyesí-
tett Óvoda, a Vöröskereszt és 
a Déryné jóvoltából tucatnyi 
kézműves foglalkozás (mé-
zeskalács-, karácsonyfadísz és 
asztali dísz- készítés etc.) vár-
ta az érdeklődőket, de a spor-
tolásra hívó Mocorgó és a ki-
csiket váró Babakuckó is nép-
szerű volt. Játékos formában 
ugyan, de megjelent a tudo-

mány is, s a fizika világából 
vett érdekes jelenségek és kí-

sérletek a színpadra kívánkoz-
tak, mert a Sportcsarnok kö-
zepét ezúttal a városi nagy-
színpad foglalta el. Ezen lé-
pett fel a délelőtt folyamán 
a Péter és Pán Duo, a kultu-
rális központ balett, modern 
tánc és mazsorett csoport-
ja, valamint a Toporgók és 
a Dalma Dance Club tánco-
sai. És hát – Miklós napja lé-
vén – a Mikulás is megjelent 
és igen szép sikert aratott, hi-
szen fényképezkedni is lehe-
tett vele.

- e -

Adventi játszóház

A Szilveszter (név)napján 
kezdődő évzáró ünnep lénye-
ge az óév temetésén túl az új-
esztendő vidám és harsány kö-
szöntése, amikor kicsivel több 
megengedett a szokásosnál, ám 
a szabályok ilyenkor is érvé-
nyesek. „Mire figyeljenek oda 
az ünneplők az óév utolsó és 
az újév első napján?” - kérdez-
tük ismét Teleki Zoltán r. alez-
redest.

- Köszönjük a lehetőséget, 
mert amellett, hogy ez az ün-
nep a szórakozásról szól, né-
hány dologra mindenképpen 
oda kell figyelni – azért, hogy 
valóban boldog új év köszönt-
sön ránk. Először is, ha valaki 
szórakozóhelyen kívánja eltöl-
teni a szilvesztert, akkor min-
denképpen fogadjon sofőrt. Te-
hát senkinek eszébe ne jusson, 
hogy szeszes ital fogyasztását 
követően akár a legrövidebb 
távra is a volánhoz üljön. A 
rendőrség szilveszter éjszaká-
ján fokozottan fogja ellenőrizni 
a szórakozóhelyek környékét és 
a közlekedő járművek vezetőit 

is. Az alkoholszonda alkalma-
zására minden esetben sor fog 
kerülni és ha valaki ittas álla-
potban vezet, az szabálysértési, 
illetve büntető eljárást vonhat 
maga után. (Ittas vezetés ese-
tén a pénzbírságon kívül a jár-
művezetéstől eltiltás is (szintén) 
minden esetben bekövetkez-
het.) Habár a KRESZ-t módo-
sították, és már nem tilos, hogy 
valaki szeszes ital fogyasztását 
követően biciklire üljön, de ha 
valaki a kerékpárral részegen 
össze-vissza kacsázik az úton, 
vagy más járművekkel ütközik 
stb., az továbbra is szabálysér-
tési eljárást von maga után. A 
kollégák videokamerával jár-
ják az utcákat, a szabálysérté-
seket videóra rögzítik, úgy kez-
dik meg a szabálysértési eljá-
rást. A szórakozóhelyi bulizás-
hoz még hozzáfűzném, hogy a 
legnagyobb jókedv közepette 
is figyeljünk oda az értékeinkre 
(pénztárca, mobiltelefon, stb.).

- A petárdázás az elmúlt hu-
szonöt évben mindig visszatérő 
téma volt ilyenkor...

- Azt mindenképpen tud-
ni kell, hogy az ezt szabályozó, 
a polgári célú pirotechnikai te-
vékenységről szóló, 173/2011-
es kormányrendelet értelmé-
ben magánszemélyek az 1. és 2. 
pirotechnikai osztályba tarto-
zó tűzijáték termékeket a (ren-
deletben) meghatározottak sze-

rint egész évben vásárolhatják 
és felhasználhatják. A 3. osz-
tályba sorolt, ún. „kistűzijá-
ték” termékeket viszont az ál-
lampolgárok csak az év végén, 
a szilveszterre való tekintet-
tel szerezhetik be és használ-
hatják fel. Ezeket a legtöbb he-
lyen az ún. ideiglenes konténe-
res árusítóhelyeken lehet majd 
beszerezni december 28-tól 
31-éig, összesen 3 kg nettó ha-
tóanyag tartalom mennyisé-
gig. Felhasználni viszont kizá-
rólag az év utolsó napján lehet 
18 órától január 1-jén 6 óráig. A 
fel nem használt vagy hibás ter-
mékeket az eladó köteles – az 
eladási ár megtérítése mellett – 
visszavenni. A tűzijátékok cso-
magolásán lenni kell haszná-
lati utasításnak, amit a balese-
tek elkerülése végett szigorúan 
be kell tartani. A szabályok be 
nem tartásával szabálysértési 
eljárást lehet elkövetni, ami es-
tenként igen súlyos pénzbünte-
tést is maga után vonhat. Sze-
retném kiemelni: a vonatkozó 
jogszabályok továbbra is tiltják 
a petárdák beszerzését, birtok-
lását és felhasználását, és ez vo-
natkozik az ún. tűzijátékbom-
bák birtoklására is. A petárdá-
zás tehát az idén sincs megen-
gedve!

Végezetül: mindenkinek bol-
dog új esztendőt kívánunk!

Elek György

Rendőrségi tanácsok szilveszterre

RENDŐRSÉGI HÍREK

Lopás 
Kenderesen

Lopás vétség elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja mi-
att indított eljárást a Karca-
gi Rendőrkapitányság L. Já-
nos kenderesi lakos ellen. Az 
52 éves férfi 2014. december 
14-én az esti órákban a ke-
rítést kibontva bejutott egy 
kunhegyesi ingatlan udvará-
ra, ahonnan egy kerékpárt, két 
létrát és különböző kéziszer-
számokat eltulajdonított. A 
rendőrök az adatgyűjtést kö-
vetően azonosították és előállí-
tották a jogsértőt a rendőrség-
re, az eltulajdonított tárgyakat 
lefoglalták.

Kerítést 
bontott

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság eljárást indított lopás vét-
ség elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt F. Elem-
ér kunmadarasi lakos ellen. A 
20 éves férfi 2014. december 
12. és 2014. december 13. kö-
zött egy kunmadarasi lakatlan 
ingatlan kerítésének deszkáit 
megbontotta és abból több lé-
cet eltulajdonított. A rendőrök 
a bejelentést követően rö-
vid időn belül azonosították a 
jogsértőt, akinek otthonában 
több, a kerítésből származó 
lécet megtaláltak és lefoglal-
tak. Az egyenruhások a férfit 
előállították a Kunmadarasi 
Rendőrőrsre, ahol gyanúsí-
tottként kihallgatták. A fér-
fi elismerte, hogy több alka-
lommal járt már a háznál lé-

ceket lopni, melyeket később 
eltüzelt.

Feleségét 
bántalmazta

Kunmadarasi otthonában 
szólalkozott össze 2014. de-
cember 13-án 19 óra 30 perc 
körül egy házaspár. A férfi és 
a nő között a vita tettlegességig 
fajult, a családfő bántalmazta 
az asszonyt. A nő a rendőrség 
segítségét kérte a dühöngő férfi 
megfékezésében. Az egyenru-
hások az agresszívan viselkedő 
férfit otthonában elfogták és 
előállították a Karcagi Rend-
őrkapitányságra, ahol meghall-
gatták. A rendőrök a 41 éves 
jogsértővel szemben ideiglenes 
megelőző távoltartó határoza-
tot hoztak.

Kerékpárt 
lopott

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság szabálysértési eljárást in-
dított egy karcagi lakos ellen. 
A 24 éves férfi 2014. decem-
ber 11-én 17 óra 15 perc körü-
li időben az egyik karcagi üz-
let előtti kerékpártárolóból el-
tulajdonított egy lezáratlan 
biciklit. Az áruház biztonsá-
gi szolgálata a sértett jelzése 
alapján értesítette a rendőrsé-
get. A kiérkező egyenruhások 
azonosították a jogsértőt, aki-
nek otthonában megtalálták 
és lefoglalták az ellopott két-
kerekűt. A nyomozók a fér-
fit 2014. december 12-én meg-
hallgatták és szabálysértési 
őrizetbe vették.

December 15-én (hétfőn) a Györffy István Tagiskolában volt 
a Magyar Közlekedési Klub 2014. szeptemberében meghirde-
tett láthatósági mellény tervezés rajzpályázatának eredmény-
hirdetése. Az országos pályázaton városunk is kiválóan szere-
pelt. Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Tagintézmény 
tanulóit 19 láthatósági mellénnyel jutalmazták, köztük Magyar 
Donatellát is, aki országos szinten, felhasználásra kiválasztott 
rajzával szakmai különdíjat is nyert.

-dh-

Rajzpályázat
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Kókuszhóember hógolyókkal
Hozzávalók: 15 dkg tejpor, 10 dkg Rama Vajas Íz, 15 dkg kókuszreszelék, ill. 5 dkg a 
bevonáshoz, 10 dkg cukor, 1 dl víz.
Díszítés: Kevés kakaópor, Kis darab répa, vagy marcipán., Fűszernövény ágacska.
Elkészítés:
1. Forraljuk fel a vizet és a cukrot, főzzünk belőle szirupot.
2. Vegyük le a tűzről, keverjük hozzá a Rama Vajas Ízt, a tejport, és végül a kókuszreszeléket.
3. Tegyük pár órára hűtőszekrénybe. Ha kihűlt, készítsünk három különböző méretű golyót a hóember testéhez. Mielőtt felépít-
jük, hempergessük meg a golyókat kókuszreszelékben. Segítségül egy kis hurkapálcára fűzzük fel őket, így jobban megállnak.
4. Egy kis tésztát gyúrjunk össze kakaóporral, ebből készítsük el a kalapot, a szemeket és a gombokat.
5. Az orrot formázzuk meg marcipánból, vagy egy kis darab répából. Díszíthetjük még fűszernövény ágacskával.
6. A maradék masszából készítsünk a hóember köré hógolyókat, így tálaljuk. Fogyasztásig tároljuk hűtőszekrényben. 1 
hóember, és mérettől függően 20-30 hógolyó lesz belőle.

Csillogó ékszerek
Nincsen szükség kelle-

metlen illatú ezüsttisztító-
ra, ami marja a kezet. Te-
gyünk 3 evőkanál sót 1 li-
ter forró vízbe és rakjunk 
mellé alufólia darabokat, 
5-10 kisebb galacsint. Te-
gyük bele az ezüst ékszere-
ket vagy akár patinás evő-
eszközöket és hagyjuk állni 
30 percig. Végül öblítsük le 
a lábasba tett holmikat. Ér-
demes kipróbálni!

Háztartási jó tanácsok

Játsszon Ön is a
Karcagi Hírmondóval!

Ki számolt be nepáli úti élményeiről?
A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és 
telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben január 6-án 
(kedden) 12 óráig. Címünk: 5300 Karcag, Kertész J. u. 2.
A helyes megfejtők között 2  darab fürdőbelépőt sorsolunk ki 
az Akácliget fürdő felajánlásában.
A nyerteseket telefonon értesítjük.

Nyereményjáték

Karácsonyi díszítések (IV.)
OTTHON

HÍREK

Az időjárás hidegedésével kez-
dődik a falopások a város környé-
ki erdőket (itt-ott az utcák faállo-
mányát is) megritkító szezonja. A 
jelenség az elmúlt huszonöt esz-
tendő egyik megoldhatatlannak 
tűnő problémáját jelentette, és ta-
valy ugyan kedvezőre fordultak 
a mutatók, a mezőőrökre mind-
ez továbbra is jelentős terheket ró.

- Tavaly nagyon jó évet zár-
tunk – mondja Molnár Pál, a 
Városgondnokság vezetője. - A 
korábbiakhoz képest minimális 
tételt jelentettek a falopások. Ez 
nyilván annak köszönhető, hogy 
a közmunkaprogramban részt-
vevők sokkal nagyobb anya-
gi forrást tudtak a téli tüzelő be-
szerzésére fordítani.

Az idén is a mezőőrség felada-
ta a város környéki és a város-
hoz közeli erdőterületek őrzése. 
A mezőőrök munkája az elmúlt 
évekhez képest most annyiban 
módosult, hogy sikerült beszerez-
ni egy Lada Niva terepjárót. Ezzel 
jóval egyszerűbb a figyelőszolgá-
lat szervezése, valamint gyorsabb 
és hatékonyabb lehet a járőrözés 
is. A VG vezetője azt is elmond-
ta, hogy a nagy lakossági igény-
re tekintettel a mezőőrök a zárt-
kertekre is felügyelnek. Ezekben 
kezdik és fejezik be a szolgálatot, s 
egy-egy alkalommal a kertek na-
gyobb részét be tudják majd járni.

Mezőőrök felügyelik az 
erdőket és a kerteket

Az elmúlt hónapokban sok 
minden történt a Csokonai 
Könyvtár háza táján. Mint 
köztudott, átköltözött az If-
júsági Ház épületébe és most 
már úgy néz ki, hogy sike-
rült a berendezkedés, las-
san minden a helyére kerül. 
Nemrég arról számolhat-
tunk be, hogy új polcrend-
szerrel bővül az intézmény 
eszköztára, most pedig arról 
adhatunk hírt, hogy jelentős 
mennyiségű új könyvet vá-
sároltak.

Fülöp Ilona csoportveze-
tő elmondta, hogy november 
végén volt egy készletkisöp-
rési akciójuk, melynek ker-

tében karcagi írók műveit és 
más városi kiadványokat kí-
náltak kedvezményes áron 
az érdeklődőknek. Emellett 
videó kazettákat is leselej-
teztek az könyvtári készlet-
ből, mivel ezek az adathor-
dozók már elavultnak szá-
mítanak. Új könyvvásárlás-
ra pedig az önkormányzat 
biztosított jelentősebb pénz-
összeget és ennek köszönhe-
tően nagyobb mennyiségű 
készletet tudtak vásárolni. 
Jelenleg ezek leltárba vétele 
zajlik és az ünnepek után ke-
rülhetnek az olvasók kezébe.

-dh-

Új könyvekkel gyarapodott a Csokonai 
Könyvtár készlete

Már több száz milliós a bel-
vízkár a karcagi határban 
az elmúlt hetekben lehullott 
nagy mennyiségű csapadék 
miatt. A gazdák hetek óta vé-
dekeznek, van olyan terület, 
ahol még a napraforgót sem 
tudták learatni, és az őszi ve-
tést sem befejezni. A Hattyúsi 
részen csatornákat nyitnak 
gépekkel a földeken, így pró-
bálják leereszteni a belvizet a 
befogadócsatornába. Ez a gaz-
dáknak napi 300 ezer forin-
tos plusz költséget jelent. Van 
olyan gazdaszövetkezet, ahol 
egy hónap alatt már 15 mil-

lió forintot költöttek a bevetett 
területük belvízvédekezésére, 
hogy megakadályozzák a to-
vábbi károsodást. Hubai Im-
re Csabáék Sebesér, Hattyús 
és Kunlaposi részén lévő föld-
jük 70 százalékát érinti a bel-
víz, területük 25-40 százaléka 

belvizes. A bevetett területen 
nem ítélhető meg a kár mér-
téke, azt majd aratáskor tud-
ják megmondani. A csapadék 
200-300 milliméterrel halad-
ja meg a sokéves átlagot, köze-
lít a 900-1000 milliméterhez, 
az átlag 500 milliméter. Erre 
a többletvízre a mezőgazdaság 
nincs felkészülve. Három hét 
alatt a határ különböző pont-
jain 75-104 milliméterig mér-
tek csapadékot a Kunagro 21. 
Kft.-nél. A  90 százalék felet-
ti páratartalom miatt a föld 
nem is száradt. Már az első 
esőknél víz alá került terüle-

tiken lánctalpas kombájnnal 
fogják a kukoricát betakarí-
tani. Domján Sándor főmér-
nök szerint városi szinten 100 
milliós a kár, mely az árbevé-
tel kiesésből és a plusz mun-
kák költségéből adódik.

Belvízkárok

Gyertya nélkül 
nem is igazi a ka-
rácsony. Fényük 
gondoskodik ar-
ról, hogy a borús 
téli napokon is ün-
nepélyes legyen a 
hangulatunk. Kü-
lönösen érdekes, ha 
gyertyánk még il-
latos is. Nos, er-
re a kompozíció-
ra, melyet fehér szív 
alakú vesszőalap-
ra helyeztem, piros 
gyertyát tűztem, a 
karácsony egyéb il-
lataival, fenyőág, 
fahéj, csillagánizs, 
narancs, citromka-
rika. Így a karácso-
nyi asztalon már 
ez az újabb, színei-
ben klasszikus dísz 
pompázhat.

Boldog, meghitt karácsonyt kívánok!

Nyíriné Kátai Katalin

Dekoratív asztaldísz
Fotó: Internet
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ÉRDEKESSÉGEK

Ázsia szívében, a Himalá-
ja lábánál, két hatalmas or-
szág – India és Kína – kö-
zé szorítva találunk egy másfél 
magyarországnyi, kicsi államot, 
Nepált, „az élő istennő orszá-
gát”. Régi ismerősünk, Németh 
Mihály ez év tavaszán ebben az 
országban töltött két hetet.

- Hát igen. Ez „a Kelet”.
- Így van. Már régebben ter-

veztem errefelé egy utat, Indi-
ába mentem volna, de csak két 
hét szabadság jött rá össze, eny-
nyi idő pedig Indiához nagyon 
kevés. Most azonban, a tava-
lyi kenyai utazás után úgy dön-
töttem, hogy a cél Ázsia és Ne-
pál. Ázsia – Afrika mellett – kul-
turálisan, földrajzilag, etnográ-
fiailag talán a legváltozatosabb 
kontinens. Úgy tudom például, 
hogy a Földön feltalálható ösz-
szes vallás mind Ázsiából szár-
mazik. Nepálban, ahová a török 
légitársaság jóvoltából áprilisban 
simán eljutottam, két világvallás 
van jelen. A lakosok 80 százalé-
ka hindu, 20 százaléka buddhis-
ta, illetve ezek keveréke.

- A térképen látható, hogy szó 
szerint a Himalája lábánál te-
rül el.

- Nepál átlagos magassága 
mindössze 2000 méter, de et-
től függetlenül a világ legma-
gasabb országa, mert itt van a 
Himalája déli vonulata, úgy-
hogy a világ legnagyobb he-
gyei közül négy vagy öt (pl. a 
Mount Everest is) Nepál terü-
letén található. 2008-ig király-

ság volt az államforma, a király 
halála után lett köztársaság. 
A fővárosa Kathmandu, ami 
a másik két korábbi főváros-
sal – Patannal és Bakhtapurral 
– együtt kb. ezer méteres ma-
gasságban, de egy óriási nagy 
völgyben fekszik. Igazi, ázsi-
ai város, mert Nepál elkerül-
te az európai (angol) építésze-
ti hatásokat, tulajdonképpen 
még a pályaudvarokon sem ta-
lálni európai vonásokat. A la-
kóépületek már rendesen ázsi-
ai hangulatot árasztanak, de – 
földrengések látogatta ország 
lévén – betonszálakkal vannak 
megerősítve, és így nem túl szé-
pek. Jól megfér viszont egymás 
mellett a régi és az új, mert sok, 
többszáz éves épület is van, el-
sősorban templomok és szen-
télyek. A vallás és az arra épülő 
hagyományok mindenütt jelen 

vannak, és azt mondhatni vé-
gigviszik az ember egész életét. 
Azt is meg kell mondani, hogy 
a két nagy vallás nagyon jól el-
van egymás mellett.

- Az idegeneket hogy fogad-
ják?

- Az idegenforgalom na-
gyon jelentős, nagyon sok ázsi-
ai, amerikai, ausztrál és euró-
pai turistával lehet találkozni, 
az idegen arcokat tehát meg-
szokták, de egyébként se vettem 
észre náluk a kinézést (ami Me-
xikóban a „gringó”, Kenyában 
pedig a „mzungu” elnevezések-
ben kifejeződik.) Viszont elég 
szegények, úgyhogy ha meglát-
nak egy fehér embert, egyből 
rápattannak és az egyik riksát, 
a másik idegenvezetést ajánl fel, 
illetve valamilyen nepáli ter-
méket, szőtteseket, selyemkel-
méket vagy egyebet kínálnak 
megvételre. Én egy kukrit, egy 
tőrt vettem így. Jellemzően na-
gyon népszerű a hegymászó tu-
rizmus, és Kathmandu Thamel 
negyedében számos helyen le-
het turistafelszerelést venni, 
mégmeg nagyon olcsón. Egyéb-
ként a kajától a buszjegyig min-
den olcsó, talán egynegyede az 
európai árnak.

- Az előbb a szegényeket emlí-
tetted. Miből él az ország?

- A turizmus és a kereskede-
lem mellett elsősorban mező-
gazdaságból. A síkságon meg 
a hegyek arra alkalmas részein 
főként rizst termesztenek, a na-
gyobb magasságokban persze 
már az állattenyésztés a meg-
határozó. A tehén szent állat, 
de bivalyt, jakot, kecskét min-
denfelé tenyésztenek. A rizs-
termesztésben még ma is a ké-
zi munka a jellemző, vagyis a 

hegyoldalakban kialakított te-
raszokon kézzel palántázzák ki 
a rizst és ugyanúgy, sarlóval ta-
karítják be. Elmondható, hogy 
annak ellenére, hogy pl. sok 
embernek van autója, elképesz-
tő nagy a szegénység. Az utcák 
teli szeméttel, amit nem nagyon 
takarítanak össze, ha mégis csi-
nálja valaki, akkor is marad 
kinn bőven. Rengeteg a koldus, 
a kéregető, a hajléktalan, a me-
zítlábas ember, alultáplált gyer-
mek. A szegénység oka a ’90-es 
években pusztító polgárháború: 
maoista gerillák akarták átven-
ni a hatalmat. Egyébként 
az, hogy Nepál a király-
ságból köztársaság lett, 
azért van, mert a ’90-es 
években a királyi herceg 
lemészárolta a királyi 
családot, egy túlélő ma-
radt a nagybácsi, a király 
testvére. Ő lett a király, s 
2008-ban bekövetkezett 
halála után jött a köztár-
saság.

- Vidéken is megfor-
dultál?

- Áprilisban jártam 
ott, amikor az ott hasz-
nált holdév szerint az újév kö-
vetkezik. Mindenki erre készült 
és a nagy nyüzsgés elől meg-
szöktem egy 30 kilométernyi-
re lévő, párszáz lelkes faluba. 
Innen nagyon jó kilátás nyílik 
a Himalája vonulatára, de nem 
volt szerencsém, mert már ké-
szülődött a monszun és párás 
volt a levegő. Később az ország 
déli részén lévő Chitwan Nem-
zeti Parkba is elmentem.

- Zárásként szóljunk pár szót 
a gasztronómiáról...

- A kaják túlnyomó része in-
diai, illetve tibeti eredetű. A lé-

nyegük: rizs rizzsel, de ez ért-
hető is. Egyéb gabonaféle nem-
igen terem arra, a rizs viszont 
általános, azt eszik mindenhez 
– úgy értem különböző felté-
tekkel. Ezek között sok a növé-
nyi eredetű: bambuszrügy, kar-
fiol, karalábé, kelbimbó, a hús-
félék közül pedig a hal meg a 
baromfi. A legjellemzőbb fű-
szer a curry. A szegénység egyik 
jele, hogy gyakori az áramszü-
net, sőt, ha naponta összesen 7 
órát van áram, akkor már na-
gyon jó. Ennek ismeretében 
olyan helyen volt érdemes ka-

jálni, ahol zúgott az aggregá-
tor, mert ott mindig volt friss 
hús, friss étel – és persze hideg 
sör is.

Mindent összevetve színes, 
érdekes világ a nepáli, amely-
ben békésen elfér a két vallás, 
amelyek nemcsak az ősi hagyo-
mányokat tartják életben, de az 
újdonságok befogadását is lehe-
tővé teszik. Néha megdöbbentő 
látnivalókkal tarkított, de moz-
galmas és tartalmas két hetet 
töltöttem ott.

Elek György

Az élő istennő országa 
- Németh Mihály Nepálban -

A hét kérdése: Fenyőfa, gyertyák, csillagszórók, költekezés, töltött káposzta meg bejgli – 
sokszor ennyinek tűnik, de persze más tartalma is van. Önnek mit jelent a karácsony?

Mondziger Zsoltné (58):
Szeretet, a nyugalom és a 

béke ünnepe, ami összehozza 
a családot, a rokonokat. Ná-
lunk is így telik el.

Ökrös Imre (63): 
Nálunk a családi együttlét 

alkalma. A lányunk külföl dön 
él, ilyenkor általában hazajön 
és együtt töltjük az ünnepe-
ket. Most is alig várjuk...

Szabó Péterné (47): 
Az egyik gyerekünk Buda-

pesten, a másik Debrecenben 
tanul, ilyenkor azonban ha-
zajönnek, s a nagyszülőkkel 
együtt töltjük a karácsonyt. 
Szentestén nagy társaság van 
nálunk és ajándékozás...

Persze ez így nem teljesen 
igaz, mivel különböző formá-
it körül-belül 5000 évvel ez-
előtt is ismerték és használ-
ták az emberek. Ez nem vicc, a 
legrégebbi rágógumit – amely 
fognyomokat is tartalmazott – 
2007-ben találták Finnország-
ban. Ez lényegében nyírfaké-
regből készült kátrány és egyes 
vélemények szerint olyan anya-
gokat is tartalmaz, amelyek fer-
tőtlenítő hatással rendelkeznek.

Számos hasonló lelet létezik 
a világon, például Közép-, és 
Dél-Amerikában is ismerték az 
ottani indián törzsek, ráadásul 
az anyaguk és állaguk is hason-
latos volt a mai rágógumikhoz. 
Ez sem véletlen, hiszen az otta-
ni leltek alapanyaga az úgyne-
vezett chicle, ami egy őserdei 
fakéregből nyerhető ki és lénye-

gében nem más, mint termé-
szetes gumi. Ez a mai rágógu-
mik egyik összetevője is, bár 
hozzá kell tenni, hogy az 1960-
as évektől kezdve inkább elter-
jedtek a szintetikus gumiól elő-
állított termékek.

Röviden ennyi a rágógumi 
őstörténete, de a modern ko-
ri felhasználása a 19. században 
kezdődött el és 145 évvel ez-
előtt 1869. december 28-án hi-
vatalosan is szabadalmaztatták 
az Egyesült Államokban. Na-
gyobb tömegű gyártását 1871-
ben kezdték meg Adams New 
York Chewing Gum néven. Ar-
ról a Thomas Adams-ről kapta 
a nevét, aki a gumiiparban volt 
érdekelt és Mexikóból impor-
tálta a chicle-ét az egykori me-
xikói elnöknek köszönhetően.

-dh- 

145 éves a rágógumi
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Tisztelt karcagi lakosok!
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága Cse-
metekertjében lehetőség van karácsonyra fenyőfa vásárlás-
ra 2014. december 08-tól.
Árusítás: hétfőtől péntekig: 7- 12 óráig.
A fenyőfa ára 1.000,- Ft/db
Alább felsorolt fenyőfák kaphatók: erdei fenyő, fekete fenyő, 
douglasz fenyő, lucfenyő.

Molnár Pál
igazgató

V. Ö. Városgondnoksága

PIACCSARNOK 
NYITVATARTÁSA

December 19. 6:30-17:00
December 20. 6:00-12:00
December 21. ZÁRVA
December22. 6:30-17:00
December 23. 6:30-17:00
December 24. 6:00-12:00
December 25. ZÁRVA
December 26. ZÁRVA
December 27. ZÁRVA
December 28. ZÁRVA
December 29. 6:30-17:00
December 30. 6:30-17:00
December 31. 6:00-12:00
Január 1. ZÁRVA
Január 2. ZÁRVA
Január 3. 6:00-12:00

HIRDETMÉNYEK

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 
Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége aktuális állás-
ajánlatai:
 - Jogvédelmi biztosításközvetítő (Kisújszállás, Karcag)
 - Adminisztrációs ügyfélszolgálati munkatárs (Karcag)
 - Bolti eladó (Kenderes)

- Biztonsági őr (Karcag)
 - Pék, édesipari terménygyártó (Kunmadaras)
 - Lakatos (Nyíregyháza)
 - NC, CNC, gépkezelő (Karcag)
 - Hegesztő, lángvágó (Nyíregyháza, Kisújszállás)
 - Motorkerékpár szerelő (Karcag)
 - Ács-állványozó (Karcag)
 - Gépkocsivezető (Karcag)
 - Mezőgazdasági gépkezelő (nehézgépkezelő, Kisújszállás)
 - Gyártósori összeszerelő (betanított munka, Szolnok)
 - Vendéglátó kisegítő (Kisújszállás)

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a kirendeltségen 
(5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (59/500-350) vagy 
e-mailben (szolnokmmkkarcag@lab.hu) lehet.

Az állásajánlatokról további információk találhatók a 
Virtuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

A Csokonai Könyvtár 
ünnepi nyitva tartása:

2014. december 22. (hétfő)
9-13 óra

2014. december 23. (kedd)
9-13 óra

2014. december 24. (szerda)
zárva

2014. december 27. (szombat)
zárva

2014. december 29. (hétfő) 
9-13 óra

2014. december 30. (kedd)
9-13 óra

2014. december 31. (szerda)
zárva

2015. január 02. (péntek)
zárva

2015. január 03. (szombat)
zárva

2015. január 06-tól a könyv-
tár a szokásos nyitva tartá-
si idővel áll a kedves olvasók 
rendelkezésére.

Kellemes ünnepeket
kívánunk mindenkinek!

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a Múze-

umkertbe (Püspökladányi út 3.) a 2014. december 22-én 
15 órakor kezdődő KÖNYVBEMUTATÓRA, amelyen 
Körmendi Lajos összes művei II. kötetét ismerteti Rideg 
István szerkesztő. Közreműködik: Barna Sándor vers- és 
prózamondó.

Barbaricum Irodalmi Könyvműhely

Meghívó
A KÁI és AMI Györffy István Általános Iskolai Tagintéz-
ménye szeretettel meghívja Önt hagyományos karácsonyi 
ünnepségére.
Időpont: 2014. december 19. 12:00
Helyszín: Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár mozi terme
A műsor szereplői:

 - az 5.b osztály tanulói
 - a tagintézmény énekkara és Vass György tanár úr

Felkészítő pedagógusok:
 - Kissné Csombordi Szilvia
 - Kovács Miklós Istvánné
 - Oroszné Millikhoffer Rita
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HIRDETMÉNYEK

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 
ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
December 20-21.  Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.
December 24-25-26. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13.  Tel.: 06/30-205-3260.
December 27-28. Dr. Domán György Kg., Ady E. u. 58. Tel.: 06/30-434-4950.
Január 01-02.  Dr. Terjék Imre  Kg., Duna u. 7.  Tel.: 06/20-939-4650.
Január 03-04.  Dr. Godó Zoltán  Kg., Körös u. 40. Tel.: 06/30-218-5722.
Január 11.  Dr. Magyar György Kg., Hajnal u. 22. Tel.: 06/30-852-0465.

2014. december 19-21. péntek-

vasárnap

18.00 Műsorajánlat

18.05 Birkózó Mikulás

18.30 Kiállítás megnyitó

19.00 Kulturális ajánló

19.05 Nagykunsági Krónika

 Aktuális kérdések 

 Vendég: Teleki Zoltán

 Téma: A rendőrség karácsonyi felhívása

 Karcagi hírek

 - Gimnázium adománygyűjtése

 - Mennyit költünk az ünnepekre

 - Fenyőfa vásár

 Háttér

 Vendég: Lévai Kálmán

 Téma: Mire vigyázzunk az ünnepek alatt?

20.30 Nepáli élménybeszámoló

2014. december 22-23. hétfő/kedd

18:00 Műsorajánlat

18:05 Jöjjetek Hozzám – Református 

istentisztelet 2014.12.14

19:15 Karcagi Hírek

19:50 A Hit Szava – Római katolikus 

szentmise 2014.12.14

20:40 Nótaszó a Túri Vásárban 2014.

2014. december 24-26. szerda-

péntek

10.00 Műsorajánlat

10.05 Mesemondó verseny a Könyvtárban

11.30 Református Gimnázium Szalagavató 

műsora

13.00 Karcagi Karácsonyi műsorok

 - Zeneiskolások karácsonyi hangversenye

 - diákok karácsonyi műsora

 - Adventi Játszóház

16.20 Római Birodalom Bukása 1. 

amerikai fi lm. F.sz: Sophia Loren

17.40 Római Birodalom Bukása 2.

19.05 Nagykunsági Krónika

 Aktuális kérdések 

 Vendég: Dr. Fazekas Sándor

 Téma: év végi interjú

 Karcagi hírek

 - Adventi Játszóház

 - Véradók köszöntése

 - Maci szépségversen

 Háttér – különkiadás

 Karácsonyi sütés főzés

20.05 Aranybánya - angol kalandfi lm. Fsz: 

Roger Moore

2014. december 31. szerda

14.00 Birkafőző Fesztivál 2014.

16.00 Györff y Bál 2014.

17.00 A palást - amerikai fi lm

19.05 Nagykunsági krónika

 Aktuális kérdések 

 Vendég: Dobos László 

 Téma: Év végi interjú a polgármesterrel

 Karcagi hírek

 Háttér - benne: Tűzoltó múzeum átadása

20.20 Műgyűjtők és Kalandorok 

kíméljenek - angol fi lm

22.20 Egymillió dolláros agy - amerikai fi lm

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Nézze Ön is a műsorunkat az interneten 

a www.karcagtv.hu oldalon, 
itt válogathat kedvére korábbi híradásainkból is

Anyakönyv
Születés

Pető Beáta – Szabó György János
Kg., Diófa u. 22.

Fanni
Lólé Anita – Botos Roman
Kg., Rába u. 6. 

Roman
Halálozás

Kun Imre
 Karcag (1942.)
Örlös László
 Karcag (1932.)
Wolf György
 Karcag (1930.)
Mándi Sándorné
(Czombos Róza)
 Karcag (1944.)

Horgászok figyelem!
A 2014. évi területi engedélyek (Bocskai Debrecen / Kőrösi 

Halász Szöv. Gyomaendrőd / Halász Kft. Szajol) 2015. január 31-
ig érvényesek! A Nagykun HE (Téglagyári tó) szintén 2015. ja-
nuár 31-ig érvényes annak, aki nem fogta meg a 2014. évi kvótát!

A vezetőség

Tisztelt Szülők!
A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Györffy István Általános Iskolai Tagintézménye Iskolakós-
toló címmel komplex tevékenységsorozatot indít nagycso-
portos óvodásoknak.

A program célja, hogy a gyermekek megismerjék az isko-
lai élet „titkait”.

A foglalkozás időpontja: 2015. január 07. (szerda) 16:30 
óra, melyre szeretettel várjuk az érdeklődő gyermekeket 
és szüleiket a Kossuth tér 4. szám alatt. „Január, január. 
Mindig hócsizmában jár…” Téli örömök a tanító nénikkel.

A foglalkozásokba bármikor be lehet kapcsolódni!
Érdeklődni lehet: 59/513-435-ös telefonszámon.
Kapcsolattartó: Borsosné Herczegh Judit munkaközös-

ség-vezető.

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2014. december 24-i és a 

2015. január 02-ai munkaszüneti napok körüli munkarend 
változás miatt a Karcagi Járási Hivatalban az ügyfélfogadás 
rendje az alábbiak szerint valósul meg:
- 2014. december 12. (péntek) munkanap, ügyfélfogadás 

8:00 - 16:00
- 2014. december 13. (szombat) munkanap, ügyfélfogadás 

8:00 - 12:00
- 2014. december 24. (szerda) munkaszüneti nap
- 2014. december 31. (szerda) munkanap, ügyfélfogadás 

8:00 - 12:00
- 2015. január 02. (péntek) munkaszüneti nap
- 2015. január 10. (szombat) munkanap, ügyfélfogadás 
 8:00 – 12:00.

Megértésüket köszönöm.
Hodos Julianna

hivatalvezető PÁLYÁZAT
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága pályá-
zatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére: MEZŐŐR.
Betöltéséhez szükséges feltételek:

- 8. általános iskolai végzettség
- Saját tulajdonú segédmotor-kerékpár, ill. annak vezeté-

sére feljogosító okmány
- Karcag város külterületének ismerete
- Büntetlen előélet.

Az elbírálásnál előnyt jelent: mezőőri vizsga, fegyvervizsga.
Illetmény és egyéb juttatás: A Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A pályázat részeként benyújtandó iratok: Szakmai önélet-
rajz. Végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolata.
Az állás betöltésének várható időpontja: 2015. január 26.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 23.
Jelentkezni írásban, 2015. január 21-ig lehet az alábbi címünkre:
Városi Önkormányzat Városgondnoksága
5300 Karcag, Villamos u. 109.
e-mail cím: vgkarcag.munkaugy@gmail.com
Tel.: 59/311-411 Fax: 59/311-538.

Vásároljon karácsonyra Karcagi 
Kalendáriumot!

A Déryné Kulturális, Turisztikai, 
Sport Központ és Könyvtár kiadásá-
ban karácsonyra immár 23. alkalom-
mal ismét megjelenik a 2015. évi Kar-
cagi Kalendárium, amely a jövő évi 
naptár mellett érdekes beszámoló-
kat, fotókat tartalmaz az idei év ese-
ményeiről, történéseiről, a legsikere-
sebben teljesítő diákokról, a kitünte-

tett karcagiakról. Kunsági recepteket, horoszkópot, hasznos 
tanácsokat egyaránt találhatnak a kiadványban. A kötetben 
a gyermekek is találnak érdekességeket, mesét, TOTÓ-t és 
kézműves ötleteket.

A Karcagi Kalendáriumot jó szívvel ajánljuk a Család va-
lamennyi tagjának, szép és érdekes karácsonyi ajándék le-
het!

A kötet 2014. december 18-tól 1.000 forintos áron megvá-
sárolható a Csokonai Könyvtárban a nyitva tartási időben, 
valamint december 20-21-én a Városi Sportcsarnokban. 

Szepesi Tibor
mb. igazgató, kiadó

December 20. szombat
 8 – 13 óráig Főtér 

Gyógyszertár – Horváth F. u.
 9 – 20 óráig Alma 

Gyógyszertár – Tesco
December 21. vasárnap
 9 – 12 óráig Alma 

Gyógyszertár – Tesco
December 24. Pihenőnap!
 8 – 13 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.
 9 – 13 óráig Alma 

Gyógyszertár – Tesco
December 25. Ügyelet
 9 – 12 óráig Oroszlán – 

Kórház u.
December 26. Ügyelet
 9 – 12 óráig Oroszlán – 

Kórház u.
December 27. szombat
 8 – 13 óráig Berek Patika – 

Kiss A. utca
 9 – 20 óráig Alma 

Gyógyszertár – Tesco
December 28. vasárnap Ügyelet
 9 – 12 óráig Alma 

Gyógyszertár – Tesco
2015. január 01. Ügyelet
 9 – 12 óráig Pingvin Patika 

– Kossuth tér
Január 02. Pihenőnap
 8 – 13 óráig Főtér 

Gyógyszertár – Horváth F. u.
 9 – 20 óráig Alma 

Gyógyszertár – Tesco
Január 03. szombat
 8 – 13 óráig Betánia 

Gyógyszertár – Széchenyi sgt.
 9 – 20 óráig Alma 

Gyógyszertár – Tesco
Január 04. vasárnap
 9 – 12 óráig Pingvin Patika 

– Kossuth tér
Január 10. szombat Munkanap
Január 11. vasárnap
 9 – 12 óráig Alma 

Gyógyszertár Tesco

A fenti időpontokon túl 
sürgős esetben egészségügyi 
ellátás a Háziorvosi ügyeleten 
(Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 
130 m²-es kertes családi ház tu-
lajdonostól alkuképesen eladó. 
Tel.: 06/70-300-9730.

2 szoba + nappalis családi ház 
eladó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 
8,5 M Ft. Tel.: 06 70/310-1751 v. 
06/30-245-7147.

109 m²-es tetőteres, kertes csa-
ládi ház eladó vagy 1,5 szobás 
panelre cserélném Karcagon 
vagy Debrecenben, értékegyez-
tetéssel. Tel.: 06/30-857-3805.

Családi ház nagy portával eladó. 
Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M Ft. 
Tel.: 59/300-462.

3 szobás sorházi lakás a fürdő-
höz közel, reális áron, sürgősen 
eladó. Karcag, Kórház u. 1. Tel.: 
06/30-544-3673.

Tégla építésű társasházi, II. eme-
leti, 3 szobás, klímás, egyedi fű-
tésrendszerű lakás garázzsal 
együtt is eladó. Tel.: 06/20-451-
8143.

Tiszaderzsen telek áron alul el-
adó. Tel.: 06/30-357-9702.

Karcagon 2,5 szobás 84 m²-es 
összkomfortos családi ház nagy 
alsóépülettel alku képes áron el-
adó. Tel.: 06/30-922-8958.

Kis családi ház eladó! Karcag, 
Cserepes u.26. Tel.: 06/59-311-
090

Karcag, Kórház u. 8. sz. B lh. II. 
em. alatti 2 szobás, 51 m²-es fel-
újított lakás reális áron eladó. 
Tel.: 06/30-627-7789.

2 szobás tégla kis családi ház gáz 
és cserépkályha fűtéssel eladó. Kg., 
Zádor u. 28. Tel.: 06/70-414-2622.
Karcag központjában 1054 m²-es 
telken 145 m²-es, tégla építésű, 4 
szoba összkomfortos családi ház 
rendezett udvarral, garázzsal, alá-
pincézett melléképülettel eladó. 
Tel.: 06/30-206-5343.
Karcagon két kertes ház sürgősen 
eladó vagy Tiszafüredire cserélhető. 
Karcagi telek is eladó vagy cserélhe-
tő házra, termőföldre, személygép-
kocsira. Tel.: 06/20-230-1202.
Karcagon eladó összkomfortos 
családi ház, alsóépület, garázs van. 
Kisebb földszinti tömblakás csere 
érdekel. Tel.: 06/30-483-6705.

Állat
Kopasztott csirke eladó! Vágás 
minden pénteken. Megrendelést 
csütörtök délig szíveskedjenek 
leadni! Karcag, Soós I.u.12., Tel.: 
59/311-969; 06/30-244-5160
Hízó 480 Ft/kg és 650 Ft/kg; puly-
ka 4.000 Ft/db; nyúl 2.000 Ft/db 
eladó. Érd.: Kg., Fecske u. 14.
Libák továbbtenyésztésre eladók. 
Tel.: 06/20-316-0136.

Társkereső
Luxuskörülmények között élő 
49/182 sportos, sármos üzletem-
ber, akinek a belső értékei a 10-es 
skálán 9-es, keres önmagára és tár-
saságára is igényes karcsú hölgyet 
hosszú, tartós kapcsolatra 40 éves 
korig. Hogy ne a Te költségedre 
beszéljünk, csöngess meg, vissza-
hívlak! Tel.: 06/20-280-1944.

Társam keresem egyedülálló hölgy 
személyében. Tel.: 06/30-428-2545.

Üdülés
Berekfürdői apartman kiadó. SZÉP 
kártya elfogadó hely. (Geréné). Tel.: 
06/30-535-4907.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! A 
terrorizmus csendes ellenszere. 
Tel.: 06/59-313-284, www.tmhirek.
hu
Eladó 1 db parabola antenna, 2 
db grillsütő, fa etetőszék asztallal, 
5 polcos TV-állvány, autós ülés. 
Tel.: 59/314-094 (délután).
Eladó 2 db új tölgyfából üve-
ges faragott fali téka, 1 db új 
tölgyfa gurulós zsúrkocsi, 1 db 
új Lampart LB 30-as faláttöréses 
gázkonvektor, 1 db új elektro-
mos 4 csirkés 8260 W 50 Hz 2200 
V kosaras grillsütő, 1 db fekvő 
kondipad súlyok nélkül, 3 db vi-
lágos piros huzatú kagyló fotel, 
1 db dohányzó asztal, TV asztal, 
bárszekrények. Tel.: 06/70-300-
9730.
A  B H G  s o r o n  a  N e m z e t i 
Dohányboltban bankkártyás fi-
zetés is lehetséges. Nyitva tar-
tás: hétfőtől péntekig: 5-21 órá-
ig, szombat: 5-22 óráig, vasárnap: 
5-21 óráig. Tisztelettel: Orvos-
Nagy László.
Ve g ys zerm entes  t is z t í t ás  a 
„Vixi” mikroszálas termékek-
kel! Környezetbarát, ember-, és 
pénztárcakímélő! Kiváló aján-
dék! Keresse a Borházban! „Mert 
a Földet nem apáinktól örököl-
tük, hanem unokáinktól kaptuk 
kölcsön!!!”
Vásárolok régi színes szódás üve-
geket, régi paraszti fenyő bútoro-
kat, kar-, zseb- és faliórákat, fest-
ményeket, porcelánokat, nippe-
ket, réz-, bronz-, ezüst dísztárgya-
kat és mindennemű régiségeket, 
teljes körű hagyatékot! 06/20-
996-1346.

Eladó bio kukorica vetőmag (piros). 
Ár: 1.000 Ft/kg. (Előjegyezhető!) 
Érd.: Kg., Füredi u. 3. Tel.: 06/30-
963-5073.
Termelői méz kapható, házhoz 
szállítással is! Akácméz: 1.800 
Ft/kg, vegyes méz: 1.300 Ft/kg. 
Szőlősi Csaba és Sebők Erika. Érd.: 
Kg., Füredi u. 3. Tel.: 06/30-963-
5073.
Eladó biokukorica, vegyes szemű 
(sárga és piros) akár 20 kg-onként 
is, házhoz szállítva, hétvégén is. 
Ár: 5.500 Ft/q. Érd.: Kg., Füredi u. 
3. Tel.: 06/30-963-5073.
Garázst vásárolnék a Szent I. sgt. 
1-5. udvarán a garázssor közepe 
táján. Eladó 160x65x10 cm vastag 
beton fedőlap jó állapotban. Tel.: 
59/313-167.
Ha nyugdíjas, egyedülálló és sze-
gény vagy, töltsd a szilvesztert a 
Villa Negrában. Tel.: 06/20-268-
9521.
A Hópihe használt cipő boltba ér-
kezett gyermek foci cipő, teremci-
pő, hótaposó, síruhák, felnőtt fér-
ficipők és sportcipők, bőr csizmák 
nagy választékban kaphatók! Kg., 
Vasút út 38. Nyitva: 9 – 11 óra és 
14 17 óra.
Eladó 1 db mini mosógép újszerű 
állapotban és vastagabb kötőfo-
nal több színben. Tel.: 59/314-299.
Fél hektár erdő és másfél hektár 
legelő eladó. Tel.: 06/70-248-2208.
Téglás I-es kertben 23 sor kertföld 
eladó. Tel.: 06/20-316-0136.
Termelői méz vásár az Ábrahám 
méhészetben december 20 -
án (szombaton) 9 – 13 óráig. 
Megrendelés házhoz szállítással 
minden nap. Kg., Reggel u. 33. 
Tel.: 06/30-696-5288.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet és bársony nadrág; 
bőrkabát varrását rövid határidő-
re vállalom! Tel.: 59/887-269

Német nyelvoktatást vállalok. Tel.: 
06/59-889-493.
Minőségi termelői borok az or-
s z á g  l e g j o b b  b o r á s z a i t ó l . 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák krt. 
77. Tel.: 06/30-928-3073. www.
karcagiborhaz.hu 
Pala, cseréptetők átfedése táblás 
zsindellyel, cseréppel, lindabbal. 
Ereszcsatornák cseréje, bádo-
gos munkák végzése garanciával. 
Filagóriák építése, homlokzat fes-
tése, hőszigetelése. Azonnali kez-
déssel! Tel.: 06/20-919-0320.
Tetőmunkákat és javításokat is 
vállalok. Sütő Kálmán ácsmester. 
Tel.: 06/30-584-2767.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is válla-
lok. Török László. Tel.: 59/313-887 
vagy 06/30-289-5103.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést válla-
lok! Tel.: 06/30-447-3918.
Az Orgonda Agrár Kft. földet bé-
relne és vállal növényvédelmi 
szaktanácsadást és szakirányítást. 
Tel.: 06/30-785-0690.

Gépjármű
Nissan lassú jármű eladó. Tel.: 
06/20-316-0136.

APRÓHIRDETÉS

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK VALÓSÁG-

TARTALMÁÉRT FELELŐS-

SÉGET NEM VÁLLAL!

Hirdessen 

Ön is 

kedvezményes 

áron a Karcagi 

Hírmondóban! 

Az 

apróhirdetés

csak 200 Ft*.  

* Az alapár 20 szóig 

értendő.

Kedves Olvasóink!
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, kérjük 

jelezzék Szerkesztőségünkben személyesen (Karcag, Kertész J. 

utca 2.), vagy telefonon a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

Tisztelt Hirdetőink, Olvasóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy szerkesztőségünk 2014. de-
cember 22-től 2015. január 02-áig szabadság miatt zárva 
lesz. Hirdetésüket 2015. január 5-én adhatják fel. Legköze-
lebbi lapszámunk 2015. január 9-én jelenik meg.
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SPORT

Kézilabda

Csapatunk az őszi záró for-
duló helyszínén, december 
7-én, Mezőtúron lépett pályá-
ra Túrkeve és Szolnok csapa-
tai ellen. Mindkét mérkőzés 
szinte rangadónak tudható be, 
nagy volt a teher a fiúkon, de 
karcagi sikerrel zárult mind-
két mérkőzés.

Eredmények:
Karcag SE - Túrkeve 27:24 

(15:15)
Karcag: Király, Jobbágy (6), 

Vályi (6), Sebők (5), Hamar B., 
Szepesi (2), Örsi (1).

Csere: Gulybán, Tóth Z., 
Tóth B. (1),Papp, Major (6).

Az első félidei gyenge véde-
kezést sikerült magunk mö-
gött hagyni a másodikra. A re-
meklő Jobbágy, Király, Vályi 
hármas mellett Sebők nyújtott 
átlag feletti teljesítményt. Ne-
héz, fontos győzelem született.

Karcag SE - Szolnok KCSE 
32:26 (19:15)

Karcag: Király, Jobbágy (8), 
Vályi (2), Sebők (1), Hamar B. 
(3), Szepesi, Örsi (3).

Csere: Gulybán, Tóth Z. (7), 
Tóth B. (1), Papp (1), Major (6).

Játékos-edző: Major János.
A mérkőzésnek voltak ugyan 

mélypontjai, de nem eszik for-
rón a kását. Dicséretes a fia-
tal Tóth Z. és Hamar B. játéka, 
akik játékukkal és góljaikkal 
hálálták meg a bizalmat. Együt-
tesünk így első helyen várja a 
tavaszi folytatást, két ponttal 
előzi meg Rákóczifalva együt-
tesét. Őszi mérlegünk 10 mér-
kőzés, 9 győzelem, 18 pont a ta-
bellán. Nagy gratuláció illeti a 
fiúkat, a téli szünet után janu-
árban folytatódnak az edzések.

MAJOR
szakedző

Férfi kézilabda megyei I. osztály
Hajszálon múlott, de őszi első a Karcagi SE

Nagy Jenő tanító az 1940-
es években kapcsolódott be 
Karcag sportéletébe. Először 
a labdarúgó szakosztály in-
tézője volt, majd az 1950-es 
évektől kezdődően – az 1974-
ben bekövetkezett halálá-
ig – az asztalitenisz utánpót-
lás nevelésével foglalkozott. 
Kezdeteben a Kálvin úti fiú is-
kolában, a hatvanas évek ele-
jétől pedig az Arany János úti 
iskolában – mely intézmény 
az országos utánpótlás neve-
lés egyik fellegvárává vált – 
Csokai Istvánnal együtt dol-
goztak. Munkája eredmé-
nyeként sok utánpótlás korú 
versenyző jutott el a megyei 
versenyeken túlra is. Sidó Nó-
ra (NB I.), Sidó Katalin, Kár-
páti Margit, Hatyányi Julian-
na (NB II.), Horváth Zoltán 
(válogatott), Hajdú Rudolf, Fa-
zekas Sándor (országos he-
lyezettek), Péter László, Far-
kas Béla, Elek Tibor (későbbi 
NB-s versenyzők).

Városunkban rendszeresek 

voltak az országos versenyek, 
ahol több, későbbi Európa és 
világhírű versenyző is szere-
pelt. (Jónyer István, Karsai Fe-
renc, Klampár Tibor.) Nevelő-
munkája elismeréseként Kar-
cagra látogatott két többszörös 
Európa bajnok, Berczik Zoltán 
és Kóczián Éva, akik a zsúfo-
lásig telt Déryné Művelődési 
Központban tartottak hírve-
rő edzést és élménybeszámo-
lót. Jenő bácsi munkáját a gye-
rekek és a sport igazi és felté-
tel nélküli szeretete vezérelte, 
számára az igazi fizetséget a 
sikeres versenyekről boldogan 
hazatérő tanítványok sugárzó 
tekintete jelentette számára.

Nagy Jenő – elért eredmé-
nyei alapján – méltán tartozik 
a karcagi asztalitenisz nagyjai 
közé. A kiváló pedagógus és 
sportember emlékét az ez év 
őszén megrendezett és ezentúl 
évente sorra kerülő emlékver-
sennyel őrizzük.

Csornai Csaba

Nagy Jenő

November 29-én Szolno-
kon, a tiszaligeti uszodá-
ban rendezték meg az úszó-
bajnokság harmadik fordu-
lóját. Hat város – Mezőtúr, 
Tiszaföldvár, Jászapáti, Kar-
cag, Martfű és Szolnok – kö-
zel 150  általános és közép-
iskolás korú fiatalja állt fel a 
rajtkőre 25 versenyszámban. 

Karcagi eredmények: 50 
m pillangó: II. Márkus Atti-
la, 50 m gyors: III. Szabados 
Bence, 50 m mell: III. Papp 
Rebeka. Felkészítő tanárok: 
Keserű Sándor és Kun Lász-
ló.

A következő megmérette-
tések a diákolimpiai közép-
iskolai középdöntők lesz-
nek december 11-én Szolno-
kon. Az általános iskolások 
két helyszínen, Mezőtúron 
és Karcagon mérik össze tu-
dásukat 2015 januárjában. 
A szakvezetők kérik, hogy 
a hozzátartozók, szülők és 
osztálytársak a helyszínen 
szurkoljanak úszóinknak.

B. I.

Szolnok megyei 
úszó bajnokság

A december 7-i, VIII. for-
duló eredményei: B+B – Bri-
gád 5:5, DKV – Ökodízel 3:2, 
Ajándék Üzletház – Ágyusok 
8:0, Labonczfa – Kelemen 9:3, 
Szuperinfó – Gimnázium 8:4, 
MultiTec – Roli Sped 6:2.

A táblázat élcsoport-
ja: 1. MultiTec 24 pont, 2. 
Labonczfa 24 pont, 3. Ajándék 
Üzletház 21 pont, 4. Roli Sped 
18 pont, 5. B+B 10 pont.

A december 14-i, IX. for-
duló eredményei: DKV 
– Szuperinfó 4:3, B+B – 
Ágyusok 3:4, Kelemen – Bri-
gád 9:4, Labonczfa – Aján-
dék Üzletház 3:8, RoliSped 
– Ökodízel 1:3, MultiTec – 
Gimnázium 11:6.

A táblázat élcsoportja: 1. 
MultiTec 27 pont, 2. Ajándék 
Üzletház 24 pont, 3. Laboncfa 
24 pont, 4. RoliSped 18 pont, 
5. DKV 12 pont.

B. I.

Kispályás 
labdarúgó 
bajnokság

Asztalitenisz

Jászárokszállási ASE – 
Kováts DSE Karcag I. 12:6

Karcagi győzelmek: Dr. 
Farkas Béla – Csornai Csaba 
1 győzelem párosban. Egyé-
niben: Nagy Norbert 3, Dr. 
Farkas Béla 1, Csornai Csaba 
1 győzelem.

Csornai Csaba: A je-
lenleg második helyezett 
és nagy játékerőt képvise-
lő Jászárokszállás biztosan 
nyert.

Kováts DSE Karcag II. - 
Jászberény H-generál ASE 
2:16

Karcagi győzelmek: Vál 
Tamás – Lázár Richárd 1 
győzelem párosban. Egyéni-
ben: Dobrai István 1 győze-
lem.

Csornai Csaba: A mérkő-
zések képei alapján szoro-
sabb eredményt vártunk, de 
a nagy játékerőt képviselő 
Jászberény biztosan győzött.

December 14-én Kisújszál-
láson rendezték meg a ha-
gyományos Karácsony Ku-
pa versenyt újonc korosz-

tályban. A Kováts DSE színe-
it Dobó István képviselte, aki 
nagyszerű játékkal korosztá-
lyában arany érmet szerzett. 
Ezzel a győztesnek járó kupát 
is átvehette. Gratulálunk az 
eredményéhez!

Szilveszter Kupa asztalite-
nisz versenyt rendeznek de-
cember 31-én 18 órától ja-
nuár 1-jén 03 óráig a Városi 
Sportcsarnokban. A verseny 
nyílt, részvételi díj megfize-
tése után bárki részt vehet 
rajta.

Részletes információ: 
Csornai Csaba 06/30-963-
2828.

A Kováts DSE asztalite-
nisz szakosztálya nevében 
minden támogatónknak és 
segítőnknek megköszönjük 
azt a munkát, amit a város 
asztalitenisz sportja érdeké-
ben tettek. Valamennyi ked-
ves olvasónknak boldog ka-
rácsonyt és békés új eszten-
dőt kívánunk!

B. I.

Asztalitenisz megyei I. 
osztályú bajnokság

Karate

December 6-7-én a kara-
te szakosztály versenyzői 
mindkét versenynapon szín-
vonalas versenyen képvisel-
ték a karcagi színeket. Gyar-
mati Imre, a karcagi szak-
osztály vezetője elmondta, 
hogy két helyszínen – a Mi-
kulás Kupa Rákoskereszt-
úron, a felnőtt csapatbajnok-
ság pedig Budaörsön – került 
megrendezésre.

A Mikuláskupán 20 egye-
sület közel 100 versenyzője 
vett részt. A karcagi szakosz-
tályt Magyar Levente gyer-
mekkorcsoportban, és Ke-
mény Anett junior korcso-
portban képviselte. Leventé-
nek ez az első sikere, mivel 
könnyűsúlyban második he-
lyezést ért el. Anett junior 
nehézsúlyban szintén má-
sodik helyen végzett. A ma-
gyar felnőtt csapatbajnok-
ságot olyan illusztris ven-
dégek tisztelték meg, mint 
Garamvölgyi László rend-
őr dandártábornok, Mészá-
ros János, a Magyar Kara-

te Szövetség elnöke, és jelen 
volt Furkó Kálmán, a Ma-
gyar Kyokushin karate alapí-
tója. Csapatversenyről lévén 
szó, egy csapatban öt ver-
senyző szerepelhetett. A kar-
cagi versenyzők az OKKSZ 
csapatban versenyeztek, 
mert sajnos az idén nem tud-
tak önálló csapatot indíta-
ni. A csapatversenyen részt 
vett Kemény Anett, aki utol-
só éves juniorként vállalta a 
felnőtt küzdelmeket, ezért 
minden dicséretet megérde-
mel, mivel szombaton is ver-
senyzett. Sánta Vanda is el-
ismerést érdemel, mivel győ-
zelmei után a döntőben küz-
delmes mérkőzést vívott a 
világbajnok soproni Szepe-
si Csengével. Az OKKSZ csa-
pat a döntőig verekedte be 
magát és minimális különb-
séggel maradt alul a soproni 
együttessel szemben. Ezáltal 
mindkét karcagi lány felnőtt 
csapatbajnoki érmet szerzett.

B. I.

Kemény Anett, Magyar Levente és 
Sánta Vanda sikeres versenyzése

Kérjük ne feledje!
Lapzárta: 2015. január. 6 (kedd) 

12 óra

Labdarúgás


