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Karcagi  Hírmondó
A Karcag Városi Önkormányzat, a Déryné Kul-

turális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár, a 
Karcagi Református Egyházközség, a Karcagi Ró-
mai Katolikus Egyházközség valamint a Nagykun-
ságért Civil Fórum Egyesület összefogásában va-
lósul meg az a programsorozat, amely az adven-
ti időszakban várja az érdeklődőket minden vasár-
nap délután karácsonyi műsorral egybekötött gyer-
tyagyújtásra. Az advent ideje a keresztény ünnepek 
között a karácsonyt (december 25-ét) megelőző ne-
gyedik vasárnapon, Szent András apostol napjához 
(november 30.) legközelebb eső vasárnapon veszi 
kezdetét és a karácsonyt megelőző vasárnapig tart. 
A karácsonyt megelőző várakozás időszaka, ami az 
Úr eljövetelében éri el jutalmát. A keresztény kultú-
rában jó néhány szokás kapcsolódik ehhez az idő-
szakhoz. Az adventi koszorú készítése, a gyertyák 
meggyújtása, amely a 19. századtól terjedt el. Kar-
cagon már hagyomány, hogy a Városházán, egy ün-
nepség keretében gyújtják meg a koszorú gyertyáit.

November 29-én, advent első vasárnapján, a Vá-
rosháza díszterme adott otthont az első rendez-
vénynek, melynek keretében Dobos László, váro-
sunk polgármestere mondott ünnepi köszöntőt és 
meggyújtotta az adventi koszorú első gyertyáját. 
Ezen a kora estébe nyúló délutánon a Karcagi Álta-
lános Iskola Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Isko-
lai Tagintézmény Magánének Tanszakának régi és 
új növendékei adtak elő egy emelkedett hangulatú 
verses-zenés műsort, Keserűné Ébner Tünde köz-
reműködésével.

Az ünnepi hangulatú műsort követően, az egybe-
gyűltek a Városháza előtti téren egy-egy szál gyer-
tya meggyújtásával adták körbe a szeretet lángját 
egymás között.

A következő gyertyagyújtási alkalomra december 
6-án (vasárnap) 17 órától kerül sor a református temp-
lomban, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Ég az első adventi gyertya

A Déryné Kulturális Köz-
pontban tartotta november 28-
án (szombaton) XII. Ovi-gálá-
ját a Madarász Imre Egyesített 
Óvoda. 

A megjelent vendégeket Do-
bos László polgármester köszön-
tötte, majd Gulyás Ferencné in-
tézményvezető emlékezett meg 
az óvodai oktatás jeles évfordu-
lóiról.

Ötven éve vette át óvoda-
pedagógusi diplomáját Czicze 
Józsefné, akit ez alkalomból 
Dobos László polgármester egy 
virágcsokorral köszöntött. A 
Gyermekünk Mosolya - Egész-
séges Gyermekekért Alapítvány 
idei intézményi díját a Déry-
né Kulturális Központ kapta, 
melyet Szepesi Tibor igazgató 
vett át. A magánszemélyek díját 

Tyukodi László fafaragó és fele-
sége, Tyukodi Lászlóné kapta.

A köszöntők után a gyer-

mekműsorban mind a kilenc 
óvoda egy-egy csoportja fellé-
pett.

Ovi-gála a Dérynében

A város adventi koszorúján az első gyertyát Dobos László polgármester gyújtotta meg

Képünkön a Csokonai úti óvodások láthatók

Képünkön a Kuthen úti óvodások láthatók
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Közéleti szilánkok
Klíma és kvóta

( avagy „minta, 
érték nélkül”)

Ez a két idegen (görög és latin) eredetű 
szó és különböző ragozott alakjuk ural-
ják ma a közbeszéd tartalmait. Magyar 
jelentésükben ritkán szerepelnek, mert 
szinte már ’magyarrá’ váltak. Bizonyos 
esetekben fura is lenne másképpen fo-
galmazni, mert talán meg sem érte-
nénk. Például „betelepítési hányadról” 
vagy „mennyiségi részarányról” be-
szélni a betelepítési kvóta helyett. Mint 
ahogy azt sem nagyon értjük, hogy mi-
ért lett a kvóta „baloldali érték”. 
Az rendben van, hogy a szolidaritást, 
ha a szociálisan hátrányos helyzetűek-
hez kapcsoljuk, az elsősorban „balol-
dali” helyiértékű fogalomként gyöke-
resedett meg történelmileg. De már ak-
kor értelmezési nehézségekkel állunk 
szemben, ha a „szolidaritás” elsődleges 
jelentéstartalmát vizsgáljuk, ugyan-
is a fogalom „kölcsönös felelősségvál-
lalást” jelent: a közös érdekek alapján 
való közösségvállalást. A szocialisták-
nak úgy tűnik nem sikerült föloldani azt 
a társadalmi értelemben vett ellent-
mondást: miért a távolabbi népcso-
portok (de nevezhetjük „idegeneknek” 
is) életkörülményei az előbbrevalóak, 
fontosabbak számukra, mint a közeleb-
bi csoportok, a „honon belüliek” körül-
ményei, érdekei? 
A „sorrendiség” alapkérdés. Minden 
más ebből következik. A múlt hét vé-
gén megtartott baloldali pártkongresz-
szusnak sem volt olyan üzenete a több-
ségi társadalom felé, amely a föntebb 
említett ellentmondást akár logikailag 
föloldotta volna. A magyar társada-
lom hátrányos helyzetű rétegeinek pe-
dig hiába próbálják azt mondani, hogy 
a helyzetük majd azzal javulna, ha még 
pluszban idegen nemzetiségű csopor-
tokat, vagy akár csak „embereket” fo-
gadna be betelepülőként az ország. Mi-
ért lenne emiatt nekik jobb?! Ezt legfel-
jebb demagóg, köntörfalazó szónokok 
hiszik. Mint ahogy azt is, ahogy a szoci-
alista Lukács Zoltán képviselő úr, a de-
mokrácia és a köztársaság „visszaszer-
zéséről” szólt az Országgyűlésben. Azon 
egyszerű okból kifolyólag, hogy ha nem 
demokratikus alapokon működő köz-
társaságban lennénk, akkor az ilyen 
beszédek el sem hangozhatnának! 
Mert a közéleti klíma köztudottan más 
egy diktatúrában, és ennek a különfé-
le eldeformált változataiban, amelyben 
meglehetősen anarchikus viszonyok 
uralkodnak. Amelyekről van elképzelé-
se az emberek nagy részének, mert még 
a közelmúltban is átélhették…

 -ács-

KÖZÉLET

FM hírek

A Magyarok kenyere programban készült liszt szétosztására 
hagyományteremtő szándékkal november 19-én adományozá-
si napot rendeztek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei 
szervezetei országszerte. Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi 
miniszter a Túrkevén rendezett Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
adományozáson elmondta: idén a tavalyi kétszerese, 440 tonna 
búza gyűlt össze a program keretében, a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara gyűjtötte az összes búza 80 százalékát. A legtöbb, 
867 mázsa búzát Jász-Nagykun-Szolnok megyében ajánlották 
fel - jegyezte meg, hozzátéve, hogy a program a magyarság ösz-
szetartását fejezi ki. Kitért arra, hogy Árpád-házi Szent Erzsébet 
példája máig hat: kenyeret adott a koldusoknak, ezért november 
19-én, Erzsébet napján osztják szét a rászorulóknak az össze-
gyűjtött gabonából őrölt lisztet. A megyei adományozási napo-
kat azért rendezték meg, mert idén már nemcsak a program el-
sődleges kedvezményezettjei, hanem a megyék és karitatív szer-
vezetek is részesülhetnek a lisztből. Korinek László jogászpro-
fesszor, a Magyarok kenyere program ötletgazdája az ünnepsé-
gen elmondta: a 440 tonna búzából mintegy 350 tonna liszt lett, 
amelyből minden magyarországi megyében osztanak a rászoru-
lóknak. A búzából 60 tonnát adományoznak a Dévai Szent Fe-
renc Alapítványon keresztül mintegy 2300 gyermeknek, amely-
nek egy részét liszt és száraztészta formájában már meg is kap-
ták. Kétszáz mázsa búzát a kárpátaljai nagydobronyi Refor-
mátus Irgalmas Szamaritánus Gyermekotthonba szállítanak. 
Túrkevén összesen 44 tonna lisztet osztottak szét: három-három 
tonna lisztet adtak át a tiszaburai önkormányzat és a Tiszabőért 
Közalapítvány részére, a Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Szervezete 15 tonna, a Berettyó-Körös Többcélú 
Társulás Szociális Szolgáltató központ 2 tonna, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 21 
tonna lisztet kapott.

Magyarok kenyere - Adományozási nap
November 26-án (csütörtök) 

általános közmeghallgatással 
egybekötött ülésre került sor 
a Városházán. Napirend előtt 
Andrási András kérdéseket tett 
fel, többek között a Kisújszállá-
si út állapotával, várható felújí-
tásával, valamint a posta mel-
letti kereszteződés villany-
rendőrrel történő felszerelésé-
vel kapcsolatban. Dobos László 
polgármester elmondta, hogy 
mindkét témával kapcsolatban 
folyamatosan érdeklődnek a 
közútkezelőnél, hiszen nem vá-
rosi fenntartású útszakaszokról 
van szó. A polgármester hozzá-
tette, hogy egy pályázat kereté-
ben tizenhárom megyei útsza-
kasz kerül felújításra, és az em-

lített Kisújszállási út is szere-
pel köztük. Andrási képviselő a 
Kunmadarason felépülő bünte-
tés-végrehajtási intézmény kap-
csán szólt arról, hogy jó lenne 
elérni azt, hogy az ahhoz szük-
séges építőanyagok szállítása ne 
városunk útjain keresztül tör-
ténjen meg, hanem vasúton. A 
polgármester egyetértett a fel-
vetéssel és reményét fejezte ki, 
hogy közösen tudnak majd e té-
mában lobbizni a megyei köz-
gyűlésben.

Az általános közmeghallga-
táson mindössze egy hozzá-
szólás hangzott el. Rigó Zol-
tán, a Karcag Városi Polgárőr 
Egyesület elnöke a Szomszé-
dok Egymásért Mozgalom lé-
nyegét ismertette, amely im-
már városunkban is megkezd-
te működését. Ismertetőjének 
lényege az volt, hogy a moz-
galom az egymásra figyelés-
ről szól, nem jelent plusz idő-
töltést, nem kell éjszaka jár-
őrözni, hiszen az a rendőrség 
és a polgárőrség feladata. Öt-
ven család csatlakozását vár-
ják a helyi mozgalom elindítá-
sához, amellyel a bűnmegelő-

zés legolcsóbb formája is meg-
valósulhat településünkön.

A napirendi pontok megtár-
gyalása során többek között el-
fogadták az idei költségvetés 
I-III. negyedévének végrehaj-
tásáról szóló beszámolót. Kar-
cagi Nagy Zoltán az előterjesz-
tés kapcsán elmondta, hogy az 
érintett időszakra szóló költ-
ségvetési kiadás a megfele-
lő ütemben, a fedezet folyama-
tos biztosítása mellett való-
sult meg. A képviselő hozzátet-
te, hogy az elmúlt évek gyakor-
latának megfelelően, tovább-
ra is szükséges a költségvetés 
végrehajtásának folyamatos fe-
lülvizsgálata és ellenőrzése az 
egyensúly és a mindenkori fi-

zetőképesség megtartásának 
érdekében.

Az ülésen több napirendi 
pont szólt helyi rendeletekről. 
Mindegyik jogszabályi előírá-
sok miatt vált aktuálissá. Így 
például hatályon kívül helyez-
ték a civil szervezetek támo-
gatási rendjéről szóló önkor-
mányzati rendeletet, mivel az 
ilyen szervezetek támogatá-
sát, jogszabályi változások mi-
att magasabb szintű rendelke-
zések szabályozzák. Ezzel egyi-
dejűleg azonban új rendelet-
tervezetek kerültek elfogadás-
ra – szintén jogszabályváltozá-
sok miatt.

A képviselők arról is döntöt-
tek, hogy 2016. január elsejétől 
a Borjúdűlői ravatalozó épüle-
tét az önkormányzat a Város-
gondnokság üzemeltetésébe ad-
ja. A Városgondnokság közfog-
lalkoztatottak bevonásával gon-
doskodik az épület rendben tar-
tásáról és külön megállapodás 
útján fogja bérbe adni a temet-
kezést végző vállalkozók részé-
re.

-dh-     

Testületi ülés

Képünkön Rózsa Sándor jegyző és Dobos László polgármester

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!

Lapzárta: 
2015. december 7. (hétfő) 

12 óra

Fotó: Internet
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HÍREK
Adventi gondolatok 2015-re

„Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete, amint 
meg van írva Ézsaiás próféta könyvében: „Íme, elküldöm előt-
ted követemet, aki elkészíti utadat; kiáltó hangja szól a pusz-
tában: Készítsétek az ÚR útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!” 
Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdet-
te a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Akkor ki-
ment hozzá Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek 
is mind és - amikor megvallották bűneiket - megkeresztelte 
őket a Jordán vizében. János ruhája teveszőrből volt, derekán 
bőrövet viselt, sáskát evett meg erdei mézet, és ezt hirdette: 
„Utánam jön, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok 
méltó, hogy lehajolva saruja szíját megoldjam.” (Márk evan-
géliuma 1,1-7)   

Kedves Testvérek! Karcag Város Adventben élő Népe!
Újra itt az advent. Mi is az advent? Várakozás!- vágja rá 
a hittanos gyerek és az egyház dolgaiban járatos ember. 
Nemrég azonban azt olvastam egy új újságban: Az advent 
a vágyakozás ideje. Először arra gondoltam, hogy nyom-
dai hiba esete áll fent, és a várakozás helyett véletlenül ír-
tak vágyakozást. De később rá kellett jönnöm, hogy tuda-
tos változtatásról van szó. Manapság az emberek a vágya-
ik fogságában élnek. Ezt sulykolja mindenfelől a média 
is. Most van az ideje annak, hogy ne légy szűkmarkú ma-
gaddal szemben, és lepd meg magadat valamivel, amire 
régóta vágsz. Ilyenkor a kisebbek megírják a Télapónak, 
avagy „jézuskának” a titkos vágyaikat és jaj lesz, ha nem 
kapják meg. Tehát az adventünk tele van vágyakozással. 
Az emberek nem várnak valamit, valami ismeretlent, va-
lami újat, valami meglepőt. Nagyon is határozottan meg-
vannak a céljaik, a vágyaik. Nos, kedves testvéreim az ad-
vent nem a vágyakról szól. Az advent lényege, hogy Vala-
kit várunk, hogy érkezzen meg az életünkbe. Erről szól az 
olvasott igeszakasz is. A kezdetről. Az első, amit megér-
tünk belőle, hogy minden öröm felülről indul el. A négy 
hét, és a négy gyertya a koszorún arra figyelmeztet, hogy 
az Úr Jézus újra megindult életünk felé, és el ne szalasz-
szuk a Vele való találkozást. Ha Ő, azaz Jézus megérke-
zik az életünkbe, akkor valami nagyszerű, egyenesen vá-
gyaink felett álló örömben lesz részünk. (1 Korinthus 2,9) 
Azt olvastuk Ővele a bűnbocsánat, tehát a tisztulás, a lelki 
felüdülés, a reménykedés, az optimizmus költözik az éle-
tünkbe. Lehet, hogy Keresztelő Jánosnak, szürreálisnak, 
szegényesnek, avíttnak tűnik az Egyház a világ szemében 
ezzel a gondolattal, ajánlattal a csilli-villi adventi és kará-
csonyi forgatagban, de még mindig ez az ajánlat hoz iga-
zi örömöt, lelki harmóniát kétezer éve, míg a vágyak útján 
járó, mindig koldus szegénynek érzi magát. 
A példabeszédek írója is, így bíztat: Az igazak várakozása 
örömre fordul. (10,28)

Így kívánok minden testvéremnek, áldott és valódi Krisztussal 
való találkozáshoz vezető adventet és karácsonyt!  

Koncz Tibor református lelkész

Kiállításokban, rendezvények-
ben gazdag évet zár a Györffy 
István Nagykun Múzeum. Dr. 
Nagy Molnár Miklós múzeum-
igazgatótól megtudtuk, hogy ja-
vában dolgoznak a jövő évi prog-
ramnaptáron, sőt már a 2016-
ot nyitó első kiállítás anyaga is 
megérkezett, ami csak a beren-
dezésre vár.

– Tényleg sikeresnek mond-
ható ez az év, mert látogató lét-
számban is jól alakult az el-
múlt időszak. A múzeumpeda-
gógiai foglalkozásaink is jól si-
kerültek, amelyen óvodás gye-
rekek vettek részt és múzeumi 
történelem óra is volt, amelyen 
szintén az I. világháború volt 
a téma. A világháborús kiállí-
tás is még mindig látható – de-

cember 15-ig tekinthető meg a 
tárlat. Tehát a lehetőségeknek 
megfelelően – úgy ahogy min-
den évben – megint csak tör-
téntek apró előrelépések a mú-
zeum életében.

– Igen, a hódmezővásárhelyi 
Emlékpont Múzeum által ösz-
szeállított Rákosi börtöneiben 
című kiállítás is megérkezett 
már, és terveink szerint január 
tizedike környékén ezzel sze-
retnénk nyitni a jövő évet. Ez 
egy szomorú tematikájú kiállí-
tás, gyakorlatilag a gerincét egy 
’50-es évek korabeli börtöncella 
és az ahhoz kapcsolódó tárgyak 
alkotják. Ez a tárlat január-feb-
ruár folyamán lesz látogatható.

– Márciusban, a nemzeti ün-
nep alkalmával az „Eleink éle-
te – A munka” című pályáza-
ti fotókiállítást tervezzük meg-
rendezni, majd pedig májusban 
a múzeumi világnap követke-
zik. Ennek alkalmából – és an-
nak apropóján, hogy a Györffy 
István Nagykun Múzeum jö-
vőre lesz 110 éves – akarunk 
egy múzeumtörténeti, illetve 
helytörténeti vetélkedő soroza-
tot meghirdetni iskolásoknak. 

Terveink szerint ez egész évben 
zajlana, és majd novemberben 
szeretnénk lezárni egy kiállítás-
sal, valamint egy konferenciá-
val egybekötve. Ez körülbelül a 
Múzeumok Őszi Fesztiváljával 
egy időben valósulhat meg.

Az ezt követő időszak ren-
dezvényeit még most tervezzük, 
de körvonalazódik két népmű-
vészeti kiállítás megrendezése 
is. Az egyik Szűcs Judit önálló 
kiállítása lesz, aki az idei Alföl-
di Fazekas Triennálé egyik kü-
löndíjazottja volt, a másik pe-
dig majd a Nagykunsági Kul-
turális Napokhoz kapcsolódó-
an Vargáné Györfi Erzsébet népi 
iparművész tárlata lesz.

Ami biztosra mondható az 
alapvető feladataink mellett, az a 
helyi értéktár további népszerű-
sítése, többek között interneten 
is, ismeretterjesztő formá-
ban. Személyesen pedig terve-
zem, hogy elkezdek előkészí-
teni egy könyvet, amely Kán-
tor Sándorról és tanítványairól 
szól majd, hiszen a mesterről, 
már nagyon rég nem jelent meg 
könyv, a tanítványairól pedig 
egyáltalán nem – csak kisebb 
publikációkban szerepelnek. Kö-
zülük ifj. F. Szabó Mihály és Sz. 
Nagy István életműve már lezá-
rult – sajnos már nincsenek kö-
zöttünk, – úgyhogy minden-
képp össze kell foglalni a mun-
kásságukat. A másik két alkotó 
még szerencsére él, de nekik is 
feltétlenül ott a helyük ebben a 
könyvben.

-dh- 

Már a jövő évi programokat tervezi a múzeum

- A Párizsban történt merény-
letek óta már az sem lehet vitás, 
hogy a migráció, Európa bizton-
sága között közvetlen összefüg-
gés van – mondta Gulyás Ger-
gely, az Országgyűlés törvényal-
kotásért felelős alelnöke novem-
ber 23-án, a „Védjük meg az or-
szágot” című országjárás karca-
gi állomásán, a Déryné Kulturá-
lis Központban tartott lakossági 
fórumon.

- Mi, január óta folyamatosan 
azt mondjuk, Európának nincs 
szüksége gazdasági bevándor-

lókra, ha mégis egyes államok-
nak van, az minden országnak 
csak a saját, szuverén döntése le-
het – hangsúlyozta. Magyaror-
szágon nem szeretnénk gazdasági 
bevándorlókat látni. A menekül-
teknek is az az érdeke, hogy a ha-
zájukban minél hamarabb meg-
szűnjenek a polgárháborús álla-
potok és visszatérhessenek oda. 
Addig pedig a hazájukhoz legkö-
zelebbi államban tölthessék el azt 
az időt, ahonnan majd hazatér-
hetnek. Nem vitatjuk, hogy eh-
hez Európának is hozzá kell já-
rulnia, de nem az a megoldás, 
hogy mindenki, aki Európába 
akar jönni, az válogatás nélkül 
ideérkezik, aztán itt megvizsgál-
juk, hogy ki az, aki menekült, 
ki az, aki bevándorló, ki az, aki 
terrorista. Erről Európa határa-
in kívül kell dönteni és csak azt 
kell beengedni, aki arra valóban 
jogosult és azoknak, akik való-
jában be akarják fogadni őket – 
jelentette ki a politikus, aki szólt 
arról is, hogy Magyarország 
igyekszik a legbiztonságosabb 

országok egyike lenni Európá-
ban. Napi és heti szintű egyez-
tetések vannak az Európai Unió 
többi tagállamával. 

Hangsúlyozta, Magyarország 
elsősorban veszélyt lát a migráci-
óban, és addig, amíg nincs egy-
séges álláspont, addig a nemzet-
állami megoldások maradnak. 
Természetesen a magyar nem-
zetbiztonsági szolgálatok min-
dent megtesznek azért, hogy Ma-
gyarország a legbiztonságosabb 
ország legyen. Önmagában az, 
hogy azt az átjáró házat, ami a 
migráció kapcsán tapasztalható 
volt júliusban, augusztusban si-
került megszüntetni, az is nagy-
mértékben hozzájárult az ország 
biztonságához. Megjegyezte, ha-
zánk közvetlenül pénzt nem ad, 
de azt tudomásul vesszük, hogy 
a nekünk járó Európai Uniós 
források egy csekélyebb részéről 
hajlandó lemondani annak érde-
kében, hogy a menekültek Eu-
rópán kívül maradjanak, és ott 
kapjanak minél humánusabb el-
látást - mondta a politikus. 

Gulyás Gergely Karcagon

– Már a nyár derekán látha-
tó volt, hogy a múzeum moz-
galmas évet tudhat magáénak. 
Az önálló kiállítások mellett 
számtalan városi rendezvény-
hez csatlakozva bonyolítottak le 
programokat. 

– Jövőre kerek évfordulója 
lesz az 1956-os forradalomnak 
és ha jók az értesüléseim, már 
egy ehhez kapcsolódó tárlat 
anyaga is itt van Karcagon...

– Hogy alakul a jövő év to-
vábbi programtervezete?
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A 2010-ben még Békés megyé-
ben indított mintamenza prog-
ram, mint kezdeményezés, ma 
már országos kiterjesztésben 
működik. Az új közétkeztetésről 
szóló miniszteri rendelet is ezt a 
programot vette alapul a koncep-
ció kidolgozásában. Dr. Borsos 
Anikót, a Karcagi Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztályának ve-
zetőjét, járási tisztifőorvost kér-
deztük a program lényegéről és a 
járásunkban tapasztalt működé-
séről.

– A program célja: az egészsé-
gesebb, korszerű táplálkozás ki-
alakítása, a közétkeztetés meg-
újítása. Már az 1997-ben szüle-
tett egészségügyről szóló tör-
vény is előírja, hogy a közétkez-
tetésben az élettani szükségle-
teknek megfelelő minőségű és 
tápértékű étkezést kell biztosíta-
ni. Ez különösen vonatkozik az 
egészségügyi, szociális és gyer-

mekintézményekben nyújtott 
közétkeztetésre.

2011-ben az Országos Tisz-
tifőorvosi Hivatal kibocsátott 
egy ajánlást, amely tartalmaz-
ta azokat az előírásokat, melye-
ket a közétkeztetőknek be kel-
lett tartani. (Később ez képez-
te az alapjait a most érvényben 
lévő közétkeztetésre vonatkozó 
táplálkozás - egészségügyi elő-
írásokról szóló 2014-ben meg-
hozott EMMI rendeletnek.) 

Az ajánlásban meghatáro-
zottak elérése volt a mintamen-
za program célja. Ezt a célt lé-
pésről lépésre, fokozatosan kel-
lett elérni. Ebben nagy segít-
séget nyújtott az a rendszeres-
ség, hogy negyedévente vizsgál-
tuk a programban résztvevő fő-
zőkonyhák által nyújtott étkezé-
sek változatosságát, összetétel-
ét, tápanyagtartalmát, stb.. A fo-
lyamatos kontrollnak köszönhe-
tően könnyebb volt megfigyelni, 
nyomon követni azt, hogy meg-
fogadják-e, illetve betartják-e az 
ellenőrzés során feltárt hibák 
megszüntetése céljából javasolt 
tanácsainkat, előírásainkat. 

A főzőkonyhákon egy csapás-
ra nem lehetett megváltoztat-
ni a hosszú évek, évtizedek alatt 
rögzült táplálkozás-egészségügyi 
szempontból súlyosan kifogá-
solható gyakorlatot, ezt az át-
menetet szolgálta a rendelet ha-
tálybalépéséig a mintamenza 
program, illetve az ajánlás.

– Hatóságunk területén 4 fő-
zőkonyha csatlakozott a prog-
ramhoz. Területünkön a szol-
gáltatott étrend változatossága 
megfelelő! Pozitívumként em-
líteném meg, hogy a program 
hatására nőtt a felhasznált hús 
alapanyagok választéka. Koráb-
ban szinte csak sertéshúst hasz-
náltak fel, ma szárnyas, ser-
tés, marha és hal alapanyagot 
is. Javult a gyümölcs, tej, tejter-
mék felhasználás gyakorisága 
is, de sajnos ez nem fedezi még 
ma sem, a jogsza-
bályban foglalta-
kat. A felhasznált 
sómennyiséget is 
tovább kell csök-
kenteni.

Sokan csak a 
sómennyiség kor-
látozását vették 
észre a rendelet-
ben, pedig talán 
legnagyobb érde-
me, hogy a túlzott 
energia bevitelt, 
a túl sok zsiradék 
felhasználást a túl-
zott állati fehérje 
bevitelt szabályoz-

ná leginkább. Ezáltal amennyi-
ben a szülők és a gyermekek is 
együttműködnének a közétkez-
tetéssel, csökkenteni lehetne, a 
már gyermekkorban kialaku-
ló elhízást, ezzel összefüggésben 
az anyagcsere betegségek, első-
sorban a diabetes (cukorbeteg-
ség) megjelenését, illetve a ka-
maszkori magas vérnyomást. 

– Ellenőrzési területünkön ál-
talában a közétkeztetők a ható-
ságunkkal együttműködnek. A 
rendelet 2015. november 1-jét kö-
vető hatálybalépése idején több 
élelmezésvezető kereste meg kol-
légáimat (telefonon, személyesen) 
egyeztetés céljából, hogy a rende-
let értelmezésében, annak betar-
tásában segítségünket kérjék. 

Tervezzük az intézményekben 
az iskolai büfék ellenőrzését is, 
összhangban az eddigi ajánlások-
kal és a jelenlegi jogszabályokkal. 

EGÉSZSÉG
Mintamenza - Egészséges és még finom is

A Karcagi Általános Iskola Kováts Mihály Tagintézmé-
nyének Chéfecskék csapata harmadik éve havonta egyszer 
a Lovagi udvarban főz Szatmári János vezetésével. Most 

egy minisztériumi felkérésnek is eleget tesz ezekkel a főzé-
sekkel Szatmári János, az Euró Kft. ügyvezetője.

- Több mit tíz éve veszünk részt a diákétkeztetésben - kez-
di a cégvezető. Igyekeztem az elmúlt évek alatt a gyerekekkel 
megszerettetni a főzelékeket, a teljes kiőrlésű kenyeret, amit 
fokozatosan vezettem be. Azt tapasztaltam, sokan nem isme-
rik a zöldségeket, mert otthon nem esznek ilyet, így kóstolás 
nélkül otthagyták a sóskát, a brokkolit. Tulajdonképpen ek-
kor született meg az ötlet, hogy főzés közben kellene nekik 
ezt megtanítani. Nyíriné Kátai Katalin tanítónő segítségé-
vel megszerveztük a Chéfecskék csapatát. A foglalkozásokon 
mindig van egy kis elméleti oktatás arról mi miért egészséges, 
milyen fűszer milyen ételhez való, majd közösen készítjük el 
a menüt, közben a recepteket is leírjuk, hogy otthon is el tud-
ják készíteni a szüleikkel.

A tapasztalatok és a program sikere nyomán Szatmári Já-
nost megkereste Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért fe-
lelős államtitkár, dr. Barna Sarolta, a Nébih igazgatója és az 
országos főállatorvos, dr. Bognár Lajos, akik felkérték, a gye-
rekekkel végezzen a tanév során próbafőzéseket, kóstoltatáso-
kat, s a kóstolóknak ízlett ételekből állítson össze egy 20 ételes 
menüsort, mely tartalmaz főételeket, zöldséges leveseket, gyü-
mölcsös ételeket és salátákat is. A zöldségeket a főzéshez Kar-
cag Város Önkormányzatának Városgondnoksága konyha-
kertjéből kapják.

Így „A kunság fővárosában próbafőzések a 2015-16-os tan-
évben” címmel elkezdődtek a diákfőzések a Lovagi udvar-
ban. Készítettünk csirkemellet mentás zöld ágyon, sütőtököt 
gerslivel, de a különleges ízű krémleveseken át a halakig sok-
sok finomság lesz még az év során. Minden alkalommal pró-
bakóstolókat hívunk a város iskoláiból, akik az elfogyasztott 
ételek után leírják véleményüket arról, mi ízlett és mi nem. A 
receptet minden esetben a mintamenza előírásainak betartá-
sával állítom össze- mondta a szakember.

- Hogyan ízlik a mintamenza szerint elkészített ebéd a Madarász Imre Egyesített Óvodá-
ba járó gyerekeknek - kérdeztük Gulyás Ferencné intézményvezetőtől.

-Délben 12 órakor az ebéd már ott van minden óvodánkban az asztalon, amit nagyon jóízűen 
fogyasztanak el a gyerekek. Az elmúlt időszakban a mintamenzának köszönhetően az étkezte-
tésben bekövetkezett változások a gyermekek számára kedvezőek voltak. Olyan fogások kerül-
tek az asztalra, amelyek nagyon sok tápláló ételt tartalmaznak. Ma májgaluska leves volt, ami a 
gyerekek egyik kedvence, de a mexikói tokányt is szeretik a sok zöldséggel és kakaós csiga is van 
– mondta az intézményvezető, akitől megtudtuk, még mindig nagy kedvenc a tejbegríz, a milá-
nói és paradicsomleves is. Az ebéden kívül a tízórainál is odafigyelnek a kevesebb cukor, só fo-
gyasztására. A gyerekek nagyon szívesen fogyasztják a natúr tejet, joghurtokat is. Nem tapasz-
taltuk azt, hogy a gyerekek nem szeretik a menzai ebédet. Nálunk az étkeztetést végző cég nem-
csak arra figyel oda, hogy meg tudjanak felelni a jogszabályi mintamenza előírásoknak, hanem 
arra is, hogy a gyermekek közben jól lakjanak. Szeressék, szívesen fogyasszák az eléjük rakott 
ételeket.

S valóban, ottjártunkkor a Kuthen úti tagóvodásoknak ízlett az aznapi menü.

– Mi a lényege ennek a prog-
ramnak?

– Megyénkben és a Karca-
gi Járási Hivatal Népegészség-
ügyi Osztályának területén is 
működik ez a rendszer. Orvo-
si szemmel, hogy látja, milyen 
szintű a helyi és környékbeli 
gyermekétkeztetés?

Mi tapasztalható az önök ellen-
őrzési területén e tekintetben?

– Az utóbbi időben több kri-
tika érte a programot. Mennyire 
állnak a realitás talaján ezek az 
észrevételek, illetve van-e olyan 
része a programnak, amely, vagy 
amelyek kiigazításra szorulnak? 
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Diós puszedli meggyszemekkel

 - 25 dkg dió (darálva)
 - 25 dkg cukor
 - 1 db tojás
 - 1 citrom reszelt héja
 - 1 csomag vaníliás cukor
 - 15 dkg meggy (25-30 szem kimagozva, 

vagy meggybefőtt, esetleg kemény lekvár)

A darált diót összegyúrjuk a cukorral, 1 egész 
tojással, a reszelt citromhéjjal, 1 csomag vaníliás cukorral és dió nagyságú golyókat formá-
lunk belőle.
Enyhén kivajazott vagy sütőpapírral bélelt tepsire rakjuk a golyókat, nem túl szorosan egy-
más mellé, mert sütés közben növekednek, szétterülnek. Mindegyik golyó közepét be-
nyomjuk a mutatóujjunkkal. A lyukakba 1-1 szem magozott meggyet (vagy meggybefőt-
tet, mokkáskanálnyi kemény, pikáns - ribizli, málna, meggy - lekvárt) teszünk.
200 fokon előmelegített sütőben kb. 15 perc alatt megsütjük. Vigyázzunk, mert gyorsan 
megég!

Játsszon Ön is a
Karcagi Hírmondóval!

Mikor volt a XII. Ovi-gála?
A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és telefonszámmal adhatják le 
szerkesztőségünkben december 7-én (hétfőn) 12 óráig. 
Címünk: 5300 Karcag, Kertész J. u. 2.
A helyes megfejtők között 2 darab fürdőbelépőt sorsolunk ki az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő 
felajánlásában.
A nyerteseket telefonon értesítjük.
Előző lapszámunk nyertese: Disznós Sándorné (Karcag)

Nyereményjáték

Fotó: Internet

Hozzávalók 

Elkészítés

Advent II. - december 6.

Ebben az évben advent második vasárnapja a gyerekek 
egyik kedvenc ünnepével, a Télapó várással esik egy napra.

Így azon kívül, hogy a kiscsizmák tele lesznek mindenfé-
le finomságokkal, még az adventi koszorún is meggyújt-
juk a második gyertyát.

Úgy gondoltam, hogy most kopogtatót is helyezek az 
ajtóra. 

Az idén textilből, illetve organzából alkottam, ezt a „Tél-
apófejet”.

Hozzávalók: egy hungarocell karika, organza (piros, fe-
hér), esetleg egy télapó sapka, gombostűk, és egy kis 
ügyeskedéssel készen is van a kopogtató.

Kívánom, hogy minden házhoz jusson el a Télapó a 
várva várt ajándékokkal!!!

Nyíriné Kátai Katalin

OTTHON

HÍREK

November 26-án nyitot-
ta meg kapuit az „Én kis ker-
tet kerteltem...” című kiál-
lítás az Ifjúsági Ház emele-
ti nagytermében. A tárlat az 
azonos című országos gyer-
mekrajzpályázat díjazottja-
inak legjobb alkotásait mu-
tatja be. A kiállítást Dobos 
László polgármester nyitot-
ta meg, majd pedig az ötlet-
gazda, Kovács Szilvia alpol-
gármester köszöntötte a meg-
jelenteket. A zsűri részéről a 
rajzpályázat munkáit, az or-
szágos és a karcagi versenyt 
Györfi Sándor Munkácsy-, 
Mednyánszky- és Magyar Örök-
ség Díjas szobrászművész, vala-
mint dr. Kasuba Jánosné, a Kar-
cagi Könyvtárostanárok Mun-
kaközösségének vezetője érté-
kelte.

A pályázat lebonyolítását 
Kovács Szilvia foglalta össze 
lapunk kérdésére válaszolva:

- Ez a kiállítás az „Én kis ker-

tet kerteltem...” című orszá-
gos gyermekrajzpályázat karca-
gi bemutatkozása. Tavaly 3000 
rajz érkezett erre a pályázatra 
– köztük nagyon szép karcagi 
rajzok is. Most érkeztünk el ar-
ra a pontra, hogy lehetőségünk 
nyílt bemutatni a díjazott kar-
cagi rajzokat és a vidékről be-
érkezett alkotásokat is – kedvet 

csinálva a gyerekeknek ahhoz, 
hogy jövőre is részt vegyenek a 
pályázaton. 

November 20-án a Magyar-
ország Legszebb Konyhakertjei 
program évértékelőjének alkal-
mával meghirdettük a 2016-os 
programot is, melynek kere-
tén belül a rajzpályázat is újra 
ki lett hirdetve. Az óvodások-

nak és általános iskolásoknak 
gyermekrajzpályázat formájában 
zajlik majd a verseny, a közép-
iskolásoknak – hogy ők se ma-
radjanak feladat nélkül – fo-
tópályázatot hirdetünk. Tehát 
ennek a kiállításnak van egy 

kedvcsináló célja is, hogy részt 
vegyenek ezen a jövőben is.

Kedvcsináló ahhoz, hogy raj-
zaikkal megalkossák azt az 
„álomkertet”, amelyet majd sze-
retnének maguknak felnőttkor-
ban megvalósítani, vagy pedig 
megrajzolják azt a kertet, ame-
lyet szüleikkel, nagyszüleikkel, 

esetleg dédszüleikkel együtt ak-
tívan gondoznak.

Kiállítás nyílt az „Én kis kertet kerteltem...” országos rajzpályázat alkotásaiból
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HÍREK

HIRDETMÉNYEK

Húsz éve, 1995. november 16-
án alakult meg a Karcagi Polgár-
őrség, a jeles évfordulóról szom-
baton emlékeztek meg. Id. Béres 
Attila erdész nem tudta egyma-
ga felvenni a külterületen, a más 
által megtermelt javakat össze-
gyűjtögetőkkel a harcot. Ez, el-
mondása szerint arra ösztönöz-
te, hogy valami összefogással 
kellene megvédeni a dolgos em-
berek munkájának a gyümöl-
csét. Ebben partnere volt az ak-
kori polgármester, ma földmű-
velésügyi miniszter dr. Fazekas 
Sándor, aki alapító tagja is lett 
az egyesületnek. A tagok között 
akkor vadászok, közterület-fe-
lügyelők, polgármesteri hivatali 
dolgozók is voltak. Első elnökük 
Márki Sándor volt. 

- Húsz év alatt 153 karcagi 
lakos gondolta, hogy tenni kí-
ván a közbiztonság javításáért. 
A legtöbben, hatvanan 2006-
2008 között voltunk, ma 22 fő-
re csökkent a létszám. Ez el-
telt időszak alatt 75 ezer órát 
töltöttünk a város kül- és bel-
területén szolgálatban. Figyel-
tük az erdőket, kerteket, bizto-
sítottunk focimérkőzést, a vá-
rosi rendezvényeket, koszorú-

zásokat, a ballagások alkalmá-
val útzáraknál voltunk, halot-
tak napján a rendőrökkel a te-
metőknél segítettünk - sorolta 
Rigó Zoltán, jelenlegi elnök. 

A karcagi polgárőrök több 
országos elismerést kaptak, ren-
deztek fogathajtó versenyt, ké-
szítettek kiadványt a Drogról - 
Nektek címmel. Megyei, régi-
ós főzőversenyekről, közleke-
désbiztonsági versenyekről is 
több érmet hoztak haza. Lovas 
csoportot is alakítottak, oktató 
videót készítettek „Közlekedj 
biztonságosan 2 keréken” cím-

mel diákok részére. 2007-ben 
Az év polgárőr egyesületi díjat 
is megkapták. 

- Úgy gondolom, ezek a szép 
eredmények azok, melyekből 
erőt meríthetünk a következő 
20 évre. A közelmúltban Karca-
gon megrendezett Szomszédok 
Egymásért Mozgalom (SZEM) 
fórum hatására elkezdtek a la-
kosok újra érdeklődni a pol-
gárőrség felől. Ez egy új irány, 
lehetőség a számunkra - vélte 
Rigó Zoltán, aki az alapító ta-
gok közül elismerést adott át 
dr. Fazekas Sándor földműve-

lésügyi miniszternek, id. Bé-
res Attilának és Rácz László-
nak. Megköszönte támogatá-
sát Dobos László polgármes-
ternek, Teleki Zoltán rendőr-
kapitánynak, Mészáros Zsolt-
nak és Kolozsi Józsefnek, vala-
mint a polgárőrök közül Dáni-
el Istvánnak, dr. Váczi Imré-
nek és Gazsó Imrének. Kolozsi 
József, megyei elnök okleve-
let adott át a Karcagi Polgár-
őrségnek, valamint Olajos Lő-
rincnek, Horváth Sándornak, 
Kocsis Józsefnek, Rigó Zoltán-
nak, Györfi Krisztiánnak.

Kolozsi Józseftől, a megyei 
polgárőr szervezet elnökétől 
két kerékpárt kapott az egye-
sület. A megyei vezető szerint 
jól működik a karcagi szerve-
zet, egyedüli kritikaként csak 
a kevés létszámot fogalmazta 
meg. Arra kérte a tagokat, in-
dítsák el itt is a SZEM-et. Jó 
példaként Törökszentmiklóst 
és Jászberényt említette, ahol 
több száz család lépett be.

Dobos László polgármester 
szerint is jó döntés volt meg-
alapítani a polgárőrséget. 

- A bűnmegelőzés segítése 
volt a cél, ami azóta is műkö-
dik. Akárhogy is fáj a dolog, a 

rossz emberek városunkban is 
feltűnnek - ezért fontos a pol-
gárőrök munkája. Jelenleg a 
kezdeti létszám töredékére 
zsugorodott az egyesület, ezt 
valahogy bővíteni kellene, hi-
szen minél nagyobb az egye-
sület, annál kevesebb szolgá-
lat jut egy-egy emberre - fogal-
mazott a városvezető. - Önök, 
akik most itt ülnek, önzetle-
nül teszik a dolgokat, köszö-
net érte. Kívánom, hogy sen-
ki ne veszítse el a hitét és azt a 
célt, amiért az egyesület létre-
jött, mindenképpen szolgálja. 

- Annak idején 1995-ben ke-
vesen gondoltuk, hogy ilyen 
hosszú életű lesz az egyesület 
- mondta dr. Fazekas Sándor. 
Bizony egy igazi hőskorszak 
volt ez, örülök, hogy néhányan 
itt vagyunk az alapítók közül. 
Biztatónak tartom, hogy min-
dig van, aki folytatja a munkát, 
amit elkezdtünk. Vannak, akik 
szabad idejüket feláldozva tesz-
nek a közért, hogy ezáltal az 
emberek biztonságban érezzék 
magukat. Bízom benne, sikerül 
újabb tagokat megnyerni en-
nek a jó ügynek - fogalmazott a 
tárcavezető.

DE

Húszéves a Karcagi Polgárőrség

Tisztelt Karcagi 
Lakosok!

2015. december 7-én 
(hétfőn) és december 9-én 
(szerdán) 16.00 órától a 
megújult Kuthen úti óvo-
dában (Karcag, Kuthen u. 
16.) szervezett óvodalátoga-
tást tartunk.

Kérem, fogadják el meg-
hívásunkat, s tekintsék meg 
Karcag és térsége legmo-
dernebb óvodáját.
Tisztelettel:

Gulyás Ferencné
intézményvezető

MIKULÁS/ADVENTI 
ZARÁNDOKLAT A BÉKÉÉRT

A Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend szerzetes testvérei és 
a Szent Pál Marista Általános Iskola pedagógusai 

zarándoklatot szerveznek 2015. december 5-én délután, 
amelyre felnőtteket és fiatalokat várnak.

A zarándoklás olyan életforma, amely lépésről lépésre köze-
lebb visz önmagunk, embertársaink és Isten felé. A mai szét-
húzó világnak szüksége van a hit és a szeretet lépéseire, hogy 
közelebb kerüljünk egymáshoz. A zarándoklat során felajánl-

juk fáradtságunkat, erőfeszítésünket a békéért.
A karácsony előtti várakozás idejében, Mikulás reményt ho-
zó példáját követve, szeretnénk a világnak békét hirdető esz-
közei lenni, ahogyan Assisi Szent Ferenc szokott imádkozni, 

„a széthúzás helyett mi a béke eszközei akarunk lenni”.

A zarándoklatot 2015. december 5-én 14.00 órakor kíván-
juk indítani a berekfürdői katolikus templomból. 

Az odajutásra javasoljuk a karcagi buszpályaudvarról Be-
rekfürdőre 13.20 órakor induló buszjáratot. A jelentkezők 
számától függően lehetőség lesz pót autóbusz beállítására.
A zarándoklatot kb. 18.00 órakor a Városháza előtti téren 

fejezzük be, ahol közösen imádkozunk a békéért.

További információ a Szent Pál Marista Általános Iskolában 
kérhető: +36-59-503-085

szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu

„Ezt a sok megpróbáltatással, háborúskodással és gyűlöl-
ködéssel teli világot Szűz Máriának ajánlom és kérem, hogy 
járjon közbe érettünk, hogy a béke, az egyetértés Isten aján-

dékaként a miénk lehessen”   
Erdő Péter Bíboros

MEGHÍVÓ
A Szent Pál Marista Általános Iskola nevelői és diákjai 

nagy szeretettel meghívnak minden kedves gyermeket és 
felnőttet a Marista iskolában, 2015. december 11-én (pén-
teken) bemutatásra kerülő

ÉLŐ BETLEHEMES 
KIÁLLÍTÁSUKRA.

Vendégeinket délelőtt 8.30-12.00-ig, délután 13.30-
15.30-ig várjuk.

Az élőképekben, a Jézus születéséhez kapcsolódó ese-
ményeken kísérjük végig interaktív módon látogatóinkat, 
egy képzeletbeli betlehemi utazás során.

A képzeletbeli utazások az alábbi tervezett időpontok-
ban indulnak:

8.45 - 9.05 - 9.25 - 9.45 - 10.05 - 10.25 - 10.45 - 11.05 - 
11.25 - 11.45 - 13.45 - 14.05 - 14.25 - 14.45 - 15.05 - 15.25

A kiállítás során jótékonysági vásárt tartunk kézműves 
termékeinkből.
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT NAGY SZERETETTEL VÁRUNK:

A MARISTA ISKOLA NEVELŐI ÉS DIÁKJAI

Pályázati felhívás

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályá-
zatot hirdet az államháztartáson kívüli szervezetek támo-
gatására. 

A pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető a 
www.karcag.hu oldalról. 

Dobos László 
polgármester

Tiszta szívből, sze-
retettel gratulálunk 
azoknak a pedagógu-
soknak, akik ebben 
az évben, valamint 
az előző években vet-
ték át az arany, vagy 
a gyémánt diplomá-
jukat.

Erőt, egészséget kí-
vánnak a karcagi 
Nyugdíjas Pedagógus 
Klub tagjai és vezetője

Mátyusné Kiss-Pál 
Róza
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Karcag Város Önkormányzata, a Déryné Kulturális, Tu-
risztikai, Sport Központ és Könyvtár, a Karcagi Reformá-

tus Egyházközség és a Nagykunságért Civil Fórum Egyesü-
let szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját

ADVENTI PROGRAMJÁRA
Időpont: 2015. december 6. (vasárnap) 17.00
Helyszín: Református templom (Karcag, Kossuth tér)

Ünnepi köszöntőt mond és az adventi koszorú második 
gyertyáját meggyújtja:

Nt. Koncz Tibor elnök-lelkész
Program:

AZ EXPERIDANCE PRODUKCIÓ előadásában
 Az „Angyalok kara” 

című kosztümös karácsonyi zenei műsor

A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi 
Szakközépiskola ünnepi műsora

Kérjük, hozzon magával egy szál gyertyát és adjuk körbe a 
szeretet lángját!

Adventi játszóház
A Déryné Kulturális, Turisztikai, 

Sport Központ és Könyvtár
szeretettel várja a kicsiket és 

nagyokat
2015. december 6-án (vasárnap) 

9.00-13.00 óráig tartandó programjaira.
Helyszín: 

Városi Sportcsarnok (Karcag, Kálvin utca 6.)
Programok:

 - A Madarász Imre Egyesített Óvoda óvónőinek kézmű-
ves foglalkozásai

 - Karácsonyi mézes sütése, arcfestés
 - „Mocorgó” – akadálypálya (váltócipő kötelező)
 - Babakuckó a legkisebbeknek
 - A Vöröskereszt kézműves foglalkozásai és elsősegély 

bemutatója
11.00 órától Holdvirág duó zenés téli gyerekműsora

Karácsonyi Fények
rajzpályázat karcagi óvodásoknak és karcagi általános 

iskolásoknak (5. osztályig)
A Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

ebben az évben is meghirdeti a „Karácsonyi fények” rajzpá-
lyázatát. A pályázat célja, hogy a gyermekek szemén keresz-
tül láthassuk, hogyan látják  ők a karácsonyi ünnepeket.

A rajzok bármilyen technikával készülhetnek. A4-es 
méretben várjuk őket 2015. 12. 18-ig a Karcag, Kossuth 
tér 14. I. em. 7. szám alatti irodánkban személyesen vagy 
az iroda előtt elhelyezett gyűjtődobozba, illetve a földszin-
ti postaládánkba helyezve. Csoportos összegyűjtés esetén 
előzetes telefonos megbeszélés után is átvesszük őket. 

A rajzok hátuljára ne felejtsétek el ráírni a neveteket, 
életkorotokat, osztályotok vagy csoportotok nevét, lakcí-
meteket, telefonos elérhetőségeteket, a felkészítő pedagó-
gus vagy szülő nevét, és az iskola vagy óvoda nevét.

A nyerteseket értesítjük, és a 2015. 12. 22-i fenyőünnep-
ségünkön díjazzuk. A fenyőünnepség helyszíne a Déryné 
Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár, Kar-
cag, Püspökladányi út 11. szám alatt (Ifjúsági Ház) 9.00 
órai kezdéssel. A nyerteseknek külön meghívót küldünk. 

Várjuk rajzaitokat!
Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Varga István  
Tel.: 06/30-381-6403 
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Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 

ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).

December 5-6. Dr. Terjék Imre Kg., Duna  utca 7. Tel.: 06/20-939-4650.

Anyakönyv
Születés

Farkas Viola – Lakatos Balázs
Kg., Bihari utca 8.

Balázs Kristóf

Halálozás
Füzesi János 
 Karcag (1957)

Nagy Károlyné 
(Mészáros Rebeka) 
 Karcag (1920)

Farkas Géza 
 Karcag (1955)

Derda Lőrinc 
 Karcag (1938)

Mátyus Istvánné 
(Sáry Jolán) 
 Karcag (1926)

December 5. (Szombat)
8 - 13 óráig 

 Betánia Gyógyszertár 

 (Szabó József utca u.14.)

9 – 20 óráig 

 Alma Gyógyszertár 

 (Kisújszállási u. 34.) (Tesco)

December 6. (Vasárnap)
9 - 12 óráig 

 Pingvin Patika 

 (Kossuth tér)   

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

Gyógyszertári 
ügyelet

2015. december 4. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Karcagi Tükör
 20 éves a Karcagi polgárőrség
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Dr. Nagy Molnár Miklós
 Téma: felújítás, évzárás, jövő évi tervek
 Karcagi hírek
 - Bejárás Dr. Fazekas Sándorral 3.
 - Mézes reggeli Karcagon
 - A sport legyen a tiéd!
 - Téli felkészülés katasztrófavédelem
 - Téli felkészülés  
 - Adventi készülődés
 Háttér
 Vendég: Gulyás Zsolt katolikus  
 plébános, érseki tanácsos
 Téma: advent
20.30 Nagykun Polgári Kör
 Gulyás Gergely lakossági fóruma
21.40 Térségi hírek
 Juhtelep avató Kunmadarason
 
2015. december 5. szombat
17.00 Műsorajánlat
17.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
18.30 Isten megteremté a nőt - ameri-
kai film
20.30 Zulu - amerikai film

2015. december 6. Vasárnap
18.00 Műsorajánlat 

18.05 Nagykun Polgári Kör
19.10 Juhtelep avató
19.30 20 éves a Karcagi polgárőrség
20.30 Nagykunsági krónika - közéleti 
magazin

2015. december 8. kedd
18.00  Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám – Református Is-
tentisztelet 2015. 11. 22. 
18:55 Karcagi Hírek
19.25 A Hit Szava – Római katolikus 
szentmise 2015. 11. 22. 
20.15 Nótaszó
20.50 XVII. Birkafőző Fesztivál 2015. - 
Seňor Koncert  

2015. december 10. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Karcagi Tükör
 Erkel ünnepség
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Szepesi Tibor
 Téma: önkormányzati munka
 Karcagi hírek
 - Eredményesek a földárverések
 - Almavásár 
 - Adventi készülődés
 - Fenyőfa vásár
 Háttér
 Vendég: Csillag Barnabás
 Téma: ünnepi szokások, ételek
20.30 Képviselő-testületi ülés

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

Istentisztelet
A karcagi Görögkeleti 

templomban 
(Horváth Ferenc utca

-a gimnázium mögött-)

2015. december 13-án, 
vasárnap délelőtt 11 órakor 

főpapi Szent 
Liturgiát tartunk.

Mindenkit szeretettel hí-
vunk és várunk!

KARCAGI DISZNÓVÁGÁS ÉS 
HÁZIPÁLINKA-VERSENY

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyv-
tár meghirdeti az 

V. Karcagi Házipálinka-versenyt
az alábbiak szerint:

Nevezési feltételek: 
A versenyen a jövedéki adóról és a jövedéki termé-

kek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi 
CXXVII. Tv. (Jöt.) szerinti bérfőzetők és otthoni magán-
főzők egyaránt részt vehetnek a nevezési feltételek elfoga-
dásával, a nevezési lap kitöltésével, egyidejűleg a nevezési 
díj befizetésével.

Nevezni a 2008. évi LXXIII. számú pálinka törvényben 
pálinkának minősülő készítményekkel lehet.

A pálinkák eredetét törvényesen igazolni szükséges, 
a nevezési lapon nyilatkozni kell a megfelelő okmányok 
meglétéről: 

 - Bérfőzetők: Jöt. szerinti bérfőző, a 66.§ (6) szerinti 
egyszerűsített kísérő okmány, 

 - Magánfőzők: Jöt. szerinti magánfőző a 67/A §(3) sze-
rinti származási igazolvány. 

Nevezési díj: 1.000 Ft/pálinka
Egy személy több pálinkával is nevezhet, pálinkánként 

külön nevezési lap leadása szükséges.
A pálinka mintákat (pálinkánként min. 2,5 dl, max. 5 dl) 

címke nélküli, áttetsző üvegben a kitöltött és aláírt nevezé-
si lappal egyidejűleg kérjük leadni, valamint a nevezési dí-
jat befizetni.
Nevezés helye: Déryné Kulturális Központ, 

 5300 Karcag, Dózsa György u. 5-7.
 I. emelet 58-as iroda

Nevezés ideje: keddtől péntekig, 8.00-17.00 óráig
Nevezés kezdete: 2015. december 1. kedd
Nevezés vége: 2015. december 11. péntek

Nevezési lap letölthető a www.derynekarcag.hu webol-
dalról, vagy átvehető a Déryné Kulturális Központ I. eme-
let 58-as irodájában.

A pálinkák zsűrizése 2015. december 19-én, szombaton 
történik.

Értékelésre és díjkiosztásra a
KARCAGI DISZNÓVÁGÁS és HÁZIPÁLINKA-VER-

SENY
című rendezvény keretein belül kerül sor.

NB II-es férfi 
kézilabda 
mérkőzés

2015. december 5. 
(szombat)

16.00 
Karcag-Hajdúszoboszló 

junior

18.00 
Karcag-Hajdúszoboszló 

felnőtt
Helye: Városi Sportcsarnok
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 Ingatlan
Karcagon, a Kossuth tér 11-13. 
szám alatt, 3. emeleti 56 m2-es, 
erkélyes, tehermentes lakás sür-
gősen eladó. Tel.: 06/59-311-975, 
06/30-385-4300.
Karcagon összkomfortos, jó ál-
lapotú 2,5 szobás (84 m2+ 49 m2 
alsóépület) családi kockaház al-
kuképes áron sürgősen eladó.  
Tel.: 06/30-922-8958.
Karcagon kertes parasztház sür-
gősen eladó, és ugyanitt 500 
m2-es telek gyümölcsfákkal el-
adó vagy elcserélhető bármi-
re. Továbbá 40 db szék, automa-
ta mosógép, salgó polc eladó.  
Tel.: 06/20-230-1202.
Eladó kockaház (100 m2-es, ben-
ne két szoba, fürdőszoba, kony-
ha, továbbá hozzátartozik egy 
60 m2-es alsóépület) a főtér-
től 2 percre. Rendezett kerttel, 
gáz- és cserépkályhafűtéssel.  
Tel.: 06/30-439-4839, 06/30-328-3533.
Karcagon eladó egy 43 m2-es el-
ső emeleti, másfél szobás, jó álla-
potú, alacsony rezsijű lakás alku-
képesen-akár banki kölcsönnel is. 
Tel.: 06/30-491-2519.
Karcagon eladó egy 83 m2-es 
kertes családi ház, vagy 48-54 
m2-es földszinti lakáscsere is ér-
dekel. Tel.: 06/30-483-6705.
Karcagon, a Virág utca 15/a alatt 
1,5 szobás ház eladó. Továbbá 
eladó 2 db ruhásszekrény, plüss 
ülőgarnitúra, 2 db dohányzóasz-
tal és 1 db TV, állvánnyal együtt. 
Tel.: 06/59-314-294.

Új építésű, 50 m2-es lakás sür-
gősen eladó Karcagon, a Kántor 
Sándor utcában. (1 szoba, ame-
rikai konyha, fürdőszoba, erkély, 
műanyag nyílászárók.) Képek 
az interneten a „Jófogáson”.  
Tel.: 06/20-531-2630.
Városközpontban komfort nélkü-
li kertes házrész kiadó, akár-rak-
tározásra is. (Nagy szoba, kony-
ha, kamra, gáz+cserépkályha, 
külön gáz- és villanyóra van.)  
Tel.: 06/30-647-6496.

Állat
Kopasztott csirke kapható min-
den pénteken csak rendelésre, 
amit csütörtök délig lehet lead-
ni. Karcag, Soós István utca 12. 
Tel.: 06/59-311-969, 06/30-244-5160.
Három vörös spicc kan kis-
kutya szerető gazdit keres.  
Tel.: 06/30-382-0211.

Vegyes 
Vásárolok régi fenyőbútorokat, 
szekrényt, kredencet, kanapét, 
asztalt, komódot, hokedlit, szeny-
nyesládát, sózóteknőt, mosótek-
nőt, bödönöket, kannákat, bekö-
tött boros demizsonokat, ablakra 
való spalettákat és minden egyéb 
régiséget, teljes körű hagyatékot, 
tollat. Tel.: 06/20-996-1346.
Termelői méz házhozszállítás! 
(Akác, facélia 2000 Ft/kg, vegyes 
1500 Ft/kg) Szöllősi Csaba és 
Sebők Erika Tel.: 06/30-963-5073.

Eladó 1 db műanyag redőny, 
tokkal (165 x 125-ös) és búza.  
Tel.: 06/59-313-691.
Csöves kukorica eladó (4000 
Ft/q). Tel.: 06/70-566-3545.
300 liter tiszta szilvacefre és nagy 
testű galambok (költőpár) el-
adók. Tel.: 06/30-401-4592.
Garázst vásárolnék a Szent 
István sugárút 1-5. udvarán, a ga-
rázssor közepe táján. Ugyanitt 
(160x65x10 cm-es) vastag be-
ton fedőlap jó állapotban eladó.  
Tel.: 06/59-313-167.
Eladó 4 db 155/70 x 13-as, 80 %- os 
téli gumiköpeny, Suzuki keréktár-
csára szerelve. Tel.: 06/70-326-7291.
Eladó fatüzeléses bojler (5000 
Ft), hordozható csempekályha 
(20.000 Ft), PB gáztűzhely (5000 
Ft), 2 db hosszú fa asztal (3000 Ft/
db), rácsos gyermekágy (1000 Ft), 
250 db hódfarkú cserép (10 Ft/
db). Tel.: 06/59-314-515.
December 5-én minden felsőru-
házat 300 Ft-os egységáron kap-
ható a készlet erejéig az ERZSA 
TURIBAN. (Karcag, Kertész József 
utca 8.)
December 5-én minden far-
mer és szövetnadrág 500 Ft-os 
egységáron kapható az ERZSA 
TURIBAN. (Karcag, Kertész József 
utca 8.)
Kézikocsi eladó. (Irányár: 14.000 
Ft.) Tel.: 06/59-313-674.
Eladó 4 személyes rekamié + 2 db 
fotel (65.000 Ft), 2 db párnázott 
szék (új, 8000 Ft), dohányzóasz-
tal (10.000 Ft). Tel.: 06/59-313-414.

Hajlított vázú női kerékpár, jó ál-
lapotú 24-es és 26-os mountain 
bike, mosógép, centrifuga, gáztűz-
hely eladó. Tel.: 06/30-261-0785.
Kisebb méretű szigetelt kutyaház 
eladó (kb. 30 kg-ig). Irányár: 6000 
Ft. Cím: Karcag, Móricz Zsigmond 
utca 56. Tel.: 06/59-300-454.
Új dobkályha, vastag falú, acélból 
eladó. Tel.: 06/30-914-5503.

 Szolgáltatás 
Mindenféle javítást, cipzár-cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet- és bársony nadrág; 
bőrkabát varrását rövid határidő-
re vállalom! Tel.: 06/59-887-269.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is válla-
lok. Török László, Tel.: 59/313-887 
vagy 06/30-289-5103.
Fa- fémforgácsoló szerszámok, ház-
tartási eszközök élezése, köszörülé-
se. Varga Mihály Karcag, Kuthen ut-
ca 32. Tel.: 06/30-529-6038.
Tetőmunkákat és javításokat is 
vállalok. Sütő Kálmán ácsmester 
Tel.: 06/30-584-2767.
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, szakirányítást. 
Tel.: 06/30-785-0690.
Mezőgazdasági bérmunkát vál-
lalok Hajdú-Bihar, Jász- Nagykun-
Szolnok, valamint Békés megye 
térségeiben. Tel.:06/70-370-1149.

F ö l d e t  b é r e l n é k :  B i h a r -
nagybajom, Karcag,  Kaba, 
N á d u d v a r ,  N a g y r á b é , 
Püspökladány, Sárrétudvari tér-
ségében. Ár: 50 ezer Ft/ha.  
Tel.: 06/70-370-1149.
Vállalom cipzár cseréjét, kisebb 
átalakításokat, függöny szegését, 
felhajtást, méretre vágást, ágyne-
műhuzat varrását, stb. rövid ha-
táridőre. Tel.: 06/70-527-0343.
Cserépforgatást, tetőjavítást és 
teljes körű építőipari munkákat 
vállalunk. Tel: 06/30-599-9238.

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt Hirdetőink!

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 

FELELŐSSÉGET NEM 

VÁLLAL!

Karácsonyi lekvár 
és szörp akció!

Vásároljon karácsonyra 
kézműves lekvárokat, 

szörpöket!
2 termék vásárlása esetén 

egy különleges 200 g-os al-
malekvárt kap ajándékba!

Termékeinket keresse a 
karcagi Borházba és a 

BHG soron, a Bio boltban.

Kellemes ünnepeket kíván 
a Karcagi Ízek!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:

 
 - Autóértékesítő (Kisújszállás),
 - Szakképzett oktató, nevelő (Karcag),
 - Pedagógiai asszisztens (Kisújszállás),
 - Alkatrész gazdálkodó (Kisújszállás),
 - Ügynök-kereskedelmi ügynök (lakóhely és környéke),
 - Bolti eladó (Karcag),
 - Műszaki cikk eladó (Kisújszállás),
 - Temetkezési foglalkozás (Kisújszállás),
 - Karosszérialakatos (Kisújszállás),
 - Szerkezetlakatos (Kisújszállás), 
 - Hegesztő (Kisújszállás),
 - Motorkerékpár- szerelő (Karcag),
 - Vezeték- és csőhálózat- szerelő (Karcag),
 - Épületvillany-szerelő (Karcag),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó 

 (Kisújszállás),
 - Targoncavezető (Karcag),
 - Egyéb takarító, kisegítő- megváltozott munkaképességű 

(Karcag),
 - Egyszerű mezőgazdasági foglalkozás (Karcag-külterület).

 
Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási 

Osztályon (5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (59/500-
350) vagy e-mailben (szolnokmmkkarcag@lab.hu) lehet.

Az állásajánlatokról további információk találhatók a Vir-
tuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/



10 2015. december 4.Karcagi Hírmondó

Í J Á S Z A T

A S Z TA L I T E N I S Z

KARCAGI HÍRMONDÓ • Felelős szerkesztő: Balogh Andrea• Megjelenik hetente • Felelős kiadó: Györffy István Nagykun Múzeum •  A szerkesztőség címe: 5300 Karcag, Kertész József  u. 2. 
Telefon: (59) 312-415 • E-mail: hirmondo@ph.karcag.hu  •   ISSN: 1216-1322  •   Karcagi Nyomda Kft., felelős vezető:  Nagyné Tankó Tímea és Márkusné Tankó Orsolya 

SPORT

A Kötöny Népe Karcagi Íjász-
kör október hónapja, már nem 
volt annyira mozgalmas, mint 
az azt megelőző szeptember, 
igaz eredményességre most sem 
lehetett panaszunk.

Még egy kurta mondat erejé-
ig azonban muszáj visszakanya-
rodnunk szeptemberre, ugyanis 
a rengeteg program, amely jel-
lemezte ezt a hónapot valóban 
olyan sok lett, hogy egy fontos 
momentumról, elfelejtettünk a 
beszámolónkban említést tenni. 

A szeptember 19-i hétvégén 
nem két, hanem három hely-
színen voltunk érdekeltek. Hi-
szen míg a csapat egy része a 
Besenyszögi Viadalon teljesí-
tett, „másik része” az Országos 
Történelmi Íjász OB- ról hozta 
az eredményt, addig a „kemény 
mag” itthon bizonyított. Azon 
a hétvégén voltak ugyanis Kar-
cagon a lovasnap küzdelmei, 
s a mi kis csapatunk lelkes íjá-
szai bizony egész nap kint vol-
tak a lovasnapi rendezvényen, s 
kis bemutatójuk után egész nap 
íjásztatták a kilátogató és ér-
deklődő felnőtteket és gyerme-
keket egyaránt. Szép helytállás 
volt az egész napos íjásztatás! 
Megérdemlik az elismerést.

Az októberi hónap első verse-
nyének helyszíne Nagyszalon-
ta városa volt. A Nagyszalon-
tai Hajdú Íjász Egyesülettel ta-
valy óta ápoljuk a kapcsolatot, 
részt vettek az idei versenyün-
kön is, így természetes volt, hogy 
nekünk is ott a helyünk októ-
ber 10- én az általuk szervezett 
Győri Jakab emlékversenyen. A 
versenyre közel 70 nevezett ver-

senyző érkezett, közülük is ki-
emelkedtek a Keleti Gyepü ver-
senyzői, akik három megye, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-
Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar 
megye íjász egyesületeit egyesí-
ti a Gyepü név alatt, amely a mai 
napig töretlenül őrzi a viadalok 
szellemiségét, a régi gyepüvédő 
harcosok hitvilágát és erejét. A 
Gyepünek van választott vezére, 
akinek az irányításával összefog-
ja a három megye íjászait, hagyo-
mányőrzőit, s külön belső verse-
nyeket, viadalokat szerveznek és 
bonyolítanak le minden évben, s 
év végén megválasztásra kerül a 
Gyepü Bajnoka is, aki nem lehet 
más, mint az év legeredménye-
sebb íjásza.

Nemes tradíciókat őriznek, s 
miután csapatunk is megismer-
te közelebbről ezt a kimagasló 
ősi szellemiséget, egyesületünk 
részéről  is felmerült a csatlako-
zási szándék a Keleti Gyepühöz.

Nagyszalontára csapatunk 6 
fővel érkezett- Hercegné Takács 
Ibolya, Molnár Ferenc Karaul, 
Kovács Tibor és a Vinis család, 
Vinis Dóra és Vinis Máté szemé-
lyében.

Három kategóriában ismét 
dobogósak lettünk.

Vinis Dóra kategóriájában a 
2. helyen végzett, Hercegné Ta-
kács Ibolya kategóriájában a 3. 
helyével bronzérmes lett, Bene 
Zsuzsanna ugyanebben a kate-
góriában 2. helyével ezüstérmet 
szerzett, Molnár Ferenc Karaul 
kategóriájában a 1. helyével pe-
dig aranyérmet nyert. A ver-
senyt a 6. pontszerző helyen 
zárta Vinis Máté. Szép eredmé-

nyek! Egy arany, két ezüst és 
egy bronzérem kis csapatunk-
tól.

Október 24-én Sárrétudvari-
ba látogattunk el 12 fővel a Sár-
rétudvari Szittyák idei máso-
dik, őszi versenyére. Hercegné 
Takács Ibolya, Molnár Ferenc 
Karaul, Kéri István, Örsi Mizser 
Dávid, Szabó Dávid, Bene Zsu-
zsanna, Kovács Imre és a Vinis 
család, Dóra és Máté személyé-
ben és a Karas család, idősebb 
és ifjabb Lajos és Ákos képvisel-
te egyesületünket.

Szép számú nevező gyűlt ösz-
sze annak ellenére, hogy csípős 
idő fogadta a versenyzőket ezen 
a késő őszi napon. Igaz később a 
nap is előbújt, így a kellemes na-

pos időben mind a 156 résztve-
vő íjásznak a kedve is kiderült. 
Érem nélkül most sem tértek 
haza versenyzőink. Tiszteletre 
méltó női kategóriában 

2. helyezett lett Hercegné Ta-
kács Ibolya, míg az apród leány 
kategóriában Vinis Dóri 2. helye-
zett lett.

Pontszerző helyen végzett még 
kategóriájában Örsi Mizser Dá-
vid és Szabó Dávid, mindketten 
a hatodik helyet szerezték meg. 
Örsi Mizser Dávid egyesületünk 
egyik legújabb tagja, s neki ez 
volt a tűzkeresztség, hiszen most 
vett részt először versenyen. Gra-
tulálunk neki, szép eredmény el-
sőre. Ötödik pontszerző helyen 
végzett még Bene Zsuzsanna. A 

többiek csak közelítettek ezekhez 
az eredményekhez, de számukra 
most nem termett babér. 

Ismét egy eredményes hónap 
van mögöttünk, jön a téli pihe-
nő, majd kezdődhet a téli ala-
pozás, a teremversenyekre való 
felkészülés.

Az íjászat után érdeklődő 
gyermekeket, felnőtteket to-
vábbra is várjuk a hétvégei edzé-
seinkre szombaton és vasárna-
ponként, azonban télen koráb-
ban kezdődnek az edzések, már 
13.00 órakor kint vagyunk a ré-
gi sport bisztró használaton kí-
vüli volt teke csarnokában.

Minden érdeklődőt szívesen 
látunk, várunk. 

Kötöny Népe Karcagi Íjászok

Eredményes ősz a karcagi hagyományőrzőknél

A Keleti Gyepü vezérével és tagjaival Nagyszalontán

Megye I. osztályú 
csapatbajnokság

Kováts DSE II. –Szolnoki Hon-
véd SE 3-15.
Karcagi győzelmek: 
Egyéniben: dr. Farkas Béla 1 győ-
zelem, Csornai Csaba 1 győzelem, 
Kun Szabolcs 1 győzelem.
Csornai Csaba: a tavaly még 
NB III-as csapattal felálló Hon-
véd sima győzelmet aratott. 

Jászkisér SE- Kováts DSE II. 
12-6.

Karcagi győzelmek:
Egyéniben: dr. Farkas Béla 3 győ-
zelem, Csornai Csaba 1 győzelem, 
Kun Szabolcs 1 győzelem, Hérmán 
Sándor 1 győzelem.

Csornai Csaba: A mindig ki-
számíthatatlan és erős jászkiséri 
játékosokkal csak dr. Farkas Bé-
la volt partiban. 

Kováts DSE III–Szolnoki Hon-
véd SE 4-14

Karcagi győzelmek:
Párosban: Dobrai István - 
Czombos Bence 1 győzelem
Egyéniben: Sebők János 1 győ-
zelem, Dobrai István 2 győze-
lem.
Csornai Csaba: az egy napon 
lejátszott mérkőzéseken a lista-
vezető Honvéd biztosan nyert.
Megkezdődött a Megye II osz-
tályú csapatbajnokság, ahol a 
Kováts DSE két csapattal sze-
repel.

NB III. Dél-Alföld – 
csoport

Jánoshida KSE - Kováts DSE 
Karcag 9-9

Karcagi győzelmek:
Párosban: dr. Hubert Attila-
Imrei Ferenc 1 győzelem
Egyéniben: Nagypál Csilla 3 
győzelem, Imrei Ferenc 3 győ-
zelem, dr. Hubert Attila 2 győ-
zelem.
Csornai Csaba: Egy csapat 
igazi nagyságát és jó szellemét 
az adja, ha az egyik tag gyen-
gébb teljesítményét a társak jól 
tudják pótolni. Így történt ez a 
Jánoshida otthonában, ahol ta-
vasszal még NB II- es csapattól 
annak ellenére tudtunk pontot 

elhozni, hogy Kovács Sándor 
nem nyert mérkőzést. 

Megye I. osztályú 
bajnokság

Kováts DSE III. – Újszász 
VVSE 3-1

Karcagi győzelmek:
Egyéniben: Dobrai István 2 
győzelem, Dobó István 1 győ-
zelem.
Csornai Csaba: A mindig na-
gyon erős Újszász ellen a hat 
döntőjátszmás mérkőzésből csak 
egyet sikerült megnyerni. Ez 
meg is látszik az eredményen. Já-
tékosainknak el kell hinni, hogy 
ennél nagyobb teljesítményre is 
képesek.

Megye I. osztályú 
csapatbajnokság

Tiszafüred ASE - Kováts 
DSE Karcag III. 12-6

Karcagi győzelmek:
Egyéniben: Dobrai István 4 
győzelem, Dobó István 2 győ-
zelem.
Csornai Csaba: Az élmezőny-
ben tartozó Tiszafüred ellen a 
tisztes helytállás volt a cél. Me-
lyen csapatunk Dobrai István-
száz, és Dobó István ötven szá-
zalékos eredményével teljesí-
tettük. Dobrai Pisti eddigi leg-
nagyobb teljesítményét külön 
elismerés illeti. 

B.I.

Novemberi versenyek


