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Farkas Sándor és felesé-
ge 25 éve ültette el udvaru-
kon azt a jegenyefenyőt, me-
lyet most felajánlottak a Vá-
rosháza előtti térre, a város 
fenyőfájának. Mint elmond-
ták, egyik unokájuk szüle-
tésekor ültették a fát, mely 
már annyira megnőtt, hogy 
veszélyeztette az előttük la-
kó szomszéd házának tető-
szerkezetét is. Mint Farkas 
Sándorné, Erzsike elmond-
ta, a különleges fenyő, mely 
15 méterre magasodott az 
elmúlt két és fél évtized alatt, 

nagyon a szívükhöz nőtt, nem 
akartak belőle tűzifát, így fel-
ajánlották a városnak. A fát a 
Városgondnokság és egy vál-
lalkozó segítségével, daruval 
vették ki az udvarról. A főtér-
re 13 méternyi került belőle, 
a levágott ágai pedig a Vásár-
csarnokban varázsolnak ka-
rácsonyi hangulatot.

A házaspár udvarán több 
fenyőfa is van. A most kivá-
gott helyett szeretnének új-
ból ilyen különleges jegenye-
fenyőt ültetni. Erre lányuk-
tól már kaptak ígéretet. A kis 
jegenyefenyőt azonban a férj 
már az udvar közepére ülte-
ti, ahol majd az is huszonöt 
évig nőhet.

A város karácsonyfája

Emlékbe ezt az ágat tartották meg Farkas Sándorék a 
jegenyefenyőjükről, melynek toboza és a levelei is különlegesek December 4-én (péntek) délután Jótékonysági Mikulás-fo-

tózásra várták az érdeklődőket a Sétáló utcában a Déryné 
Kulturális Központ szervezésében. Szepesi Tibor igazgatótól 
megtudtuk, hogy 2009-ben szervezték először az akkor még 
Jótékonysági játékgyűjtést, ami egy futóversennyel párosult. 
Néhány éve viszont átszervezték a programot egy olyan ese-
ménnyé, ahol folyamatosan jelen van a Télapó a gyermekek 
között. Ehhez Mészáros Zsolt felajánlotta a szánkóját, ahová 
a gyerekek felülhettek a Mikulás mellé egy rövid beszélgetés-
re, egy dalra, egy versre, fénykép készült róluk. A hagyomány, 
hogy ezen alkalmakkor használt, megunt játékokat várnak – 
megmaradt ebben az évben is. – Nagyon sok felajánlás, játék 
gyűlt össze, talán több is, mint az elmúlt években. A játékokat 
az előző éveknek megfelelően a Családsegítő Központ mun-
katársai fogják eljuttatni a rászorulóknak. Természetesen a 
következő napokban is várjuk a játék-felajánlásokat, melyeket 
a Déryné Kultuláris Központban gyűjtünk - mondta Szepe-
si Tibor.

Jótékonysági 
Mikulás-fotózás

December 6-án, advent má-
sodik vasárnapján a református 
templomban folytatódott a vá-
rosi adventi program, melyen 
részt vett Dobos László polgár-
mester, Szepesi Tibor, Pánti Il-
dikó önkormányzati képvise-
lők, és Rózsa Sándor jegyző is. 

Ahogyan az adventi koszo-
rún az első gyertya, úgy a má-
sodik színe is a lila, vagyis az 
advent liturgikus színe, jelen-
tése mégis eltérő az elsőétől. 
Ez a gyertya ugyanis nem a hi-
tet, hanem a reményt szimboli-
zálja. Az ezotériában úgy tart-
ják, hogy ezen a napon egy pi-
ros ruhás angyal érkezik kö-
zénk az égből. Kezében egy ser-
leget is hoz, amelyben össze-
gyűjti az emberek őszinte sze-
retetét. Ezután visszaszáll az 

égbe, ahol a nemes érzésből az 
angyalok fényes csillagokat ké-
szítenek, hogy a földi halan-
dóknak, ha rájuk néznek, bol-
dogság költözzön a szívébe. Az 
adventi koszorú második gyer-
tyáját Nt. Koncz Tibor elnök-

lelkész gyújtotta meg, majd 
ünnepi köszöntőjében a szere-
tet fontosságáról is szólt. Ez-
után az Experidance Produkció 
előadásában az „Angyalok ka-
ra” karácsonyi műsorát láthat-
ták a jelenlévők, majd a Karca-

gi Nagykun Református Gimná-
zium és Egészségügyi Szakkö-
zépiskola diákjainak szavalatai 
következtek. Az ünnepség vé-
gén a templom előtt, a szeretet 
lángját adták körbe a jelenlé-

vők, s közben karácsonyi éneke-
ket énekeltek. A következő gyer-
tyagyújtási alkalomra decem-
ber 13- án (vasárnap) 16 órától a 
Déryné Kulturális Központban 
kerül sor.

Meggyújtották az adventi koszorú második gyertyáját

A város karácsonyfája igazi éke a főtérnek



2 2015. december 11.Karcagi Hírmondó

Közéleti szilánkok
Karacs, Beke és 

a többiek…
A múlt hét elején, ahogy pakolgattam 
a könyvespolcomon, egy régi, 73 évvel 
ezelőtt kiadott könyv akadt a kezembe, 
amit már régen láttam. Aztán rájöttem, 
nem is olvastam, csak úgy félretettem 
valamikor, mint „ritkaságot”, Kodolányi 
János: Fekete sátor című kisregényét. 
Bár nem volt sok időm, belelapoztam. 
Az íróját ismertem, még „személyesen” 
is: Balatonkenesén élő keresztapám 
járt hozzá át gyerekkoromban és néha 
engem is átvitt Akarattyára, mikor nála 
nyaraltam. Kodolányinak ott volt  hét-
végi háza. Már nem nagyon emlékszem 
rá, csak arra, hogy volt egy fekete pu-
lija, amit füttyszóval hívott. Jóval ké-
sőbb tudtam meg, ki is ő a magyar iro-
dalomban. 
De nem is az emlékeimről akarok írni, 
mert néhány fölbukkanó képtől elte-
kintve, nem sokra emlékszem. Ebbe a 
kisregényébe belelapozva azonban rög-
tön láttam, hogy el kell olvasnom, 
mert a régi kunokról és  magyarok-
ról szól. Valamikor a kunok betelepü-
lése után játszódik a történet, a főhős 
egy fiatal, Bene nevezetű magyar, ki-
nek el kellett menekülnie egy lány-
szöktetés miatt a szülőföldjéről, és így 
tévedt Csilling nevű lovával az egy-
kori kunok szálláshelyére, nevezete-
sen az öreg Karacs fekete sátra, jurtá-
ja elé, ahol kedvesen fogadták a ku-
nok, de másnap reggelre valaki ellop-
ta a lovát. A sztorival nem is untatnék 
senkit, az tette érdekessé számomra el-
sősorban a romantikus meseszerű his-
tóriát, hogy sok kun szót használt és a 
figuráinak a nevei is régi, törökös és kun 
hangzású nevek voltak: Karacs, Kartal, 
Köcsmög, Beke, stb. Ahogy letettem, 
csöngött a telefon, egyik pesti barátom 
hívott föl: hallottam-e, hogy mi történt 
Kézdivásárhelyen? Nem – válaszoltam.  
Akkor átküldi levélben az amatőr vide-
ót. Amikor nézni kezdtem, néhány perc 
után beugrott, hogy a szekusok által el-
vitt székely fiatalembert is úgy hívják, 
mint Kodolányi egyik kun főszereplő-
jét. „Kicsi a magyar világ” – gondol-
tam.  Persze, ez a név elég gyakori arra. 
Aztán megtudtam, hogy valami   bom-
bamerénylet kiagyalásával vádolják.  
Na, gondoltam, még szerencse, hogy a 
„fekete sátrak” idejében még nem volt 
bomba. Kodolányi biztos belevette vol-
na a történetbe…

 -ács-

KÖZÉLET

Megyei hírekFM hírek

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek decemberi 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  december 15. 15.30-16.30-ig,  
  Városháza 2. terem

Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  december 15. 16.30-17.30-ig,  
  Városháza 2. terem

Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  december 14. 16.00-17.00-ig,  
  Városháza 2. terem

Gyurcsek János  4. választókörzet  december 14. 8.00-10.00-ig,  
  Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  december 15. 14.30-16.30-ig 
  Városháza 5. szoba

Karcagi  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  december 14. 15.00-16.00-ig,  
  Városháza 2. terem

Szepesi Tibor 7. választókörzet  december 16. 16.00-17.00-ig,  
  Kiskulcsosi tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  december 16. 16.00-17.00-ig,  
 Kádas György Ált. Isk., Kisújszállási út 45. 

In memoriam
Kisari Zoltán

(1954 – 2015)

Kisari Zoltán Karcagon született 1954. október 30-án. 
Nős, három gyermeke és három unokája van. Az általá-
nos- és ipari iskolát Karcagon végezte el, a SZIM Karca-
gi Gépgyárában kezdett el dolgozni marós szakmunkás-
ként. 1973-ban Egerbe költözött, ahol a Finomszerelvény-
gyár (BERVA) dolgozója lett. Jó közösségi és érdekképvise-
leti munkájára hamar felfigyeltek. 1987-től 1990-ig Ostoros 
község tanácselnöke, 1990-től polgármestere. 1990-1994-ig 
a Heves Megyei Önkormányzat tagja. 1996-1999-ig Heves 
Megye Területfejlesztési Tanácsának tagja. 1990-től a Te-
lepülési Önkormányzatok Országos Szövetsége Heves Me-
gyei Tagozatának elnökségi tagja. 2000-től az Ostorosért 
Polgárőr Egyesület tagja. Munka mellett is képezte magát, 
1996-ban településfejlesztési szakmérnöki diplomát szer-
zett a békéscsabai Kőrösi Csoma Sándor Főiskola Innová-
ciós menedzser szakán. Az ostorosi polgárok hamar meg-
szerették az egyszerű, tudatos, mindig következetes fiatal-
embert, melynek jó példája, hogy 1990-től független jelölt-
ként hét alkalommal választották meg polgármesterük-
nek. Huszonnyolc évnyi tevékenysége eredményeként Os-
toros vonzó településsé fejlődött. Munkája során több elis-
merést és kitüntetést kapott. Szülővárosát sosem felejtette 
el, rendszeresen látogatta és segítette özvegy édesanyját és 
testvéreit. Kezdeményezésére 2008-tól az Ostorosi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ Idősek Klubja és a Karcagi Szo-
ciális Szolgáltató Központ Idősek Klubja között jó kapcso-
lat alakult ki, melynek eredményeként a klubok évente fel-
váltva közös kirándulásokat, műsorokat szerveztek tagja-
ik számára. Az alattomos betegség jelei két évvel ezelőtt je-
lentkeztek nála, és a mindenre kiterjedő, gondos orvosi el-
látás ellenére 2015. október 15-én, 61 éves korában örök-
re elaludt. Megvalósítandó tervei pedig bőven voltak még. 
Azt vallotta, és így is élt: „A polgármesterség életforma 
azok számára, akik a közhatalom gyakorlását szolgálatnak 
tekintik… Az egyenes derék, tiszta tekintet, szemtől szem-
be képesség hiányában erre a pályára véletlenül se tévedjen 
halandó…” (Részlet Kisari Zoltán írásából, A magyar ön-
kormányzatok 25 éve című kiadványból.)

2015. október 22-én temették el az ostorosi temetőben.
Nyugodjék békében!

A Hungarikum Bizott-
ság egyhangú döntés-
sel hungarikummá nyil-
vánította december 3- i 
ülésén a kürtőskalácsot, 
amely egyszerre székely, 
erdélyi és magyar érték 
- jelentette be dr. Faze-
kas Sándor földművelés-
ügyi miniszter sajtótájé-
koztatón Budapesten. A 
Hungarikum Bizottság 
minden segítséget meg-
ad a kürtőskalács jogi 
védelméhez - tette hozzá 
a tárcavezető. Erdélyben 
a magyar identitás kife-
jezője a kürtőskalács, amely a régi konyha kreativitását is jelké-
pezi, készítése hagyomány. A kürtőskalács 1990 után indult vi-
lághódító útjára, és ma már sok országban megtalálható - indo-
kolta a miniszter a hungarikumok közé sorolását.

Hungarikum lett a kürtőskalács

Fotó: Internet

A Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Önkormányzat hatodik al-
kalommal hirdette meg a na-
pokban az advent időszaká-
hoz - 2015. november 29 – de-
cember 27. között – kötődő ka-
rácsonyi pályázatát. – Az előző 
évek tapasztalatait összegezve 
jutottunk arra az elhatározásra, 
hogy idén egy harmadik kate-
góriával bővítjük a versenyt, és 
a már jól bevált fénykép és rajz 
mellett kézműves termékekkel 
is lehet nevezni - mondta el Ko-
vács Sándor, a megyei közgyű-
lés elnöke a pályázat újdonságai-
val kapcsolatban. A tájékoztatón 
részt vett Berec Zsolt, a megyei 
közgyűlés alelnöke és Kenyeres 
Sándorné, a JNSZ Megyei Nép-
művészeti Egyesület elnöke is. 

A felhívás célja Jász-
Nagykun-Szolnok megye 
lakosainak aktív bevoná-
sa az adventi készülődés 
időszakába, az ünnepi él-
mények és tapasztalatok 
megosztása fénykép és 
rajz formájában, valamint 
az ünnephez kapcsolódó, 
helyi termékeket, alap-
anyagokat felhasználó és/ 
vagy a megyére jellemző 
motívumokat, szimbólu-
mokat megjelenítő kéz-

műves alkotómunka eredmé-
nyeinek népszerűsítése. Berec 
Zsolt, a megyei közgyűlés elnö-
ke pedig elmondta: a nyeremé-
nyek igazán csábítóak, hiszen 
komoly díjak várnak a szak-
mai zsűri által legjobbaknak ta-
lált alkotások készítőire. A rajz 
kategória nyerteseinek díjazá-
sa például okostelefon, tablet 
lesz, a legjobb fotó díja pedig 
egy okostelevízió. Emellett lesz 
közönségszavazás is, amely-
ben csak a közösségi oldalunkra 
(www.facebook.com/jnszm olda-
lon elhelyezett karácsonyi pá-
lyázat alkalmazásra) is képi for-
mában feltöltött alkotások ve-
hetnek részt.  
A pályázatról bővebben: 
www.jnszm.hu

Karácsonyi pályázat
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HÍREK

A Mozgássérültek Jász - 
Nagykun - Szolnok Megyei 
Egyesülete karcagi csoport-
ja Németh Imréné vezetésé-
vel november 28-án (szom-
baton) tartotta évzáró, kará-
csonyi rendezvényét. 

A város egyik legnagyobb 
civil szervezetének több mint 
hétszáz tagja van, akik kö-
zül mintegy kétszázan aktí-
van bekapcsolódnak a csoport 
munkájába. Az év végi össze-
jövetelre most is százan jöttek 
el, hogy együtt ünnepeljenek 
a túrkevei, kunmadarasi társ-
csoportok képviselőivel, vala-
mint több városi civil szerve-
zet vezetőjével, tagjával. 

Németh Imréné csoportve-
zető beszámolójából kiderült, 
hetente tartanak ügyeletet 

a tagjaiknak, ahol az ügyek 
intézéséhez kapnak segítsé-
get, és havonta vannak ösz-

szetartó, főzéssel egybekö-
tött rendezvényeik is a Sors-
társak házában, de kirándul-
ni is voltak idén és fürdőbér-
letet is kaptak támogatásként 
tagjaik. 

Kovács Szilvia alpolgármes-
ter példaértékűnek nevezte az 
egyesület munkáját, azt az ösz-
szefogást, amivel a sorstársai-
kat segítik. A közelgő ünnepek-
hez és a jövő évre is, jó egész-
séget kívánt mindenkinek. Dr. 
Urbán-Szabó Béla, a Mozgás-
sérültek Jász - Nagykun - Szol-
nok Megyei Egyesülete megyei 
elnöke a megyei munkáról és 
a várható jövő évi programok-
ról tájékoztatta a jelenlévőket. A 
köszöntők utáni műsorban fel-
léptek a Déryné Kulturális Köz-
pont Árendás néptáncosai, va-
lamint az egyesület tagjai. 

DE

Sorstársaikkal együtt ünnepeltek

A rendezvényen műsort adott a Déryné Árendás néptánccsoportja

Képünkön Németh Imréné tartja beszámolóját

Magyarország Kormánya az ország határszakaszain kialakult rendkívüli migrációs hely-
zet kezelésében, a határtérségben közreműködő belügyi dolgozók részére a 2016. év-
ben rekreációs pihenést biztosít. Az üdültetés igénybe vételéhez szükséges Erzsébet 
kártyákat Teleki Zoltán rendőr alezredes, a Karcagi Rendőrkapitányság vezetője novem-
ber 26-án ünnepélyes keretek között adta át a feladatban résztvevő állománya részére.

Elismerés a határon szolgálatot teljesítőknek

A kapcsolatokban élő Isten

Ilyenkor decemberben, amikor a természet már levetette 
szép zöld és színes ruháját, a nappalok lerövidülnek, az em-
ber hangulata is szomorkássá válik. A hó nélküli táj a sivár-
ságot és az elmúlást idézi. A fogyatkozó Nappal, az életked-
vünk is fogytán van. „Ilyen hamar elmúlik az életünk, mint 
a mögöttünk álló esztendő!? Minek van értelme így az éle-
tünkben?”

Miért érdemes élnünk, és felkelni minden egyes áldott nap? 
Hová tart ez a világ és benne az ember?

Készülődünk…
A városi adventi gyertyagyújtásokkal már nemcsak ad-

venti, hanem karácsonyi énekeket is hallgatunk és ének-
lünk. A város külsőleg díszbe öltözik. Az éjszaka, a fény mi-
att varázslatossá válik. A szépen feldíszített Városháza, a té-
ren álló karácsonyfa Tündérországot idéz fel szívünkben.

Szent János evangéliumában a fénynek és a sötétségnek 
nagy jelentősége van: mert a Világosság a sötétségbe jött, 
de a sötétség nem fogadta be. A fény az életet, a színeket je-
lenti, ill. a tárgyak így válnak érzékelhetővé és láthatóvá. A 
szívünk mélyén valami hasonló történik az Isten befogadá-
sával. Az élet eseményeit, történéseit, különböző embere-
ket másképpen látunk hittel a szívünkben, mint anélkül. Is-
ten találkozni szeretne velünk és vágyik a velünk lévő kap-
csolatra. Az egész Ószövetség lényege, hogy előkészítse a 
Megváltó útját. Izajás próféta a következőt írja: „Örüljön a 
puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon a sivatag, és viruljon, 
mint a liliom. Virulva viruljon és örömében ujjongva da-
loljon! Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk fönségét” (Iz 
35,1.) A próféta szerint az Úr látogatása leírhatatlan boldog-
ságot, ujjongást és felszabadult örömet jelent az Ő népének.

 A karácsony titka, hogy a mindenható Isten egészen ki-
csivé lesz, egyszerűvé, mezítelenné és kiszolgáltatottá vá-
lik. A Teremtő ajándékozó szeretete azt jelenti, hogy önma-
gával ajándékoz meg engem. Ezt az alázatot és egyszerűsé-
get kell megtanulnunk az emberré lett Fiútól. Ahogyan egy 
csecsemő vágyik az anyai tekintetre, anyai szóra, gyengéd-
ségre, úgy vágyik az Istenfia a velünk való kapcsolatra. A 
szeretet lényege, hogy kapcsolatba lépünk egymással. Eb-
ben a kapcsolatban a magunk valóságával lehetünk jelen, 
nem kell szerepet játszanunk. A másik emberrel való viszo-
nyunk attól függ, mennyire merjük önmagunkat adni, úgy 
ahogyan vagyunk. Sok feszültséget és terhet levesz rólunk, 
ha hiszünk abban, hogy Isten úgy szeret engem, ahogyan 
vagyok, hogy akármilyen vagyok, az Isten tud engem hasz-
nálni. Ez nagy szabadságot és természetességet ad az em-
bernek. 

Az Emmanuel azt jelenti, hogy velünk az Isten. Velünk a 
mindennapi gondokban, velünk a legfontosabb kapcsola-
tainkban. Milyen jó lenne, ha megértenénk az isteni békét 
és isteni szeretet lényegét! Hiszen mindnyájan tapasztaljuk, 
hogy a kapcsolódásaink tesznek bennünket boldoggá vagy 
boldogtalanná. Izajás próféta szerint, akik a Szabadítóval 
találkoznak, azoknak örök boldogságot tükröz az arcuk, és 
Istenhez hasonlóan öröm és ujjongás jár a nyomukban.

Azt kívánom a Kedves Olvasóknak, hogy olyan remény, 
nyugalom és béke legyen a szívükben, amit senki és semmi 
nem vehet el! 

Gulyás Zsolt érseki tanácsos, plébános
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HÍREK

Rendőrségi Hírek

December 15-ig tekinthető 
meg az Erkel Emlékek Nyomá-
ban – a gyulai németvárosi ta-
nító házától az operaházi ba-
bérkoszorúig című fotódoku-
mentációs kiállítás, melynek 
november 24-én volt a meg-
nyitó ünnepsége. A megnyi-
tón a művészeti iskola taná-
rai működtek közre egy rö-
vid zenés műsorral, majd pedig 
Plósz Csilla köszöntőjét kö-
vetően filmvetítéssel egybekö-
tött előadásra került sor a ne-
ves zeneszerző életpályáját be-
mutatva. A kiállítással kapcso-
latban Plósz Csilla nyilatkozott 
lapunknak.

– Tudjuk, hogy 2015-ben ün-
nepeljük Erkel Ferenc születé-
sének 205. évfordulóját, és mi-
vel iskolánk 2005-ben – tíz év-
vel ezelőtt – vette fel a zeneszer-
ző nevét, ezért ez nálunk dupla 
évfordulót jelent. November 13-
án megrendeztük az Erkel-em-
léknapot, most pedig egy ván-
dorkiállítás megnyitójára került 
sor az iskola Erkel termében.

A Magyar Emlékekért a Vi-
lágban Közhasznú Egyesület 
jelentkezett nálunk, hogy ne-
kik van egy kiállításuk, amely 
körbeutazik ebben az évben 
Magyarországon, sőt 2016-ban 
is folytatódik a sorozat. Így ke-
rültem kapcsolatba az egyesü-
lettel és annak vezetőjével, dr. 
Messik Miklóssal, aki egy kis-
film levetítésével és egy elő-
adással készült, és ebben dr. 
Deák Piroska egyesületi tag is 
segítségére volt.

Ez egy tartalmas délután-
nak bizonyult és bízunk ben-
ne, hogy a jövő év elején is sor 
kerülhet egy másik előadásra, 

amely szintén Erkelről fog szól-
ni. Úgy gondolom, hogy méltó-
képp ünnepeljük egyrészt azt, 
hogy tíz éve viseli iskolánk Er-
kel Ferenc nevét, másrészt a ze-
neszerző születésének évfordu-
lóját is.

– Még nem jártunk ott, de 
szerintem egy kirándulás al-
kalmával a nevelőtestülettel és 
a gyerekekkel el fogunk láto-
gatni oda is.

-dh-

Emlékkiállítás a művészeti iskolában

A rendezvényen dr. Messik Miklós tartott előadást

A fazekasház felújítását köve-
tően a Kubinyi Ágoston Prog-
ramon sikerült pályázati támo-
gatást nyerni a Jókai úti tájház 
felújítására is. A munkálatok 
már lassan véget érnek, és a ter-
vek szerint jövőre újra látogat-
ható lesz az épület.

A felújításról dr. Nagy Mol-
nár Miklós múzeumigazgató 
nyilatkozott lapunknak:

„A pályázaton másfél mil-
lió forintot nyerünk, melynek 
köszönhetően rendbe hozzuk a 
tetőszerkezetet és megtörténik 
az elektromos hálózat korsze-
rűsítése is. Az asztalos mun-
kák nagy része már befejező-
dött: az elkorhadt padlórésze-
ket kicserélték, a gémeskút ká-
váját kijavították és a kaput is 
megerősítették. Emellett pél-
dául a sütőházban a kemen-

cét újra kellett tapasztani és a 
kéményt is helyre kellett ho-
zatni.

Terveink szerint jövőre ezt az 
épületet is – a fazekasházhoz 
hasonlóan – szeretnénk köz-
munkások bevonásával mű-
ködtetni, látogathatóvá tenni. 
Ezeket az épületeket leginkább 
nyáron tudjuk működtetni – 
akkor jönnek látogatók. Ter-
mészetesen előzetes bejelentke-

zés alapján csoportoknak nyit-
vatartási időn kívül is rendel-
kezésére állunk.

A továbbiakban a szélma-
lom helyreállítását tervezzük. 
Keressük a módot és a lehetősé-
get, hiszen lassan két éve, hogy 
a vitorlát az időjárás megron-
gálta. Ehhez az anyagi forrást 
részben pályázati úton szeret-
nénk megteremteni.” 

-dh-

Felújították a tájházat

Tízéves jubileumi ünnepségét 
tartotta november 30-án a Kar-
cagi Könyvtárostanárok Mun-
kaközössége. A Morgó csárda 
épületében családias hangulat-
ban vette kezdetét a rendezvény, 
amelyet az Erkel Ferenc Alapfo-
kú Művészeti Iskolai Tagintéz-
mény Magánének Tanszakos di-
ákjai nyitottak meg egy kará-
csonyi műsorral.

Dr. Kasuba Jánosné, a mun-
kaközösség elnöke értékelte az 
elmúlt évtized munkáját, mely 
értékelőt egy rövid könyvtár-
történeti áttekintéssel kezdett 
az első könyvtárak megjele-
nésétől a ma már digitális ele-
mekkel is kibővült intézménye-
kig. A munkaközösség min-
dennapjai mellett szót ejtett a 
városi intézményekkel kiala-
kított jó szakmai viszonyok-
ról, településünk iskolai könyv-
tárairól, a városi könyvtárról, 
azok felszereltségéről, működé-
sükről és a jövő kihívásairól.

Az ünnepségen jelen volt Do-
bos László polgármester, aki 
beszédben köszöntötte a mun-
kaközösség tagjait, elismerve 
évtizedes munkájukat. A dél-
után további részében Pánti Il-
dikó és Szepesi Tibor önkor-
mányzati képviselők is beszédet 
mondtak. Az alkalmat megra-
gadva lapunk megkérdezte dr. 

Kasuba Jánosnét, aki a követke-
zőképp foglalta össze a munka-
közösség első évtizedét és a je-
len feladatait, kihívásait:

„Az elmúlt tíz év munkájá-
ra nagyon büszke vagyok, mert 
nagyon szép eredményeket ér-
tünk el. Számtalan szakmai 
és baráti rendezvényt szervez-
tünk, próbáltunk úgy dolgozni, 
hogy ezzel a munkával min-
denki gazdagodjon. Úgy gon-
dolom, hogy ezt sikerült is el-
érni.

Ahogy a könyvtárak szere-
pe egy kicsit megváltozik, iga-
zodni kell az új kihívásokhoz. 
Át kell értékelni a munkát – 
persze amellett, hogy a klasz-
szikus könyvtári tevékenység 
megmarad – egy modernebb 
munkavégzésre van szükség, 

melynek során be kell kapcsol-
ni az internet adta lehetősé-
get és a digitális könyvek olva-
sásának a lehetőségét is. Ter-
mészetesen meg kell tanítani 
a gyerekeket, hogy ezeket mi-
ként használják helyesen, hogy 
felismerjék a veszélyeit, hiszen 
nem minden internetes anyag 
származik tiszta és hiteles for-
rásból. Nem árt néhány dolog-
nak esetleg a szakirodalomban 
is utána nézni, mert nem csak 
az internet adta lehetőségek 
léteznek.

A mai, modern világban eze-
ket már muszáj összehangolni 
és a könyvtárosoknak is el kell 
sajátítani az új módszereket. 
A jövőre nézve ezeket tartom a 
legfontosabb feladatoknak.”

-dh- 

Tízéves a könyvtárostanárok munkaközössége

– Hogy valósulhatott meg 
ez a kiállítás? Milyen elő-
adásról is van szó ezúttal?

– Jártak már Gyulán Erkel 
emlékhelyein, esetleg a szülő-
házában?

Leszakította az 
ereszcsatornát

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság garázdaság vétség elköve-
tésének megalapozott gyanúja 
miatt indított eljárást Sz. Nor-
bert karcagi lakos ellen. A 22 
éves férfi 2015. december 5-én 
20 óra és 2015. december 6-án 
10 óra közötti időben egy kar-
cagi családi ház utca felől lé-
vő ereszcsatornáját leszakítot-
ta. A rendőrök az adatgyűjtést 
követően azonosították és la-
kásáról előállították a jogsér-
tőt a Karcagi Rendőrkapitány-
ságra, ahol gyanúsítottként ki-
hallgatták.

 
Kivágták a fákat

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság eljárást indított lopás vét-
ség elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt B. Péter, Ty. 
Lajos és B. Gyula karcagi lako-
sok ellen. Mezőőr érte tetten a 
22 éves, a 20 éves és a 24 éves 
férfiakat 2015. december 6-án 
10 óra körüli időben, amint a 

Karcag külterületén lévő erdő-
ben három tölgyfát kivágtak, 
amiket el akartak tulajdoníta-
ni. A csapat tagjai észrevették 
a közeledő mezőőrt és a fatör-
zseket hátrahagyva elmenekül-
tek a helyszínről. A rendőrök 
a beszerzett adatokat követő-
en azonosították a három férfit, 
akiket előállítottak a rendőrka-
pitányságra és gyanúsítottként 
kihallgattak.

Örömlány a 
négyesen

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság tiltott prostitúció szabály-
sértés elkövetése miatt eljá-
rást indított egy kisújszállási 
lakos ellen. A rendőrök 2015. 
december 5-én 15 óra körüli 
időben Karcag külterületén, a 
4-es számú főút mellett érték 
tetten a 21 éves nőt, aki anya-
gi ellenszolgáltatásért szexuá-
lis szolgáltatást kínált az arra 
közlekedőknek. A rendőrök a 
jogsértőt előállították a Karca-
gi Rendőrkapitányságra, ahol 
szabálysértési őrizetbe vették.
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Adventi kuglóf recept
2 bögre finomliszt, 1 csomag sütőpor, 1 ká-
véskanál fahéj, 1 csomag vaníliás cukor, 1 
késhegynyi só, 1 narancsból nyert narancs-
héj, 1 citromból nyert citromhéj, 1 bögre bar-
na cukor, 2 db tojás, 2,5 dl tej, 1,25 dl napra-
forgó olaj, 10 dkg aszalt gyümölcs, 5 dkg dió, 
5 dkg kandírozott narancshéj

 - A tészta hozzávalóit összekavarjuk.
 - Az aszalt gyümölcsöket és a diót ap-

ró darabokra vágjuk, majd a kandírozott 
narancshéjjal együtt a tésztához kever-
jük. Aki szereti, csokoládé darabokkal is turbózhatja.

 - Vajazott, lisztezett formában sütjük. Ez lehet koszorú, kuglóf, őzgerinc vagy sima tep-
si, de akár muffin is.

sütési hőfok: 200°C

Játsszon Ön is a
Karcagi Hírmondóval!

Hol állították fel a város karácsonyfáját?
A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és telefonszámmal adhatják le 
szerkesztőségünkben december 14-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:  Molnár Imréné(Karcag)

Nyereményjáték

Fotó: Internet

Hozzávalók / 10 adag

Elkészítés

Advent harmadik vasárnapja

Most már az „öröm vasárnap” következik és a katolikus 
vallás szerint a rózsaszín gyertyát gyújtjuk meg, ha a ha-
gyomány szerint három lila és egy rózsaszín gyertyát tet-
tünk az adventi koszorúra.

Az örömhöz, boldogsághoz, ünnepi készülődéshez hoz-
zátartozik az illat, a hangulat, a fény.

Most egy illatos díszt készítettem, melyben teafüvek, 
kávészemek, narancskarikák pompáznak, némi fény kísé-
retében.

Járjon át mindenkit ez a kellemes illat,  gyújtsunk  gyer-
tyát és várjuk az ünnepet!!

Nyíriné Kátai Katalin

OTTHON

POSTALÁDA

Advent első vasárnapjával 
megkezdődik az új egyházi év. 
Az ünnepkörre készülve terüle-
ti szavalóversenyt rendeztünk. 
Szavalóversenyünknek iskolánk-
hoz méltó nevet adtunk: „Az Úr 
érkezése”. Ez Ady Endre egyik 
versének a címe. Ő is az Isten-
hez menekült végül, betegen, sok 
mindenben csalódva, belefárad-
va a bohém életformába, mert 
csak így talált megnyugvást, bé-
két nyugtalan természete. 

A versenyző tanulók elő-
adásában magyar költők iste-
nes versei hangoztak el. A sza-
valatokat hallgatva a közönsé-
get biztosan „átölelte az Isten”, 
vagyis a versek tartalma lel-
ki békét, szépet, jót, szeretetett 
nyújtott.

Az elismerő szavak és a taps 
a szülők, jelenlévők részéről bi-
zonyították, hogy a versenyző 
iskolák tanulói szépen szerepel-
tek.

A versenyen a következő 
eredmények születtek:

5-6. évfolyam: Béres Anna I. 
helyezés, Karcagi Nagykun Ref. 
Ált. Isk. (felkészítő nev.: Nagy 
Jánosné), Bíró Lilla Édua II. he-
lyezés, Karcagi Nagykun Ref. 
Ált. Isk. (felkészítő nev.: Nagy 
Jánosné), Kiss György Zétény III. 
helyezés Györffy István Kat. Ált. 
Isk. (felkészítő nev.: Posztósné 
Gyarmati Éva), Kovács Balázs 
különdíj Györffy István Kat. Ált. 
Isk. (felkészítő nev.: Posztósné 
Gyarmati Éva), Mészáros Lilla 
különdíj Karcagi Nagykun Ref. 
Ált. Isk. (felkészítő nev.: Nagy 
Jánosné)

7-8. évfolyam: Papp Rebe-
ka Virág megosztott I. helye-
zés, KÁI Kiskulcsosi Tagint. 
(felkészítő nev.: Horváthné 
Pandur Tünde), Putyora Dóra 
megosztott I. helyezés, Karca-
gi Nagykun Ref. Ált. Isk. (fel-
készítő nev.: Nagy Jánosné), 
Czinege Tamás megosztott 
II. helyezés, KÁI Kováts Mi-
hály Tagintézmény (felkészítő 
nev.: Keserűné Ébner Tünde), 

Nagy Károly Mihály megosz-
tott II. helyezés, Móricz Zsig-
mond Ref. Koll. Általános Is-
kolája Kisújszállás (felkészí-
tő nev.: Oroszné Rácz Veroni-
ka), Kovács Bianka Gabriel-
la III. helyezés, Karcagi Nagy-
kun Ref. Ált. Isk. (felkészítő 
nev.: Halmai Györgyné), Tóth 
Nikolett különdíj, Györffy Ist-
ván Kat. Ált. Isk. (felkészítő 
nev.: Posztósné Gyarmati Éva), 
Orvos- Nagy István különdíj, 
KÁI Kiskulcsosi Tagint. (felké-
szítő nev.: Horváthné Pandur 
Tünde)

Szállott a költemény és szó-
lott a költemény, bizonyítva, 
hogy a tanulók szeretik a szé-
pet, vágynak a jóra, és művelik 
is korukhoz képest.

Köszönjük a felkészülést és 
a pedagógusoknak a felkészítő 
munkát. 

Isten áldása kövesse őket ne-
mes igyekezetükben.

Iskolavezetés REFI

„Az Úr érkezése”

Karcagon az Állami Általános Leányiskolában (Kálvin u. 9.) Kul-
csár Pál igazgató idejében 1960-ban (55 éve) a VIII/B osztályban 
33-an végeztek. Az idén tartották meg az 55 éves találkozójukat. 
Sajnos heten már nem jöhettek el. Öt osztálytársukat nem talál-
ták meg - jó lenne, ha jelentkeznének (legalább) öt év múlva. Te-
hát jól megfogyatkozott az osztályuk, de voltak betegek, és elfog-
laltak is közöttük. Csupán tizenöt tanuló, és örömükre két tanár-
nő jelent meg (meghívásra) az egyik étterembe ebédelni és beszél-
getni. Kellemesen eltelt ez a néhány óra. Mindenki jól érezte ma-
gát - még az időjárás is kedvükben járt. Sok mindent megtudtak 
egymásról. Volt lehetőség címeket is cserélni - nem kell megvárni 
a következő öt évet, aki akar, találkozhat a másikkal.

Cséti Imre

Ötvenöt éves osztálytalálkozó
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HIRDETMÉNYEK

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-biztosítási ügynök kivételével (lakóhely és környéke),
 - Bolti eladó (Kisújszállás),
 - Műszaki cikk eladó (Kisújszállás),
 - Temetkezési foglalkozás (Kisújszállás),
 - Karosszéria lakatos (Kisújszállás),
 - Vezeték- és csőhálózat-szerelő (Karcag),
 - Épületvillany-szerelő (Karcag),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó

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

(Karcag).
 
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/

TISZTELT LAKOSSÁG!
A Karcagi Polgármesteri Hivatal 

ünnepek körüli ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint 
alakul: 
2015. december 11. péntek, munkanap: 8.00 - 16.00 óráig
2015. december 12. szombat, munkanap: ügyfélfogadás nincs
2015. december 24. csütörtök, pihenőnap: ügyfélfogadás nincs

Megértésüket köszönöm!
Rózsa Sándor

jegyző

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2015. december 24-i pihenőnap körüli munkarend válto-
zás miatt a Karcagi Járási Hivatalban az ügyfélfogadás rendje az alábbiak szerint valósul 
meg:

- 2015. december 11. (péntek) munkanap, ügyfélfogadás 8:00-16:00
- 2015. december 12. (szombat) munkanap,  ügyfélfogadás 8:00-12:00
- 2015. december 24. (szerda) pihenőnap,  ügyfélfogadás szünetel
- 2015. december 31. (csütörtök) munkanap, ügyfélfogadás 8:00-16:00

a Karcagi Járási Hivatal Kormányablak Osztályának az ügyfélfogadás rendje:
- 2015. december 11. (péntek) munkanap,  ügyfélfogadás 8:00-18:00
- 2015. december 12. (szombat) munkanap,  ügyfélfogadás 8:00-15:00
- 2015. december 24. (szerda) pihenőnap,  ügyfélfogadás szünetel
- 2015. december 31. (csütörtök) munkanap,  ügyfélfogadás 8:00-18:00
Megértésüket köszönöm.

Hodos Julianna
hivatalvezető

Felhívás!
Az Ó- Katolikus és Új- Katolikus temetőben szá-

mos gondozatlan, tönkrement, leomlott, nem látoga-
tott síremlék található. Sajnos, sok esetben a leszár-
mazottak is elhunytak már, és további hozzátartozók  
kiléte, tartózkodási helye nem ismert Egyházközsé-
günk számára. Tisztelettel kérjük azok segítségét, 
akik ilyen ismeretekkel rendelkeznek, segítsenek ab-
ban, hogy az esetleges távoli hozzátartozók értesül-
hessenek erről.

A megváltott üres sírhelyeket a tulajdonosok köte-
lesek megjelölni és rendben tartani.

A leomlott, balesetveszélyes és megváltatlan sírhe-
lyek lebontásra kerülnek, ahogyan azt a korábbi felhí-
vásainkban jeleztük és a weboldalunkon olvasható.

Kegyeletteljes, gondozott temetőink érdekében együtt-
működésüket és megértésüket köszönjük!

Római Katolikus Egyházközség

ÚJRA MEGJELENT
Szerepi Nagy Attila

Karcagi legendárium és a Karcagi ta-
nyacéhek című könyve. 
Mindkét könyv 1000 Ft/db áron kapható.
Megvásárolhatók a Csokonai Könyvtárban 
(Püspökladányi út 11.)
Nyitvatartási idő: 
Kedd-péntekig 10-18 óráig, szombaton 9-13 óráig, hétfőn 
zárva.

Karácsonyi Fények
rajzpályázat karcagi óvodásoknak és karcagi általános 

iskolásoknak (5. osztályig)

A Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat eb-
ben az évben is meghirdeti a „Karácsonyi fények” rajzpályá-
zatát. A pályázat célja, hogy a gyermekek szemén keresztül 
láthassuk, hogyan látják ők a karácsonyi ünnepeket.

A rajzok bármilyen technikával készülhetnek. A4-es mé-
retben 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 földszinti postalá-
dánkba helyezve. Csoportos összegyűjtés esetén előzetes te-
lefonos megbeszélés után is átvesszük őket. 

A rajzok hátuljára ne felejtsétek el ráírni a neveteket, életkorotokat, osztályotok vagy 
csoportotok nevét, lakcímeteket, telefonos elérhetőségeteket, a felkészítő pedagógus vagy 
szülő nevét, az iskola vagy óvoda nevét.

A nyerteseket értesítjük, és a 2015. 12. 22-i fenyőünnepségünkön díjazzuk. A fenyőünnep-
ség helyszíne a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár, Karcag, Püspök-
ladányi 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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HIRDETMÉNYEK

A Polgármester Hivatal előtti téren, egészen az Angyalos 
kútnál található padsoron át az áruházig, az önkormány-
zat ingyenes internet elérést biztosít. A mobilkészülékkel ki 
kell választani a 

KarcagNet-FreeWifit-t, 

és máris korlátlan ideig használható az 1024 kbit/s internet!

Lapzárta: 
2015. december 14. (hétfő) 12 óra

NÍVÓS KULTURÁLIS ESEMÉNYEK, 
3D-s MOZI, BOWLING PÁLYA-BÜFÉ, 
SÁRKÁNYVÁR CSALÁDI JÁTÉKTÁR, 

KÁVÉHÁZ, CUKRÁSZDA 

és további egyedi szolgáltatások intézményeknek, civil szer-
vezeteknek, vállalkozásoknak.

Bővebb információ a 
programokról és a 
moziműsorról:
www.vigadokisuj.hu
Tel.: 59/886-928, vagy keressen 
bennünket a facebookon:
www.facebook.com/vigadokisuj,
www.facebook.com/vigadomozi

2016. január 15. 

BRUTI, 
2016. január 16. 

ÚJÉVI KONCERT A DEBRECENI 
KODÁLY FILHARMONIKUSOKKAL
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Az ajánlat 2015. november 16-tól visszavonásig érvényes, a 4990 Ft-os csomagajánlat csak tévét, internetet és telefont együtt tartalmazó kiemelt csomagunkra érvényes, 
kábel és réz technológián a Színvilág M, FTTH és VDSL technológián a Színvilág L csomagra. Az egy hónapos havidíj-kedvezmény bármely 2 vagy 3 szolgáltatást egyben 
tartalmazó Színvilág csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára, kétéves, határozott idejű szerződéssel érvényes. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli 
felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák. Jelen tájékoztatás nem teljes körű.

Színvilág csomagjainkban a tévét, az internetet és a telefont együtt most az első hónapban 0 Ft-os havi díjjal kínáljuk, 
a második hónaptól a csomaghoz tartozó havi díj lép életbe. 
Akciós kiemelt csomagunk Családi tévét, internetet és telefont tartalmaz, és mindezt az első hónapban 0 Ft-os, 
a második hónaptól mindössze 4990 Ft-os havi díjért! 
Ajánlataink új lakossági ügyfeleink számára érvényesek, kétéves, határozott idejű szerződéssel.

Megrendelés előtt érdeklődj az adott lakcímen elérhető szolgáltatásokról, díjakról és a kedvezmények összegéről!

Invitel Nap: Karcag, Szent István sugárút 17. (Armacomp szaküzlet), dec. 17. 10.00 és 18.00 óra között
Értékesítőnk: Kosztrub Sándor Tel.: +36 30 965 0886

Együtt a kedvencek
Tévé, internet, telefon együtt – most az első hónap havi díja 0 Ft!

15
11
15
-5
2

Kiemelt csomagunk

4990
Ft/hó

Még gyorsabb 

internetcsomagok

IN_33012986_Novemberi_Kampany_RollOut_KarcagiHirm_220x307_FF.indd   1 11/23/15   2:25 PM
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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!

HIRDETMÉNYEK

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 
ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).
December 13. Dr. Domán György Kg., Ady Endre utca 58. Tel.: 06/30-434-5950.

Anyakönyv
Születés

Kovács Marietta – Kósa Roland
Kg., Diófa utca 12.

Levente

Halálozás

Kis Zoltán Józsefné 
(Herczeg Éva) 
 Karcag (1955)

Szabó Istvánné 
(T. Szabó Erzsébet) 
 Karcag (1929)

Ádám István Jánosné
(Tóth Róza Erzsébet) 
 Karcag (1952)

Lazics Árpádné 
(Verebes Eszter Ilona)
 Karcag (1958)

December 12. (Szombat)
MUNKANAP!

December 13. (Vasárnap)
9 - 12 óráig 

 Alma Gyógyszerár 

 (Kisújszállási út 34. )

 (Tesco)

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

Gyógyszertári 
ügyelet

2015. december 11. péntek
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
 - Adventi játszóház
 Háttér
 Vendég: Csillag Barnabás
 Téma: ünnepi szokások, ételek
20.30 Képviselő-testületi ülés
21.45 Adventi gyertyagyújtás 

2015. december 12. szombat 
(ism. vasárnap)
09.00 Műsorajánlat 
09.05 Jöjjetek Hozzám – Református 
istentisztelet 2015. 11. 29. 
10.15 Karcagi Hírek
10.40 A Hit Szava – Római katolikus 
szentmise 2015. 11. 29. 
11.30 Solymos Tóni 
12.10 Aradszky László koncert 
18.00 Műsorajánlat
18.05 Adventi játszóház a sportcsarnokban
19.15 Nagykunsági Krónika
20.30 Adventi gyertyagyújtás

2015. december 13. vasárnap
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Képviselő-testületi ülés

19.10 Erkel ünnepség
20.10 Nagykunsági krónika - közéleti 
magazin

2015. december 15. kedd
18.00  Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám – Református 
istentisztelet 2015. 12. 06. 
19.15 Karcagi Hírek
19.40 A Hit Szava – Római katolikus 
szentmise  2015. 12. 06.
20.45 Kivilágos Kivirradtig Fesztivál 
2015. Kisújszállás: Magyar nóta gála
Madarász Katalinnal, kísér: Mága Ernő 
és zenekara
21.25 „Én kis kertet kerteltem” országos 
gyermekrajzpályázat kiállítás megnyitója 

2015. december 17. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Karcagi Tükör
 Térségi Középiskolák Börzéje
18.30 Juhtelep létesült Kunmadarason
19.05 Nagykunsági Krónika - közéle-
ti magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Teleki Zoltán
 Téma: mire figyeljünk az ünnepek alatt
 Karcagi hírek
 - Miniszteri elismerésben részesült....
 - Nőszövetségi adomány
 - Piaci forgalom
 - Adventi készülődés
 - Fenyőfa vásár
 Háttér
 Vendég: Koncz Tibor
 Téma: karácsony
20.30 Véradók köszöntése

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 

hívunk és várunk!

Karcag Város Önkormányzata, a Déryné Kulturális,  Turisz-
tikai, Sport Központ és Könyvtár, a Karcagi Római Katolikus 
Egyházközség és a Nagykunságért Civil Fórum Egyesület sze-

retettel meghívja Önt és Kedves Családját  

ADVENTI PROGRAMJÁRA
2015. december 20. (vasárnap) 15.00 óra 

Katolikus templom 
A Karcagi Szimfonikus Zenekar adventi koncertje 

Szólót énekel: Gémes Katalin 
Vezényel: Daru Andrea  

Ünnepi köszöntőt mond és az adventi koszorún a negyedik 
gyertyát meggyújtja: 

Dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter, országgyűlési képviselő

A Karcagi Római Katolikus Egyházközség nevében 
köszöntőt mond: 

Gulyás Zsolt plébános, érseki tanácsos 

Karcag Város Önkormányzata, a Déryné Kulturális,  Turiszti-
kai, Sport Központ és Könyvtár és a Nagykunságért Civil Fó-
rum Egyesület szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját

ADVENTI PROGRAMJÁRA
2015. december 13. (vasárnap) 16.00 

Déryné Kulturális Központ (Karcag, Dózsa György u. 5-7.)

A Tritonus Guitar Trio előadása 
„Adaptációk Európa évszázadaiból” 

gitárkoncert 

Közreműködik: Szurgyi Gergely–Varga Bálint–Molnár Levente 
Művészeti vezetők: Arnóth Balázs és Roth Ede  

Karcag Város Kamarakórusának adventi műsora 
Közreműködik: Koppány Mária – zongora 

Karvezető: Lór-Kerekes Ágnes  
Ünnepi köszöntőt mond és az adventi koszorún a harmadik  

gyertyát meggyújtja: Pesti Csaba baptista lelkész
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Ingatlan
Karcagon, a Kossuth 
tér 11-13. szám alatt, 3. 
emeleti 56 m2-es, erké-
lyes, tehermentes la-
kás sürgősen eladó. Tel.: 
06/59-311-975, 06/30-
385-4300.
Karcagon összkom-
fortos, jó állapotú 2,5 
szobás (84 m2+ 49 
m2 alsóépület) csalá-
di kockaház alkuképes 
áron sürgősen eladó.  
Tel.: 06/30-922-8958.
Karcagon eladó egy 
43 m2-es első emele-
ti, másfél szobás, jó ál-
lapotú, alacsony rezsi-
jű lakás alkuképesen-
akár banki kölcsönnel is.  
Tel.: 06/30-491-2519.
Karcagon eladó egy 83 
m2-es kertes családi ház, 
vagy 48-54 m2-es föld-
szinti lakáscsere is érde-
kel. Tel.: 06/30-483-6705.
Karcagon, a Virág ut-
ca 15/a alatt 1,5 szobás 
ház eladó. Továbbá el-
adó 2 db ruhásszekrény, 
plüss ülőgarnitúra, 2 db 
dohányzóasztal és 1 db 
TV, állvánnyal együtt. 
Tel.: 06/59-314-294.
Új építésű 50 m2-es la-
kás sürgősen eladó 
Karcagon, a Kántor 
Sándor utcában. (1 szo-
ba,  amerikai  kony-
ha, fürdőszoba, erkély, 
műanyag nyílászárók.) 
Képek az interneten a 
„Jófogáson”. Tel.: 06/20-
531-2630.
Karcagon teljes közmű-
ves, téglából épült ki-
sebb kertes ház beteg-
ség miatt eladó. (További 
építési lehetőség adott.) 
Tel.: 06/30-635-9662.

Karcagon cserépkály-
hás ,  gá zko nve k to -
ros téglaépítésű csalá-
di ház sürgősen eladó 
az Ágota utca 27. szám 
alatt. Ugyanitt cefre is 
eladó. (Érdeklődni reg-
gel 8 óráig, délben és 
este 18 óra után.) Tel.: 
06/59-400-802.
Karcagon a Nagyvén-
kertben, a Csathó utcá-
ban eladó egy 110 m2 

-es, hőszigetelt, padló-
fűtéses, 3 szoba + nap-
palis, épített kandallós 
családi ház. Tel: 06/70-
216-5478.
Ház eladó az Egyetértés 
utca 3. szám alatt. Tel.: 
06/70-231-5944. 
Karcagon főtérhez, piac-
hoz közel 712 m2-es tel-
ken, teljes közművesí-
tett, ipari árammal ellá-
tott, bontásra vagy fel-
újításra ítélt ház eladó. 
A telek alkalmas üzleti, 
vagy ipari tevékenység-
re is. Érdeklődni: Karcag, 
Kacsóh utca 21. szám 
alatt. Tel.: 06/30-478-2714. 

Állat
Kopasztott csirke kap-
ható minden pénte-
ken csak rendelés-
re, amit csütörtök dé-
lig lehet leadni. Karcag, 
Soós István utca 12. Tel.: 
06/59-311-969, 06/30-
244-5160.
Három vörös spicc kan kis 
kutya szerető gazdit ke-
res. Tel.: 06/30-382-0211.
Barátságos kis kutya 
jó gazdinak elvihető.  
Tel.: 06/30-356-5839. 

Vegyes 
Vásárolok régi fenyőbú-
torokat, szekrényt, kre-
dencet, kanapét, asztalt, 
komódot, hokedlit, szeny-
nyesládát, sózóteknőt, 
mosóteknőt, bödönöket, 
kannákat, bekötött boros 
demizsonokat, ablakra 
való spalettákat, és min-
den egyéb régiséget, tel-
jes körű hagyatékot, tol-
lat. Tel.: 06/20-996-1346.
Termelői méz házhoz-
szállítás! (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.
Eladó 4 db (155/70x13-
as), 80 %- os téli gumi-
köpeny, Suzuki kerék-
tárcsára szerelve. Tel.: 
06/70-326-7291.
Kisebb méretű szige-
telt kutyaház eladó (kb. 
30 kg-ig). Irányár: 6000 
Ft. Cím: Karcag, Móricz 
Zsigmond utca 56. Tel.: 
06/59-300-454.
Új, jobbos sparhelt el-
adó. Tel.: 06/59-400-335.
Kóstolóval egybekötött 
mézvásár (december 12-
én, szombaton délelőtt 
9-13 óráig) Karcagon, a 
Reggel utca 33. szám 
alatt a nagykapuban. 
Vendégem a helyszínen 
egy csésze gyógyteára! 
Tel.: 06/30-696-5288. 
Keveset használt 24-es 
és 26-os női kerékpár, 
gáztűzhely, mosógép, 
centrifuga eladó. Tel.: 
06/30-355-7875.

Eladó régi szekrény, asz-
tal, nagy szőnyeg, zsí-
rosbödön, 2 db demi-
zson, konyhaasztal, 2 
db szék, szobabútor, 
és ház nagy portával.  
Tel.: 06/20-2828-697. 
Eladó Karancs gáztűz-
hely (3500 Ft), 180 cm-
es Tornádó síléc (2500 
Ft). Tel.: 06/30-522-5218.
Téli  használt gumi-
köpeny (155-70-13) 4 
db 2000 Ft, és üzem-
anyag szivattyú eladó.  
Tel.: 06/59-313-878.
Az Északi temetőben 
kész sírhely (köves-
út mellett) eladó. Tel.: 
06/20-405-3705.
Betegágy (elektromos), 
és betegkocsi (elektro-
mos, 45-55 cm ülésszé-
lességgel) eladó. Tel.: 
06/30-420-6617.

Szolgáltatás 
Mindenféle javítást, cip-
zár-cserét, felhajtást, mé-
retre munkaruhát, férfi 
szövet- és bársony nad-
rág; bőrkabát varrását 
rövid határidőre válla-
lom! Tel.: 06/59-887-269.
VÍZVEZETÉK szerelést, 
BÁDOGOS munkát és 
JAVÍTÁSOKAT is vállalok. 
Török László, Tel.: 06/59-
313-887 vagy 06/30-
289-5103.
Tetőmunkákat és ja-
vításokat is vállalok. 
Sütő Kálmán ácsmester  
Tel.: 06/30-584-2767.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS 
MEGY! Kizárólag hölgyek 
részére: hajvágást, daue-
rolást, hajfestést vállalok. 
Tel.: 06/30- 447-3918.
Az Orgonda Agrár Kft. 
földet bérelne és vállal 
növényvédelmi szakta-
nácsadást, szakirányítást. 
Tel.: 06/30-785-0690.

Mezőgazdasági bér-
munkát vállalok Hajdú-
Bihar, Jász- Nagykun-
Szolnok, valamint Békés 
megye térségeiben. 
Tel.: 06/70-370-1149.
Földet bérelnék: Bihar-
nagybajom, Karcag, Kaba, 
Nádudvar, Nagyrábé, 
Püspökladány, Sárrét-
udvari térségében. Ár: 
50 ezer Ft/ha. Tel.: 06/70-
370-1149.
Cserépforgatást, tetőja-
vítást és teljeskörű építő-
ipari 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 Borházban és a 

BHG soron, a Bio boltban.

Kellemes ünnepeket kíván 
a Karcagi Ízek!

Álláshirdetés
Az ÉPKUN AGRO Kft. 

Karcagra keres gyakorlat-
tal rendelkező (felelős mű-
szaki vezető jogosultsággal 
rendelkező) építészmérnö-
köt, fél-vagy teljes állásban. 
Telefonszám: 06/59-503-553, 
06/20-9377-537.

Hirdessen Ön is 

kedvezményes áron a 

Karcagi 
Hírmondóban! 

Az apróhirdetés
csak 200 Ft*. 

* Az alapár 20 szóig 

értendő.
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SPORT

Velence a lagúnák városa. A 
Szent Márk tér, a Dózse palo-
ta, a Sóhajok hídja, mind-mind 
önmagában is izgalmas látniva-
ló. Ugyanez futva, sőt tájfutva 
még érdekesebb. Vajon miért? 
Járműközlekedés csak a vízen 
van, viszont még novemberben 
is sok-sok turista járja a szűk, 

sokszor csak egy méteres ut-
cácskákat, néhány négyzetmé-
teres belső udvarokat. A turis-
ták között kell tehát folyosót ta-
lálni, vagy nyitni. Gondolnánk: 
ezek az emberek látják a futót 
és elengedik őket. Ez nagy téve-
dés. A fülükben dugó (hallgat-
ják az idegenvezetőt), szemük 
előtt régebben kamera, majd a 
10 colos táblagép, manapság te-
nyérnyi okostelefon, vagyis se 
nem látnak, se nem hallanak. 

Mi pedig száguldunk, mert az 
idő nagy úr!

Három éve rendeztek utoljá-
ra Velencében tájfutó versenyt, 
3-4 ezer résztvevővel. Akkor az 
„acqua alta”, az ún. magas víz-
állás miatt bokáig érő vízben 
futottunk, szinte a teljes város-
ban. Miután kellően összerug-
dostunk mindent vízzel, a ver-
senyt leállították, annak a la-
kosságra és az idegenforgalom-
ra való hátrányos hatásai mi-
att.

Most változtattak a rende-
zés szisztémáján is. Egy fordu-
ló a jesolói félszigeten, egy for-
duló Velencében, ám ez éjsza-

ka (20 óra után) és a harmadik 
Buránóban, a csipkéiről és szí-
nes házairól híres apró szigeten 
zajlott. Érdekes, változatos és 
nehéz volt, hisz 24 óra alatt há-
romszor kellett futnunk. Köz-
ben az olaszos vendégszeretet-
hez méltóan egy tészta-partit is 
rendeztek, igazi olasz tészta, ke-

mény olasz sajt, tüzes olasz vö-
rös bor a versenyzők részvételé-
vel. Jól viseltük a megpróbálta-
tásokat. Különösen az éjszakai 
futamon!

Lévainé Kovács Róza 3. helye-
zést ért el és vehette át Velence 
város gyönyörű plakettjét. Saj-
nos összetettben, ha minimá-
lis idővel is, de a 4. helyre szo-
rult. Lévai Kálmán 11. (14.) lett, 
ami a nagy létszámú, bár limi-
tált (25 ország 1085 versenyző-

je) mezőnyben jó eredmény.
A futamok előtt, között azért 

volt idő Velence csodáit is meg-
szemlélni, de futás közben olyan 
helyekre is eljutottunk, ami visz-
szahív bennünket.

A futóidény még tart. A közel-
múltban Nyírturán, majd Eger-
ben volt meglehetősen hideg, 
esős verseny. Siránkozni azért 
nem szabad, hisz egész évben 
volt alkalom jó időben, sőt hő-
ségben futnunk.
Dobogós eredményeink:
Lévainé Kovács Róza 2. és 1., 
Csigerné Szabó Ilona 1. helye-
zést ért el. 

Tájfutók

Karcagi futók a velencei 
versenyen

(2015.11. 27. péntek)
Alig két hete, hogy véget ért 

a Megye I. osztályú labdarúgó 
bajnokság, ahol a karcagi lab-
darúgók az ötödik helyen vé-
geztek. Kis szerencsével akár 
még dobogóra is állhattak vol-
na, ám nehéz helyzetbe került 
a csapat, hiszen sok volt a tá-
vozó játékos. Ennek ellenére 
sokan kitartottak és bíztak az 
új, szinte tinédzser korú gár-
dában. Külön ki kell emelni a 
Karcai Labdarúgó Baráti Kör 
tevékenységét, akik, amint a le-
hetőségek engedték segítették 
a labdarúgó csapatot. A mér-
kőzések szünetében tombola-
sorsolást szerveztek, vállalták, 
hogy különböző tárgyi felaján-
lásokat, ajándékokat gyűjtenek 
önzetlen támogatóktól. Vidé-
ki mérkőzésekre is elkísérték a 
csapatot, hogy buzdítsák őket 
a minél jobb eredmény meg-
szerzésében. A szezonzáró ta-
lálkozót is ők szervezték meg, 
amelynek a helyszíne a Város-
gondnokság kultúrterme volt. 

Az összejövetelen a játékoso-
kon és kísérőikön kívül a Kar-
cagi Labdarúgó Baráti Kör ak-
tivistái, a szakosztály vezetői, 
és a meghívott vendégek vet-
tek részt. A rendezvényen je-
len volt városunk polgármeste-
re Dobos László, Szepesi Tibor a 
KSE ügyvezető igazgatója, Ök-
rös Gábor a labdarúgó szakosz-
tály vezetője és Laboncz János 
vállalkozó, a szakosztály elnök-
ségének tagja.

A megjelenteket Kardos Atti-
la, a KLBK elnöke köszöntötte. 
Az összejövetelen Ökrös Gábor 
szakosztályvezető rövid beszé-
dében elmondta, hogy a baj-
nokság előtt - mivel hét stan-
dard játékos is távozott a csa-
patból- még rosszabb szerep-
lést várt az együttestől. Végül 
is több volt a pozitívum a csa-
pat teljesítményében. Tovább-
ra is a karcagi fiatalokra épít a 
szakosztály a csapatösszetétel 
kialakításakor.

Dobos László polgármester 
beszédében megköszönte a lab-
darúgók teljesítményét, a szak-
osztály, és a Karcagi Labdarú-
gó Baráti Kör önzetlen munká-
ját. További sikereket kívánt a 
következő idényre,hiszen a vá-

ros számára nagyon fontos a 
sport, így a labdarúgás is. Ez-
után a Karcag TV munkatár-
sai az őszi idény mérkőzéseiből, 
valamint jó néhány emlékeze-
tes és olykor humoros jelentből 
vetítettek le egy összeállítást a 
jelenlévőknek. A vacsora után 
a KLBK elnöke Mikulásnak öl-
tözött, és emlékezetes perceket 
szerzett az összegyűlt labdarú-
góknak és vendégeiknek. A jól 
sikerült szezonzáró a késő esti 
órákban ért véget. Orosz István 
játékos-edző azzal köszönt el a 
játékosoktól, hogy egy hónap 
múlva már a pályán fognak ta-
lálkozni, és megígérte, hogy ke-
mény felkészülés vár rájuk. 

B. I.

Véget ért a szezon

A Megye I. osztályú bajnok-
ságban a karcagi csapat az ötö-
dik helyen végzett. Orosz Ist-
ván játékos-edző a szezont ér-
tékelve elmondta: - A sok tá-
vozó miatt nagyon kicserélő-
dött a játékos állomány. Emiatt 
sok fiatalt próbáltunk beépíte-
ni a csapatba, de sajnos voltak, 
akik nem éltek a lehetőséggel. 
Kezdetben látszott a játékukon, 
hogy alakulóban van a társa-
ság, de úgy érzem, hogy a V-VI. 

fordulóra összeértünk, és már 
akkor volt értékelhető teljesít-
ményünk. Fontos volt, hogy a 
védelmünk összeállt, és meg-
maradt a támadásoknál a gólra 
törő játékunk. A csapat teljesít-
ményével, a megszerzett pontok 
alapján elégedett vagyok, de na-
gyon sok fontos munka és fel-
adat vár ránk, hogy a hibáinkat 
a tavaszi szezonra kijavítsuk.

- Mindenkinek volt jó perió-
dusa, de egyénileg nem szeret-
nék senkit sem kiemelni. Min-
denkinek van fejlődni valója- 
ennyit mondhatok.

- A kitűzött célokat, elvárá-

sokat szerintem teljesítettük, de 
én titkon az első háromba vár-
tam a csapatot. Amint már em-
lítettem, nehezen álltunk össze, 
de úgy érzem jó úton haladunk, 
fejlődésünk is szembetűnő.

- Január 5-én kezdjük meg a 
felkészülést, heti hat edzéssel. 
Remélem, több fiatal játékossal 
fel tudom tölteni a felnőtt ke-
retet. Ezen kívül újfajta edzés-
módszerrel próbálom felépí-
teni alapozásunkat. Több elő-
készületi mérkőzésen fogunk 
szerepelni. Remélem, hogy a 
gyakorolt játékrendszert még 
jobban fogjuk tudni a tavaszi 
mérkőzéseken alkalmazni.

B.I.

Egy hónap szünet következik

Fotó: KLBK

- Egyénileg kikkel volt meg-
elégedve?

- A bajnokságban az ötödik 
helyen zárt a csapat.

- Most közel egy hónapos 
szünet következik, milyen ter-
vei vannak a felkészüléssel kap-
csolatban?


