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Karcagi  Hírmondó
Karácsony közeledtével, december 11-én élő betlehemes ki-

állítással várt minden érdeklődőt a Szent Pál Marista Általá-
nos Iskola. A látogatók gyermekek vezetésével járhatták kör-
be az iskolában kialakított élőképeket, melyeken keresztül a 
szent család és a megváltó születésének történetébe pillant-
hattak be. A nap során több mint kétszáz érdeklődő nézte 
meg az élő betlehemes kiállítást, melyet már hetedik éve ren-
deznek meg.

A körút a kápolnában kezdődött, ahol a vendégekkel együtt 
közös éneklésre került sor, majd mindenki kapott egy papír-
csillagot, amelyre felírhatta nevét, vagy kívánságát és a prog-
ram végén kiakaszthatta egy erre kialakított falra. A kiállítás 
megtekintését követően, aki úgy gondolta, beállhatott egy kö-
zös betlehemi csoportképbe egy fotó erejéig.

Nagy Józsefnét, az iskola igazgatóját arról kérdeztük, hogy 
honnan jött az ötlet az élőképes kiállítás megvalósításához.

„Mióta katolikus iskola vagyunk, minden évben megrendez-
zük ezt a kiállítást. Legelső évben – míg beletanultunk mi is a 
hitéletbe – a gyerekek betlehemi figurákat készítettek. Minden 
osztály egy figurát készített, és az abból készült kiállítást az ud-
varon helyeztük el. Ez most kint található a játszótéren. Követ-
kező évben már továbbléptünk, és jeleneteket tanultak be a gye-
rekek. Jézus születését követtük nyomon ezekben a jelenetekben 
– osztályról osztályra jártak a vendégeink, diákjaink, és közösen 
éltük át Jézus születését – ezzel készülve a karácsonyi ünnepre.

Ebben az évben változtattunk a forgatókönyvön, egy kicsit in-
teraktívvá szerettük volna tenni az előadást és bevonni a ven-
dégeket is. Egy Mária és egy József kísérte végig az úton a város 
óvodáiból és iskoláiból érkező csoportokat, valamint az érdek-
lődő felnőtteket.” 

-dh-

Élőképes betlehemezés a 
marista iskolában

A Karcag Városi Önkormányzat és a Polgármesteri 
Hivatal nevében áldott és meghitt karácsonyt, 

sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk 
városunk valamennyi polgárának!

Dobos László
polgármester

Gyurcsek János
alpolgármester

Kovács Szilvia
alpolgármester

Rózsa Sándor
jegyző

December 13-án advent har-
madik gyertyájának lángja vi-
lágította meg a várakozás utol-
só előtti vasárnapjának estéjét a 
Déryné Kulturális Központ tü-
körtermében.

Advent harmadik vasárnap-
ján az Úr eljövetelének köze-
ledtét ünnepeljük. Az örömva-
sárnap liturgikus színe a rózsa-
szín, ezért az ünnepi koszorún 
a harmadik az egyetlen gyertya, 
amelyik nem lila. Az ezotéria 
szerint ekkor egy fehér angyal 
száll le közénk, kezében egy 
fénysugárral, és ezzel a sugárral 
érinti meg azokat az embereket, 
akik képesek az igazi szeretetre.

Ez alkalommal Pesti Csaba 
baptista lelkész gyújtotta meg 
a harmadik gyertyát az adven-
ti koszorún. Ünnepi beszé-
dében szólt a családi és bará-
ti kapcsolatokról, az abban tör-
ténő elmélyülésről, hogy mi is 
igazán fontos az emberek éle-
tében. Üzenetének lényege az 
volt, hogy az igazi boldogsá-

got nem az anya-
gi javakban ta-
láljuk, hanem az 
egymás iránt ta-
núsított, és az Úr-
ba vetett szere-
tetben, a megbé-
kélésben.

A gyertyagyúj-
tást követő ün-
nepi műsort a 
Tritonus Guitar 
Trio előadása nyi-
totta az Adaptá-
ciók Európa év-
századaiból című 
gitárkoncertjével. 
A trió klasszikus 
zeneszerzők átiratait, valamint 
spanyol gitárdarabokat adott 
elő. Ezt követően Karcag Város 
Vegyeskara Kamarakórusának 
adventi műsora következett egy 
igazán megindító ünnepi dal-
füzérrel, melyben külföldi és 
magyar vonatkozású szerze-
mények is egyaránt helyet kap-
tak. A műsort követően a jelen-
lévők az épület bejáratánál ka-

rácsonyi dalok kíséretében ad-
ták körbe gyertyáról-gyertyára 
a szeretet lángját.

A következő gyertyagyújtá-
si alkalomra december 20-án, 
vasárnap délután 15 órától ke-
rül sor a katolikus templomban, 
ahol a Karcagi Szimfonikus Ze-
nekar koncertje zárja az adventi 
ünnepségsorozatot. 

-dh-

Ég az adventi koszorú harmadik gyertyája

A város adventi koszorújának harmadik gyer-
tyáját Pesti Csaba baptista lelkész gyújtotta meg
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Közéleti szilánkok
Ménesek 

emlékezete (1.)
Mostanában sokszor eszembe jutott 

Györfi Sándor több mint 30 éve felava-
tott Ménesek emlékére c. kis szobor em-
lékműve, és többször meg is néztem. Bár 
annak idején ezt a szobrát „művészi ön-
arcképnek” is aposztrófálta kiváló szobrá-
szunk- bizonyos értelemben az is -, még-
is a magyar ló és a magyar csikósok, vala-
mint a lóval foglalatoskodó emberek egy-
másrautaltságát és heroikus küzdelmét 
fejezi ki. S utal arra, hogy több évszázada 
lovas nemzet lennénk. 

Az meg valamiféle mai anomália, 
hogy a magyar lótenyésztés egyik felleg-
várában, Mezőhegyesen, a Mezőhegyesi 
Ménesbirtok Zrt.-ben nincsenek lovak. 
A több száz éves hagyományon alapu-
ló ménes valójában a 2004-ben alapí-
tott és továbbra is állami tulajdonban lévő 
Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő és 
Értékesítő Kft.-nél van. 

A mezőhegyesi lótenyésztés törté-
nete nem foglalható össze e jegyzet ke-
retében - de fő állomásait megpróbá-
lom néhány mondatban lejegyezni -, 
mert a magyar történelem sorfordulóit is 
emblematikusan tükrözi. A török kor után 
leromlott a magyar lótenyésztés, szükség 
volt jó katonalovakra, és a „kalapos ki-
rály” Csekonics vértes kapitányt bízta meg 
a kincstári, katonai ménesbirtok kialakí-
tásával. 1784-ben Csekonics József kivá-
ló érzékkel, 20 év alatt(!) meg is alapozta 
a tenyésztést. A kiegyezés után a katonai 
ménesből „civillé” válik, Magyar Állami 
Ménesbirtok lesz, és olyan nagyszerű em-
berek, mint Kozma Ferenc miniszteri taná-
csos, világszínvonalú munkát végeznek. 
Még a napóleoni háborúban, 1815-ben 
a franciáktól zsákmányolt Nonius (Senior) 
nevű világos pej mén elindítja a világhí-
rű nóniusz törzsállomány kialakítását. 
Ugyancsak a Furioso és a Gidrán vérvo-
nal kialakítása is itt történik. A két hábo-
rú között Batta Sándor vezette a gazdasá-
got, aki kiváló szervező volt. A szellemi és 
anyagi befektetés meghozta a világsikert. 
Néhány „apróság”, hogy ezt érzékeljük: az 
egyes kerületek munkáját 71 km gazdasá-
gi vasút, 5 km hosszú hordozható vágány 
(!), 6 gőzmozdony, 2 motoros mozdony, 
350 tehervagon, központi gépműhely, 
raktár, vágóhíd, stb. segítette. 1932-ben a 
4 családra jutó egy közös konyhás megol-
dást felváltja a 2 család egy közös konyha 
modell. Ekkor már nyugdíjjogosult állami 
alkalmazottá lesz a mezőhegyesi cseléd. 

(folytatjuk...)
-ács-

KÖZÉLET

Megyei hírekA Karácsony itt van. (…) nagy és áldott alkalom, 
talán az utolsó alkalom arra, hogy mélységes igaz-
ságára ráébredjünk, és a hangulatból valóságot, a 
külsőségből lelkiséget teremtsünk.”

(Makkai Sándor)

A karácsony a béke és a szeretet legszebb ünnepe. Ilyen-
kor hálát adunk minden boldog pillanatért, amit szeret-
teinkkel tölthetünk. Most kilépünk a hétköznapokból, és 
közelebb kerülünk azokhoz az értékekhez, amelyeket év-
ezredek óta a legfontosabbaknak tarunk. 

Áldott karácsonyt és sikerekben gazdag 
boldog új évet kívánok mindenkinek! 

Dr. Fazekas Sándor
országgyűlési képviselő

földművelésügyi miniszter

Közmeghallgatással egybekötött soros ülését tartotta de-
cember 11-én délelőtt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Köz-
gyűlés. Tájékoztató hangzott el a megye mezőgazdaságáról és 
a szociális helyzetéről. Döntés született a megyei kiemelt pro-
jektekről is.

A megye mezőgazdasági helyzetével kapcsolatos tájékozta-
tó után három érintett szervezet - a Megyei Kormányhivatal 
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya, a Szociális és Gyermek-
védelmi Főigazgaóság megyei kirendeltsége és a KSH szolnoki 
irodája - együttes beszámolója alapján kaptak átfogó képet a 
közgyűlés tagjai Jász-Nagykun-Szolnok megye szociális hely-
zetéről. 

A Közép-magyarországi régió szétválasztásával kapcsolatos 
előterjesztés négy alternatívát vázolt föl. Ezek közül azt támo-
gatta a közgyűlés, mely szerint „Budapest és Pest megye a jelen-
legi közigazgatási határok mentén kettéválik és két önálló régi-
ót alkot”. A Közép-magyarországi régió átalakításának alapve-
tő indoka az, hogy az ország tartós gazdasági növekedését meg-
határozó közberuházások nagyobb részt továbbra is uniós for-
rásokból lesznek finanszírozhatók, és ennek volumene a fejlet-
lenebb Pest megye konvergencia régióba történő sorolásával nö-
velhető lesz. Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy az uniós pályá-
zatok esetében magasabb lesz a pályázati támogatás és kevesebb 
önerőre van szükség.

A 2014-2020-as időszak ágazati operatív programjainak me-
gyei részdokumentumaiban szerepel néhány olyan nagyobb 
volumentű projektötlet, amelyek megvalósítása nagymérték-
ben elősegítené a megye turisztikai vonzerejének megújítását, 
illetve megoldást adna az észak-déli közúti közlekedési kap-
csolatok fejlesztésére, és a közlekedési szempontból legproblé-
másabb települések elkerülésére.

A megye szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró -alábbi-
ak szerint - projektek támogatásáról is döntés született: 

 - A „Természet Operaháza” a Tisza-tó – Jász-Nagykun-
Szolnok megyei oldalán,

 - a 31-32. számú főutak Jászberényt elkerülő szakaszának III. 
üteme,

 - a 32. számú főút Jászfényszaru-Szolnok közötti szakasza 
11,5 tonnás teherbírásra történő megerősítése,

 - a 34. számú főút Fegyvernek-Tiszafüred közötti szakasza 
11,5 tonnás teherbírásra történő megerősítése, 

 - az M4-es gyorsforgalmi út Fegyvernek-Püspökladány kö-
zötti szakaszán belül Fegyvernek és Kenderes elkerülő út-
jának megépítése 2x1 sávon, félpályaként.

Kiemelt projektek támogatásáról 
döntöttek a megyei közgyűlés ülésén

Fotó: Internet

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 

Kedves olvasóink!
Tájékoztatjuk önöket, hogy következő lapszámunk 

2016. január 8-án (pénteken) jelenik meg. 
Lapzárta 2016. január 4. (hétfő) 12 óra.

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!
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INTERJÚ

A 2015-ös év a beruházások 
éve volt városunkban. Szám-
talan projekt zárult le. Év vé-
gén, hagyományainkhoz híven 
Dobos Lászlóval, Karcag város 
polgármesterével beszélget-
tünk az év legfontosabb ese-
ményeiről, eredményeiről és a 
jövő évi tervekről.

- Az év elején a legfontosabb 
feladat az önkormányzat szá-
mára a költségvetés összeállítá-
sa, elkészítése. Egy olyan költ-
ségvetés alkotása, amely kezel-
hető, végrehajtható. Ez meg-
történt, és ennek tükrében áll-
tunk neki a gazdasági évnek. 
Ez alapján intéztük és bonyo-
lítottuk a pályázatokat, és azok 
végrehajtását.

- Úgy gondolom, hogy átla-
gos évünk volt, nem volt sem 

könnyebb, sem nehezebb, mint 
bármely másik év. Nyilvánva-
lóan a fejlesztések gondokkal 
járnak, nagyon sok odafigye-
lést kívánnak. Az anyagi háttér 
biztosítva volt, mint ahogyan a 
szakembergárda is, akik a pro-
jekteket kezelték, ők is helyt 
álltak. Azokat a terveket, célo-
kat, amelyeket szerettünk volna 
megvalósítani, azok megvaló-
sultak. Nagyon sok beruházás 
készült el az idén. Pl. az Idő-
sek Otthonának a felújítása is 
megtörtént, a Kuthen úti óvoda 
projektje is befejeződött, meg-
szépült a főterünk, véget ért a 
Karcag- Kenderes - Bánhalma 
ivóvízminőség-javító program, 
napelemes rendszereket telepí-
tettünk intézményekre, a Vá-
rosházára és a sportcsarnokra. 
Közel kétmilliárd forintos be-
ruházás valósult így meg. Érde-
kességként megemlítem, hogy 
amióta az intézményekre felke-
rültek a napelemes rendszerek, 
azóta már több, mint 700.000 
forint megtakarítást ért el a vá-
ros, hiszen szeptembertől mű-
ködnek ezek a rendszerek. Ha a 
jövő évet vesszük alapul, akkor 
ez a megtakarítás még nagyobb 
lesz. Talán még ennél is fonto-
sabb, hogy a napelemes rend-
szer telepítésével és üzembe he-
lyezésével, a megújuló energia 
felhasználásával óvjuk környe-
zetünket. 

- Nekem az a legfontosabb, 
hogy azok legyenek elégedet-
tek, akik használják, látják eze-
ket. Ha a város lakossága elége-

dett, akkor nekem az a legna-
gyobb öröm. Úgy látom, hogy 
az embereknek tetszik az az 
irányvonal, amit elindítottunk, 
és örömmel fogadnak minden 
fejlesztést, hiszen az ő javukat 
szolgálja, és alapvető cél szá-
momra és a városvezetés szá-
mára is, hogy a legjobb körül-
ményeket biztosítsuk az itt élők-
nek. A karcagiak érezzék jól 
magukat, érezzék itthon magu-
kat a városban.

- Elsősorban az Ipari Parkot 
említhetem, ahol szintén tör-
tént fejlesztés. A Recy-Pet üzem 
megkezdte működését, remél-
hetőleg rövidesen teljes létszám-
mal fog működni, és nagyon 
számítunk mint kisebbségi tu-
lajdonostársak a további fejlesz-
tésekre. Most kibontakozóban 
van egy műtrágya gyár idetele-
pítése, remélem, hogy sikerrel 
jár az Ipari Park menedzsment-
je, és akkor több száz fős mun-
kahelyet sikerül megteremte-
ni. Természetesen az itt élő vál-
lalkozókra is számítunk, hiszen 
ők, legyen az kis-, közepes-, 
vagy nagyvállalkozó, minden-
képpen azon vannak, hogy fej-
lesszék a vállalkozásokat, és ez-
által munkahelyek is terem-
tődjenek. Ehhez támogatáso-
kat tudunk biztosítani, pl. adó-
kedvezmény formájában. Ez a 
legfontosabb, amit adhat a vá-
ros. Fontos kiemelni még a köz-
munkaprogramot, ahol nagyon 
sok ember talál munkát, megél-
hetést.

- Nagy reményünk, hogy a 
megyei pályázatok beindulá-
sával már a következő évben is 
több dolgot sikerre fogunk vin-
ni. Ezeket egyenlőre még nem 
részletezem, hiszen még nem ke-
rültek kiírásra, de 2016-ban is jó 
néhány olyan pályázat megvaló-
sulhat, ami további fejlődését se-
gíti a városnak. Ami már szinte 
biztos: két óvodát, a Táncsics 17-
et és 19-et sikerül továbbfejlesz-
tenünk, az egyik helyen a nyílás-
zárók cseréje fog megtörténni, a 
nagyobbik óvodában a tornaszo-
ba fog megújulni, és úgy gondo-
lom, hogy nagy eséllyel pályá-
zunk a következő nagy óvodai 
átalakításra - a Zöldfa úti óvoda 
pályázat útján történő teljes fel-
újításáról van szó. Lassan végére 
is érünk az óvodák korszerűsíté-
sének, hiszen már csak a Takács 
Péter úti óvoda az, amelyik még 
komolyabb felújításra szorul. Ha 
az is sikerül, akkor szinte min-
den óvodánk a 21. század elvárá-
sainak megfelelően tud működni. 

- Híresek vagyunk arról, hogy 
nagyon sok rendezvény van vá-
rosunkban. Köszönet mindenki-
nek, aki ezen a területen dolgo-
zik. Látom, hogy szinte emberfe-
letti munkát végeznek. Alig van 
olyan hétvége, amikor ne len-
ne valamilyen esemény, prog-
ram az érdeklődők számára. A 
kiemelt, nagy rendezvényeink jól 

sikerültek. Egyedül a Nagykun-
sági Kulturális Napok program-
jai voltak kitéve az időjárás vi-
szontagságainak. Mindig próbá-
lunk új programokat beilleszteni 
a rendezvénynaptárba, igazod-
va az igényekhez, az elvárások-
hoz, figyelembe véve a más tele-
püléseket megvalósuló progra-
mokat is. Az a célunk, hogy azok 
számára, akik nem tudnak más-
hová eljutni, azok is egy olyan 
kínálattal találkozzanak itthon, 
ami megfelelő és kielégítő. 

- A legfontosabb feladat a to-
vábbi munkahelyek teremtése, 
ezen kell dolgoznunk, a pályá-
zatokat úgy kell kidolgoznunk, 
hogy sikeresek legyenek, és ter-
mészetesen, ha sikeresek, ak-
kor azok megvalósítása mindig 
egy komoly kihívás számunk-
ra. Alapvetően továbbra is sze-
retnénk, ha a város gazdasága, a 
költségvetés egy megbízható ala-
pot nyújtana ehhez. Ezen mun-
kálkodunk, hogy így legyen, 
egy reális gazdasági évet várok 
a következő esztendőtől.

- Nyugodalmat, békességet, 
mindenkinek jó egészséget, a 
közelgő ünnepekhez is minden 
jót, áldott karácsonyt és boldog 
új esztendőt mindenki számára.

Balogh Andrea

A munkahelyteremtés a legfontosabb feladat
-Év végi interjú Dobos László polgármesterrel-

- Polgármester Úr! Hogyan 
indult a 2015-ös év? Mi volt a 
legfontosabb feladat és célki-
tűzés?

- Hogyan teljesített a költ-
ségvetés vonatkozásában a vá-
ros? Nehéz évünk volt? 

- Elégedett-e az elvégzett 
munkákkal? 

- Milyen munkahelyteremtő 
beruházások valósultak meg? 
Mi várható a jövőben?

- A jövőben milyen beruhá-
zásokat terveznek? Vannak-e 
pályázati lehetőségek? 

- Rendezvények, programok 
tekintetében sem szűkölködött 
a város.

- Jövő évre vonatkozóan mi-
lyen elképzeléseik, terveik van-
nak? Melyek az első és legfon-
tosabb feladatok?

- Mit kíván a jövő évre?

- Köszönöm az interjút!

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket és eredményekben 

gazdag, békés, boldog új 
esztendőt kívánunk minden 

kedves olvasónknak!

Balogh Andrea Bodnár Andrea Cselényi Csaba Dede Lilla

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Karcagi Járási Hivatal-

ban az ünnepek körüli ügyfélfogadás rendje az alábbiak 
szerint módosul:

- 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 24. (szerda) pihenőnap,
ügyfélfogadás szünetel
- 2015. december 31. (csütörtök) munkanap, 
ügyfélfogadás 8:00-18:00
Megértésüket köszönöm.

Hodos Julianna
hivatalvezető

HIRDETMÉNYEK
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HÍREK

A Déryné Kulturális Központ december 6-án a Városi Sport-
csarnokba adventi játszóházba várta a kicsiket és szüleiket. A 
Madarász Imre Egyesített Óvoda óvónői kézműves foglalkozá-
sokat tartottak, népszerű volt az arcfestés és a karácsonyi mézes 
sütése is az óvó nénik segítségével. A legkisebbeket babakuckó 
várta, a Vöröskereszt pedig elsősegély bemutatót tartott. A Hold-
virág duó tagjai igazi karácsonyi hangulatot varázsoltak a Miku-
lás szobájába, aki a nap végén meg is érkezett a gyerekekhez. 

Adventi játszóház

Egy szabolcsi termelő almáját (idared és golden) lehetett ked-
vezményesen, 160 forint/kg-os áron megvásárolni december 4-én 
és 12-én a főtéren, a Toronyház előtti parkolóban. A karcagiak 
örültek az akciónak, hiszen a boltban, piacon sokkal drágább az 
alma, amiről sok esetben nem is lehet tudni, honnan származik. 
A kedvezményes alma karácsony előtt mindenkinek jól jött, hi-
szen kezdődik a süteményes szezon, de a napi egy alma elfogyasz-
tása az egészségünket is védi.

Almavásár

December 11-én hatalmas si-
kert aratott a Télvárástól télta-
posásig című néptáncos, betle-
hemi műsor a Déryné Kulturá-
lis Központban. A félszáznál is 
jócskán több táncost felvonul-
tató produkciót a Pipás zene-
kar hangszeresei kísérték ünne-
pi hangulatot varázsolva a zsú-
folásig megtelt nagyteremben.

A táncos karácsonyi műsor 
részleteiről Oroszné Millinkhoffer 
Ritát, az est megálmodóját és 
ötletgazdáját kérdezte lapunk.

– A Déryné Kulturális Köz-
pontban működő Picinyke, To-
porgók, Árendás, Bokréta és 
a Pántlika néptánccsoportok 
táncosait láthattuk ezen az es-
tén színpadra lépni. Az ötle-
teim alapján a műsor forgató-
könyvét Keserűné Ébner Tün-
de írta meg. A téli ünnepkör 
szokásait próbáltuk felelevení-
teni, és szerettünk volna min-
den gyermeket bevonni az elő-
adásba. A legkisebbek kántálás-
sal nyitották a műsort, akiket 
Balla Ágnes készített fel, a há-

rom királyok érkezését pedig a 
Toporgók tánccsoport, Kunné 
Nánási Mónika vezetésével va-
lósította meg. Az adventi idő-
szak egyik legszebb megjele-
nítése a pántlikások mezősé-
gi tánca volt a Csík zenekar Te 
majd kézen fogsz és hazavezetsz 
című dalára koreografálva. Az 
advent lezárásaként, a csopor-
tokat szimbolizálva négy kis-
lány énekelt egy gyönyörű bet-
lehemi éneket, amelyet Erdei 
Krisztina kísért harangjáték-
kal, Dudás Enikő felkészítése 
mellett. Ezt követően a mulato-
zásé volt a főszerep. Itt jöttek a 
nagyobb csoportjaink: az Áren-
dás somogyi táncokat mutatott 

be, a Bokréta és a Pántlika tánc-
csoportok tagjai pedig egy igazi 
bökönyi mulatóst és szilágysági 
táncokat adtak elő.

– Közel nyolcvan táncost lát-
hattunk színpadra lépni. Szep-
tember végén döntöttük el, hogy 
ezt a műsort szeretnénk szín-
padra vinni, onnantól kezd-
ve készültünk erre célirányosan 
és tudatosan. Minden csoport 
megtanulta a saját táncát, a fel-
készülési időszak vége felé már 
szombati próbákat is tartottunk.

– Igen, van olyan, aki a Deb-
receni Népi Együttes ifjú után-
pótlás csoportjában táncol, de 
vannak olyanok is, akik vidék-
re készülnek és szeretnék a tán-
cot ott is folytatni. Ők nyilván a 
mi táncos neveléseink és szeret-
nénk, ha hozzánk is ugyanúgy 
visszajárnának.

-dh-

Néptáncosok betlehemi műsora

December 13-án (vasárnap) a görögkeleti templomban Arszeniosz Kardamakisz 
Bécs-Budapest Ortodox Metropolita főpapi Szent Liturgiát tartott, melyen közre-
működött Kalotai József esperes, Athaniz diakónus és Kiss Etele kántor.

– Péntek este fergeteges si-
kert arattak a Kultúrpalota 
égisze alatt működő tánccso-
portok. Miről szólt ez az este, 
milyen táncokat láthattunk?

– Hány táncost láthattunk ezen 
az estén? Mennyi időt vesz igény-
be egy ilyen műsor összeállítása?

– Van-e olyan táncos, aki 
esetleg hivatásszerűen is ezen a 
pályán szeretne maradni? Vol-
tak azért jó néhányan, akik 
nagyon rutinosan mozogtak…
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RIPORT

A karácsonyi ünnepek alatt 
is kiemelt figyelmet fordít az ál-
lampolgárok szubjektív bizton-
ságérzetének növelésére a Kar-
cagi Rendőrkapitányság. Tele-
ki Zoltán alezredes, kapitány-
ságvezető szerint a bűnelköve-
tők sok esetben az áldozatok 
gondatlanságát, figyelmetlensé-
gét használják ki. Így az ünnepi 
forgatagban is fordítsunk kel-
lő figyelmet értékeink védelmé-
re, hisz a bűnelkövetők ilyenkor 
gyakran találnak kedvező al-
kalmat erkölcstelen szándékuk 
megvalósítására.

- Ha az alábbiakat betartják 
az állampolgárok, elkerülhe-
tő az áldozattá válás – mondja a 
kapitány. A bevásárlóközpont-
okban, autóbusz- és vasútállo-
másokon, valamint tömegközle-
kedési eszközökön az okmányo-
kat, a pénztárcát, a bankkártyát 
mindenki a ruházata vagy a tás-
kája belső, védettebb zsebeiben 
helyezze el, lehetőleg több helyre 
elosztva! Tömegközlekedési esz-
közön fel- és leszállás közben fi-
gyeljen környezetére is, táská-
ját, csomagját lehetőleg szorít-
sa magához. Vásárláskor soha 
ne tegye le táskáját, pénztárcá-
ját a pultra vagy a bevásárlóko-
csiba, hiszen a tolvajok ezt a pár 
pillanatot használják ki. Az áru-
házon kívül sem szabad az ér-
tékekkel teli bevásárlókosárnak 
hosszabb ideig hátat fordítani – 
tanácsolja a kapitány, aki arra is 
figyelmeztet mindenkit, ne tart-
son magánál sok készpénzt, va-
lamint a bankkártyát és a PIN-
kódját ne tegyék egy helyre. 
Fontos, hogy a készpénzfelvétel 
előtt a bank-automatáknál min-
denki ellenőrizze a kártyabefo-
gadó nyílás sértetlenségét, illet-
ve a készpénzkiadó nyílás tor-
laszmentességét!

Ne hagyjuk szem 
előtt értékeinket

- Az autó nem biztonságos tá-
rolóeszköz, a bűnözők tisztában 
vannak azzal, hogy az emberek 
jelentős része hanyag, és fele-
lőtlenül a kényelmesebb megol-
dást választja, mikor a GPS ké-
szüléket, a rádió előlapját, illet-
ve az autóstáskát is csak a kesz-

tyűtartóban helyezi el. Az au-
tó utasterében jól látható helyen 
hagyott szatyor is arra késztet-
heti az elkövetőt, hogy azt meg-
szerezze, bízva abban, hogy az 
értéket rejt. Mindig zárja be az 
ajtókat, az ablakokat húzza fel, 
kapcsolja be a riasztót akkor is, 
ha csak pár percre száll ki! Ki-
szállás után ellenőrizze a gép-
kocsi lezárt állapotát, a riasz-
tó élességét! Az elkövetőknek 
csak pillanatok kellenek ahhoz, 
hogy a gépkocsi ablakát betör-
jék, majd villámgyorsan távoz-
zanak a zsákmánnyal – mondja 
Teleki Zoltán, aki az ünnepekre 
is ad tanácsot.

Ha elutazunk
- Az ünnepek idején hosszabb 

időre üresen hagyott ház vagy 
lakás ellenállhatatlanul csábítja 
a betörőket. Ezért elutazás, távo-
zás előtt ellenőrizzék a nyílászá-
rókat, a lakás felügyeletével bíz-
zanak meg ismerőst, szomszé-
dot! Ugyanez vonatkozik a ka-
rácsonyi éjféli misék, szilveszte-
ri mulatságok idejére is. Felmé-
rések szerint egy betörő 5 percig 
kockáztatja a lebukást. Ha olyan 
védelmi rendszert lát, ami en-
nél hosszabb ideig feltartóztat-
ja, nem kockáztat, inkább odébb 
áll. A betörő bejutását a me-
chanikai eszközök akadályoz-
zák meg. Az elektronikus riasz-
tó- és jelzőrendszerek csupán 
kiegészítik ezt a védelmet. Épp 
ezért a bejárati ajtó legyen több 
ponton záródó, korszerű zárral 
felszerelt! Fontos, hogy a hátsó 
ajtók, garázsajtók is kellő véde-
lemmel rendelkezzenek. A leg-
jobb ajtó sem véd, ha azt nyit-
va hagyjuk, vagy a kulcsot a láb-
törlő alá tesszük. Az ablako-
kat is megfelelő zárral kell ellát-
ni, az üvegre lehet betörés-gátló 
fóliát ragasztani. A nyitva - bu-
kóra hagyott ablak vonzza a be-
törőket, azt be kell zárni, ha el-
megyünk otthonról. A lakásaj-
tót és a kertkaput akkor is zár-
ja kulcsra, ha otthon tartózko-
dik! Az ünnepek alatt sokan 
mennek rokonlátogatóba, de az 
utazási szándékáról ne beszéljen 
idegenek előtt, ne ossza azt meg 
a közösségi oldalakon sem! Kér-
je meg szomszédját, ismerősét, 
hogy távolléte alatt a postaládá-
ját rendszeresen ürítse ki, szel-
lőztessen, azt a látszatot keltve, 
hogy az ingatlan lakott – sorolja 
a kapitány, aki a trükkös csalók 
elleni védekezéshez is adott ta-
nácsokat.

Trükkös csalók
- Karácsony, a szeretet ün-

nepe közeledtével az adakozá-
si kedv is megnő. Ilyenkor meg-
jelennek azon bűnözők is, akik 
kihasználják ezt, azonban nem 

a rászorulóknak adják át az ösz-
szegyűjtött javakat, hanem ők 
használják azt fel. Annak érde-
kében, hogy adományaik lehető-
ség szerint elérjenek a rászorul-
takhoz, mindig olyan szervezet-
nek adományozzanak, amelyet 
ismernek, illetve amit kis utá-
nanézéssel le tudnak ellenőriz-
ni, hogy valóban létezik. Fon-
tos tudni, hogy a valódi ado-
mánygyűjtő szervezetek soha 
nem kérnek készpénzt. A Kar-
cagi Rendőrkapitányság senki-
nek nem ad ki engedélyt ado-
mány gyűjtésére – mondja Tele-
ki Zoltán.

A Karcagi Katasztrófavédel-
mi Kirendeltség tudatosan ké-
szült az idei télre is – tudtuk 
meg Lévai Kálmán kirendelt-
ség-vezetőtől. 

- Arra törekszünk, hogy min-
denki megkapja tőlünk a szük-
séges információkat. A kollégá-
immal az elmúlt hetekben fel-
vettük a kapcsolatot a társszer-
vekkel, a területünkön lévő te-
lepülések polgármestereivel és 
az önkéntesekkel. Együtt ké-
szülünk arra, hogy a nagyobb 
bajt, a fennakadást okozó hó és 
baleseti helyzeteket közös erő-
vel mihamarabb felszámolhas-
suk. A kirendeltség területén 
lévő utak közül a 4-es főúton 
alakulhatnak ki egy esetleges 
nagy hóban kritikus gócpont-
ok, ahol a terelő utak hiánya, 
vagy a kamionforgalom, eset-
leges hóátfúvás, vagy a síkoso-
dás miatt vesztegelhetnek órá-
kig a járművek. Ezeken a szaka-
szokon még a kisebb balesetek 
is nagy torlódást okozhatnak. 
Ilyenkor nemcsak a forgalom 
mielőbbi helyreállítása a cél, ha-
nem a veszteglő autósok ellátá-
sa, biztonságos helyre irányítá-
sa, esetleg befogadó helyek ki-
alakítása is – sorolja a szakem-
ber.

Ha esik a hó
A települések élete sem állhat 

meg egy nagyobb havazás után, 
a közutak tisztítása, a belterüle-
ti utak takarítása törvényi köte-
lezettség. Kirendeltségünk a fel-
készülés során a hozzánk tarto-
zó települések katasztrófavédel-

mi referenseivel együttműköd-
ve, pontosította az ehhez szük-
séges adatbázisokat (a polgár-
mesterek elérhetőségeit, a befo-
gadó helyek adatait, a műsza-
ki mentésre bevonható eszközö-
ket, a településen a hó eltakarí-
tással megbízott emberek elér-
hetőségeit, a külterületeken, ta-
nyákon élők elérhetőségét, ada-
tait, valamint a települési szi-
vattyú kapacitásokat) is – sorol-
ja Lévai Kálmán. - Ezen kívül a 
veszélyes anyagokkal foglalkozó 
üzemek vezetőinek a figyelmét 
külön felhívjuk a tél veszélyei-
re (pl. fagyásveszély), odafigye-
lünk a vízszolgáltatókra és azok-
ra az üzemekre, létesítményekre 
is, akik jelentős mennyiségű vi-
zet használnak fel. Felhívjuk a 
figyelmüket, hogy készüljenek 
fel arra az esetre is, ha valamiért 
nem lesz víz a városban.

Nagyon sok probléma lehet 
abból is, ha nem megfelelő álla-
potú kéménnyel várjuk a telet, 
naponta találkozunk szénmon-
oxid mérgezéssel. Fontos, hogy 
a lakásban rendszeresen, napon-
ta többször szellőztessünk, hogy 
dúsuljon bent az oxigén. Fele-
lősebben gondolkozzunk a hét-
köznapjainkról is, balesetek, kár-
esetek vannak, emberek kaphat-
nak mérgezést egy figyelmetlen-
ség miatt. A felvilágosítás, az el-

lenőrzés a mi részünk, igyek-
szünk jelen lenni minden kocká-
zati helyszínen.

Figyeljünk az 
idősekre

A télen különösen fontos, 
hogy figyeljünk az idősebbekre 
is - folytatja Lévai Kálmán, hi-
szen ők azok, akik rosszul lesz-
nek, vagy elesnek az udvaron, 
utcán. Ilyenkor ne arra gondol-
junk, hogy részeg, hanem, hogy 
rosszul van! A hidegben köny-
nyen megfagyhatnak az udva-
ron az elesett, idős emberek. Ar-
ra is vigyázzunk, hogy ha fával 
fűtenek, vagy gyertyát gyújta-
nak, abból is lehet gond! A nyílt 
láng nagyon veszélyes, könnyen 
okozhat problémát. Az is fontos, 
hogy a boltba ne a legnagyobb 
hóban, hidegben induljuk el vá-
sárolni, mindig legyen otthon 
annyi alapvető élelmiszer, ami-
ből ki tudja húzni a legkritiku-
sabb napokat, csak akkor men-
jen ki, ha nagyon muszáj! Ha 
arra kérjük az állampolgáro-
kat, hogy ne közlekedjenek az 
úton, mert veszélyes, akkor tart-
sák azt be, s akkor elkerülhetjük 
a nagyobb baleseteket -sorolja a 
szakember.

DE

Legyen az ünnep békés és nyugodt

Mi történik, ha lángra kap egy fenyő? Pillanatok alatt sem-
mivé lesz... Ezt a saját szemükkel láthatták a karcagi általános 
iskolások december 11-én délelőtt. A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Általános Iskolában tartott látványos bemutató meg-
hökkentő, egyszersmind tanulságos is volt a gyerekek számára. 
Ők már tudják, hogy ha a zöld fenyőfán kigyúlnak a gyertyák, 
akkor a közelben oltóvíznek is lennie kell. Az otthoni balese-
tekről, a megelőzés módjairól, és a lehetséges veszélyforrások-
ról Madar Gábor tű. zászlós tartott rövid előadást az érdeklő-
dő gyerekeknek. A kiváló tűzoltó nem csak elmagyarázta, ha-
nem társaival be is mutatta a tűzoltás menetét, megnyugtató 
bizonyságául annak, hogy az égig érő lángokon is úrrá tudnak 
lenni a hozzáértők! 

Fotó: Karcagi KvK
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Varrjuk össze a világot - ez-
zel a jelmondattal indult tizen-
öt éve a Szikfolt klub, melynek 
dr. Nyíri Lászlóné lett a veze-
tője. Cilike néni idén átadta a 
stafétát klubtársának, Bojtiné 
Péntek Ildikónak, aki tovább-
viszi az elmúlt évek eredmé-
nyeit, terveit.

- Mindannyian nagyon sze-
rettünk kézimunkázni, s köz-
ben új technikákat megtanul-
ni. Türke Jánosnéval, a Déry-
né akkori vezetőjével beszél-
tünk egy klub alakításáról. Így 
indultunk. A klub tagjai, asz-
szonyai mindannyian belevarr-
ták alkotásaikba vágyaikat, sze-
retetüket, bánatukat is. Magam 
is a patchwork legnagyobb mű-
vészétől Dolányi Anna iparmű-
vész, textilművésztől tanultam 
a legtöbb foltvarró technikát. Az 
elmúlt 15 év alatt a klubban ren-
geteget dolgoztunk a magunk 
és mások örömére. Legalább 
40-féle technikát tanultunk 
meg, kiállításokon munkáink-
kal öregbítettük a város hírnevét 
is. Most a legbüszkébb a Magyar 
Kincs kályhára vagyok, amely 
egy egyedüli nagyságban elké-
szült, 66 darabból álló csempe-
kályha. A buti (tömött) tech-
nikával népművészeti motí-
vummal varrt csempéket keret-
re húzták és belülről megvilágí-
tották. A Magyar Foltvarró Céh 
tagjaként az én alkotásom is lát-
ható a Kékfestő quiltek kiállítá-
son. A Magyar kincs pályázat-
ra készített művek Dolányi An-
na és Bihari Zsóka közreműkö-
désének köszönhetően láthatóak 

most Dél-Koreában. Nagy örö-
mömre szolgál, hogy az én egyé-
ni, kékfestő munkám a kiállítá-
son kiemelt helyen van, felkerült 
a meghívóra és a plakátra is.

- Az elmúlt 15 év alatt Fran-
ciaországban, Litvániában, Hol-
landiában, Indiában, Bulgári-
ában, Szlovákiában, Ausztráli-

ában, Koreában, az USA-ban, 
Kaliforniában és Írországban 
is szerepeltek munkáink, ami-
re nagyon büszke vagyok. Ah-
hoz azonban, hogy nemzetközi 
porondra is kiállíthassuk mun-
káinkat, nagyon sokat kellett ta-
nulni táborokban, varrás napo-

kon céhmesterek irányításával, 
de könyvekből és az internetről 
is sajátítottunk el technikát, min-
tát. Minden hazai és külföldi ki-
állítás előzsűrizéssel kezdődött, 
ahová elküldtük a pályamun-
káinkat, s ha a bírálók arra ér-
demesnek találtak, akkor lehe-
tett kiállítani. Természetesen itt-
hon is sokfelé jártak a munká-
ink Debrecentől, Budapesten 
(itt tíz alkalommal is), Pécsen, 

Kecskeméten, Szolnokon át. 
2006-ban kiemelkedő munká-
ink alapján megkaptuk „Az év 
csoportja címet is”, amire mind-
annyian nagyon büszkék va-
gyunk. Karcagon 13 alkalom-
mal rendeztünk éves nagy kiál-
lítást, volt két húsvéti és 12 ka-

rácsonyi adventi kiállításunk is. 
Természetesen ajándéktárgya-
inkkal ott voltunk minden vá-
rosi rendezvényen és jótékony 
célra is rengeteget öltögettünk, 
varrtunk. Segítettük az árvíz- és 
belvízkárosultakat, a vörös iszap 
károsultak gyermekeit, Böjte 
Csaba árváit, de varrtunk taka-
rókat több alkalommal is a kór-
ház gyermekosztálya számára és 
óvodáknak is. Készültek faliké-

pek, könyvjelzők, zsákbamacs-
kák is száz számra egy-egy ren-
dezvényhez kapcsolódva.

- Szórakozást. Nagyon szeret-
tem csinálni, nagyon jól össze-
fogta a társaságot a sok közös 
varrás, sok mindent megtanul-
tunk. Ahogy öregedett a társa-
ság, csökkent a létszám, de né-
hányan a kezdetektől mostaná-
ig maradtak. Én magam a Ma-
gyar Foltvarró Céhnek tovább-
ra is a tagja vagyok. Most csi-
náltunk egy 20 x 20-as országos 
foltvarró zászlót, amibe én is 
küldtem egy mintát. Számom-
ra a sátoros ünnepek, a húsvét, 
a karácsony, a halloween, a név-
napok, a születésnapok mind a 
foltvarrással telnek el a jövőben 
is, hiszen családom számára to-
vábbra is alkotok. A legnagyobb 
méretű munkáim az ágytaka-
rók, a legapróbbak a kis 1-2 cen-
tis díszek voltak. Most a magam 
módján, a magam szórakozta-
tására keresem az új munkákat, 
technikákat.

- Természetesen rengeteg folt-
varrós dísszel. Idén is bordó-
arany díszek kerülnek a fára, 
ehhez újabb technikával készí-
tettem például gömbdíszeket, 
melyekbe led-es kis gyertyákat 
állítok. Az unokáim, a gyereke-
im, a barátok, ismerősök min-
dig nagy örömmel fogadják az 
újabb munkákat, amit a szá-
mukra varrtam. Rengeteg öt-
letem van még, melyeket sze-
retnék megvalósítani. A klub 
munkáját figyelemmel kísé-
rem, ha tanácsot kérnek, szíve-
sen segítek. Kellemes karácso-
nyi ünnepeket és boldog új évet 
kívánok mindenkinek!

DE

INTERJÚ

HÍREK

„Varrjuk össze a világot”

Dr. Nyíri Lászlóné karácsonyi foltvarrós díszeivel

- Hogyan is kezdődött? - 
kérdeztük Cilike nénitől.

- Hol voltak kiállításaik?

- S mit jelentett a Szikfolt 
Klub elmúlt 15 éve a klubve-
zetőnek?

- Hogyan készül a kará-
csonyra?

A Vöröskereszt által szerve-
zett november 30-ai karcagi 
városi véradó ünnepségen részt 
vett Dobos László polgármes-
ter, Nagyné László Erzsébet, 
a Kátai Gábor Kórház főigaz-
gatója, dr. Kapusi Lajos, a kór-
ház orvos igazgatója, Pánti Il-
dikó önkormányzati képviselő, 
Nagy Ágnes Ildikó, a Vörös-
kereszt megyei vezetője is.

Az Erkel Ferenc Művésze-
ti Iskola diákjainak, tanárai-
nak műsora után először Dobos 
László polgármester köszöntöt-
te az önzetlen segítőket:

- Óriási dolognak az, amit 
az önkéntesek embertársaikért 
tesznek. A vérre ma is szükség 
van, hiába a fejlett orvostudo-
mány, nem lehet pótolni sem-
mivel. Vannak műtétek, ame-

lyeknél óriási mennyiségű vér-
re van szükség, s Önök azok, 
akik jönnek és segítenek. Büsz-
ke vagyok Önökre és örülök, 
hogy ilyen sokan vannak, s an-
nak is, hogy mindig van után-
pótlás. Mindannyiunk nevében 
mondok köszönetet az Önök ál-
dozatos tevékenységéért, s kö-
szönöm a Vöröskeresztnek is a 
szervező munkáját.

A Kátai Gábor Kórház nevé-
ben Nagyné László Erzsébet, 
a kórház főigazgatója köszön-
te meg az önkéntesek segítését, 
s tolmácsolta a betegek, hoz-
zátartozók köszönetét a vér-
adóknak, hiszen az önkéntes 
segítőknek köszönhetően idén 
is mindig rendelkezésre állt a 
kórházban a műtétekhez szük-
séges vér.

A köszöntők után 10-szeres-
től egészen a 115-szörös vér-
adásért 63-an vettek át elisme-
rést Dobos László polgármes-
tertől és Nagyné László Erzsé-

bettől, a Kátai Gábor Kórház 
főigazgatójától.

Kis Sándor 115-ször segített 
már. A karcagi elismerése mellé 
példamutató magatartásáért, lel-

kiismeretes önzetlen segítéséért a 
Véradók napján, Budapesten pe-
dig Balog Zoltán emberi erőfor-
rások minisztere által adományo-
zott Pro Vita Díjat kapta meg.

Köszöntötték a véradókat
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December 4-én a Déryné Kulturális Központ mozitermében tartotta szalagavató ünnepségét a Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Szakiskolájának hat 
végzős osztálya. A diákokat Sántha László szaktanár, osztályfőnök látta el útravalóval, s kívánt nekik sok sikert az előttük álló év végi vizsgákhoz. A szalagtűzés 
után egy-egy szál virággal köszöntötték a diákok szüleiket, majd a második emeleti díszteremben bécsi keringőt és latin egyveleget táncoltak tanáraik, hozzátar-
tozóik előtt. A táncokat Vassné Szűcs Edit táncpedagógus tanította be.

A „varrósok” szalagavatója képekben

A Református Nőszövetség tagjai idén is szerveztek a Sorstár-
sak Házában jótékonysági adventi vásárt, melynek bevételéből a 
rászoruló, egyedül élőknek készítenek majd élelmiszer csomagot, 
amit még karácsony előtt el is juttatnak hozzájuk - tudtuk meg 
dr. Sántha Józsefnétől, a szervezet vezetőjétől. A lakosság részé-
ről felajánlásként felnőtt és gyermek ruhák, könyvek, cipők, csiz-
mák érkeztek a vásárra. A Szociális Otthon és a Gólyafészek Ott-
hon lakóinak a gondozónők segítségével idén is tudtak az ado-
mányból ruhaneműt biztosítani. A Nőszövetség tagjai is részt 
vesznek a református egyház által szervezett kék vödör, és cipős 
doboz jótékony akciókban, már az erdélyi és kárpátaljai gyere-
keknek és felnőtteknek szánt ajándékaikat el is juttatták a lelké-
szi hivatalba.

Jótékonysági adventi vásár
A Mária Iskolatestvérek Szer-

zetesrend szerzetes testvérei 
és a Szent Pál Marista Általá-
nos Iskola pedagógusai decem-
ber 5-én délután adventi zarán-
doklatot szerveztek a békéért. 
A menet kora délután indult a 
berekfürdői katolikus temp-
lomból, és este hat óra körül ér-
kezett Karcagra, ahol az előre 
meghirdetett helyszíntől elté-
rően, a karcagi katolikus temp-
lom előtt ért véget. A zarándok-
lat résztvevői közös imádsággal 
zárták a napot. Az eseménnyel 
kapcsolatban Nagy Józsefnét, 
az iskola igazgatóját kérdeztük.

– Ezelőtt három-négy évvel 
szerveztünk karácsony előtt egy 
zarándoklatot és most úgy gon-
doltuk, hogy a mai aktuális vi-
lágpolitikai helyzet talán ezt 
még jobban indokolttá teszi. Ép-
pen ezért választottuk a Miku-
lás/Adventi Zarándoklat témá-
jának a békét. Az volt a célunk, 
hogy felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy közeledik karácsony, na-
gyon fontos a szeretet és az egy-
másra figyelés, és most a világ-
ban zajló események tükrében 
nagyon aktuális a béke kérdése. 
A béke mellett álltunk ki. Ezért 
indultunk el Berekfürdőből, az 
ottani plébániáról, ezért hívtuk 
a város lakosságát. Felekezettől 
függetlenül vártunk felnőtteket, 
diákokat erre a zarándokútra – 
természetesen nem csak a mi is-
kolánk dolgozóit és tanulóit.

– Körülbelül harmincöten 
vettünk részt, természetesen ön-
kéntes alapon. Volt, aki végig-
járta velünk a zarándoklatot, de 
nagyon sokan voltak, akik a be-
reki templomból elindulva csak 
egy darabig tartottak velünk, 
mert idősek, vagy betegek. Vol-
tak olyanok is, akik közben csat-
lakoztak hozzánk. Természete-
sen nem elvárás, hogy egy ilyen 
utat mindenki végigjárjon, de 
megköszöntük nekik, hogy csat-
lakoztak hozzánk és velünk 
együtt zarándokoltak.

-dh-    

Adventi zarándoklat a békéért
– A meghívóban is szere-

pelt, hogy a zarándoklatra fel-
nőtteket és fiatalokat is vártak. 
Miért szervezték a menetet és 
hogy zajlott ez a délután?

– Hányan vettek részt az ese-
ményen?
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Színes karácsonyi süti
2 és 1/2 csésze liszt, 1/2 teáskanál só, 1/2 teáskanál sü-
tőpor, 1 csésze tejszín, 1 csésze cukor, 1 tojás, 1/2 te-
áskanál vanília aroma, 1 teáskanál borsmenta aroma, 
1 evőkanál piros ételfesték, 3 evőkanál tej, díszítő dra-
zsék, cukorkák, esetleg színes cukor reszelék.

Keverjük össze a lisztet, a sót és a sütőport, majd te-
gyük félre. Tegyük a tejszínt és cukrot egy nagy tál-
ba. Adjuk hozzá a tojást, a vanília aromát, a tejet, és a 
borsmenta aromát, majd géppel alaposan dolgozzuk 
össze ezeket. Ezután folyamatos keverés mellett hozzáadjuk a masszához a száraz keveréket és 
összedolgozzuk az egészet. Vegyük ki a keverék felét a tálból, és tegyük félre. A maradékhoz ad-
juk hozzá a piros ételfestéket, és keverjük össze. Egy zsírpapíron nyújtsuk ki a tésztát 4-5 mm vas-
tag téglalap alakúra. Nyújtsuk ki a tészta másik, ételfesték nélküli felét is. Nagyon óvatosan tegyük 
egymásra a két tésztát. Vágjuk méretre a két tésztalapot, ha eltérőek, majd óvatosan tekerjük fel. 
Ne aggódjunk, ha a tészta kezd kicsit szakadni. Egy tepsibe tegyük bele a díszítő anyagot, majd 
forgassuk bele a feltekert tésztát. Ne túl erősen, de azért dolgozzuk bele a díszítő anyagot a külső 
tésztarétegbe. Miután végeztünk ezzel, tegyük a tésztát a hűtőbe két órára, hogy pihenjen. Mele-
gítsük elő a sütőt 200 °C - ra. Szeleteljük fel a tésztát 1 cm-es szeletekre, és helyezzük egy tepsibe 
sütőpapírra. Süssük 10-15 percig.

Játsszon Ön is a
Karcagi Hírmondóval!

Mikor volt az adventi játszóház a sportcsarnokban?
A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és telefonszámmal adhatják le 
szerkesztőségünkben 2016. január 4-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: Kabai Istvánné (Karcag)

Nyereményjáték

Fotó: Internet

Hozzávalók 

Elkészítés

IV. Az ünnepi asztaldísz

Advent utolsó vasárnapja is elérkezett. Meggyújtjuk 
mind a négy gyertyát.

Ne feledjük azonban, hogy szentestén már ne az adven-
ti koszorút helyezzük az ünnepi asztalra, hanem egy szép 
asztaldíszt.

Az idén ezt is szolidan készítettem el. Egy elegáns, fe-
hér – arany porcelántartóba beletettem az oázist, majd a 
karcsú arany gyertyákat. Betűzdeltem örökzöldekkel. To-
bozokkal, masnival, fehér csillagokkal díszítettem. Végül 
odaillesztettem egy bájos angyalkát. Kellemes színfoltja 
lesz ez a dísz a karácsony esti asztalunknak.

Békés, boldog karácsonyt kívánok szeretettel:
Nyíriné Kátai Katalin

OTTHON

POSTALÁDA

„Partnerség a jövőért – az isko-
la, a család és a társadalom ösz-
szehangolásának stratégiái, mint 
kulcstényezők a gyermek-orien-
tált oktatási folyamatban” cím-
mel, 2015. november 10-13-a kö-
zött Fehéroroszország Oktatás-
ügyi Minisztériuma és az Euró-
pa Tanács a Pestalozzi program 
keretén belül közös konferenci-
át, egyben pedagógus-továbbkép-
zést szervezett a belorusz főváros-
ban, Minszkben. A konferenciá-
ra több országból érkeztek szak-
emberek, iskola- és óvodavezetők, 
gyakorló pedagógusok és tréne-
rek, így Bosznia-Hercegovinából, 
Magyarországról, Görögország-
ból, Ciprusról, Máltáról, Olasz-
országból, Lettországból, Romá-
niából, Moldáviából, Szerbiából, 
Szlovákiából. Jelentős létszámban 
vettek részt a továbbképzésen fe-
hérorosz pedagógusok is, de jelen 
volt az Európa Tanács képvisele-
tében Strasbourgból Josef Huber, 
a Pestalozzi program főigazgató-
ja is. 

A továbbképzés tartalmilag igen 
gazdag programot kínált a résztve-
vőknek, iskola- és óvodalátogatá-
sok, kulturális események, trénin-
gek, majd a zárókonferencián elő-
adások következtek. Magyaror-
szágot Major János, földrajz-orosz 
szakos tanár képviselte a nemzet-
közi szemináriumon, előadásá-
val színesítette a konferencia pa-
lettáját. Prezentációjában a Kar-
cagi Nagykun Református Gim-
názium és Egészségügyi Szakkö-
zépiskolát, az ott folyó oktatási 
és nevelési munkát, hitéleti tevé-
kenységet, partnerségi és együtt-
működési kapcsolatokat és azok 
lehetőségeit mutatta be. Hangsú-
lyozta, hogy legtöbb országban, 
így Fehéroroszországban és ha-
zánkban is jó ideje már a közne-
velés szót használjuk a közokta-
tás kifejezés helyett. Egyrészt, mert 
a tanító, a tanár nemcsak oktat-
ja a gyerekeket, de személyiségé-
vel neveli is őket. Másrészt, mert 
nem az első osztállyal kezdődik a 
gyermek felkészítése az életre, ha-

nem az óvodával – márpedig ott 
nevelés folyik. A legfontosabb pe-
dig annak az alapelvnek a hang-
súlyozása, hogy a társadalmat, az 
embereket, így gyermekeinket iga-
zán boldoggá, kiegyensúlyozottá a 
jó magánéletük, elsősorban a ren-

dezett családi életük teszi. Szülő-
társainknak, az édesanyáknak és 
édesapáknak pedig leginkább azt 
kell átadni és közvetíteni, hogy ri-
deg, túlszabályozó, tekintélyelvű 
szülők helyett a tekintélyt, a sze-
retet összefüggésében megmutató 

és megélő szülők lehessenek. Gyer-
mekeinkből Istent, önmagunkat 
és a másik embert szerető, helyes 
döntéseket hozó, konfliktusaikat 
sikeresen megoldó felnőtteket tud-
janak nevelni.

MAJOR

Minszkben tartottak előadást a református gimnáziumról
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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.

A Polgármesteri 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!

GYEREKMOZI
a Déryné Kulturális Központban

2015. december 21-én (hétfőn) 10.00 órakor

AZ ÖT LEGENDA
című amerikai animációs film (97 perc)

Jegyár: 200.- Ft
A jegyek az előadás előtt a helyszínen megvásárolhatók.

Információ: Déryné Kulturális, Turisztikai, 
Sport Központ és Könyvtár

(Karcag, Dózsa György u. 5-7. Telefon: 06-59-503-224)

A DONI KATASZTRÓFA 
ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZÜNK

2016. január 10-én (vasárnap)
10 órától 

a református templomban.

Az Istentiszteletet követően mécsesek gyújtásával emléke-
zünk a II. világháború áldozataira a Kun Piéta emlékműnél.
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Lapzárta: 
2016. január 4. (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

Tisztelt Ügyfeleink!
A Karcagi Járási Hivatal részéről tájékoztatom Önöket, hogy 2015. december 

02-től Karcagon, a Kossuth tér 1. szám alatt, az Okmányiroda helyén KOR-
MÁNYABLAK működik. 

A magyar állam célja, hogy az állam szolgáltatásait igénybe vevő állampol-
gárok, hivatalos ügyeiket egy helyen, egységes arculatú, modern, szolgáltató tí-
pusú integrált ügyfélszolgálatnál tudják intézni. Minden helyszín komplex mó-
don akadálymentesített. 

A kormányablakokban lehetőség nyílik a kormányablakokról szóló 515/2013.
(XII.30.) számú Kormányrendeletben rögzített ügyek intézésére, indítására, va-
lamint tájékoztatás kérésére (többek között: okmányirodai ügyek, több, mint 450 
különböző hatósági ügy indítása, intézése, pl.: aktív korúak ellátásával, ápolási 
díjjal, időskorúak járadékával, közgyógyellátással, hadigondozással, egészség-
ügyi szolgáltatásra való jogosultsággal kapcsolatos eljárások).

A kormányablakokkal kapcsolatosan részletes tájékoztatást találnak az 
alábbi honlapon: www.kormanyablak.hu.

Kormányzati ügyfélvonal: telefon: 1818 (0-24 óráig)
Karcagi Kormányablak ügyintézőinek telefonos elérhetőségei:

Járműigazgatási ügyek: 59/795-220, 59/795-221
Egyéni vállalkozással, ügyfélkapuval kapcsolatos ügyek: 59/795-237
Személyi okmányokkal, mozgáskorlátozottak parkolási igazolványá-
val kapcsolatos ügyek: 59/795-236
Egyéb hatósági ügyek: 59/795-238

A kormányablak ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:  7.00-17.00 óra
Kedd:  8.00-16.30 óra
Szerda:  8.00-16.30 óra
Csütörtök:  8.00-18.00 óra
Péntek:  8.00-15.00 óra

Az ügyeik gyorsabb intézése érdekében lehetőségük van – személyesen, 
telefonon, interneten - előzetes időpont foglalásra.

A kormányablak ügyintézők tisztelettel várják a kedves ügyfeleket.
 Hodos Julianna
 hivatalvezető

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
halakban gazdag boldog új évet kíván a 

Nagykun Horgász Egyesület! 
Köszönetet mondunk azoknak, akik a szja 1 % -val 

támogatták egyesületünket. 
Kérjük további támogatásukat! 

Vezetőség

FELHÍVÁS!

A Karcagi Református Egyházközség 
Házi Segítségnyújtó Szolgálata 

szociális gondozó és ápoló, vagy 
általános ápolói végzettséggel 

rendelkező 

szakképzett gondozónőt 
keres.

Jelentkezni lehet fényképpel ellátott szakmai önéletrajzzal 
a Karcag, Kálvin utca 3. szám alatti Református Lelkészi 

Hivatalban, hétköznapokon 8-16 óra között.

E-mail: karcag@reformatus.hu
Telefon: 06/30-627-8607

Koncz Tibor vezető lelkész

Tájékoztató

A Kormány 361/2015. 

(XII. 2.) Korm. rendele-

tével módosította a szabad 

vállalkozási zónák létreho-

zásáról és működtetésének, 

valamint igénybevételének 

szabályairól szóló 27/2013. 

(II. 12.) Korm. rendeletét. 

A módosítás eredménye-

ként 2015. december 3-tól 

Karcag település is része a 

szabad vállalkozási zóná-

nak. A szabad vállalkozási 

zónákba betelepült vállal-

kozások fejlesztési és fog-

lalkoztatási célú támogatá-

sokat, kedvezményeket ve-

hetnek igénybe.

Karcag Városi 

Önkormányzat
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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 kör-

nyéke),
 - Bolti eladó (Kisújszállás),
 - Műszaki cikk eladó (Kisújszállás),
 - Temetkezési foglalkozás (Kisújszállás),
 - Karosszéria lakatos (Kisújszállás),
 - Vezeték- és csőhálózat-szerelő (Karcag),
 - Épületvillany-szerelő (Karcag),
 - Varrónő (Kisújszállás),

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/

HIRDETMÉNYEK

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 
ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).
December 19-20.  Dr. Godó Zoltán Kg., Körös u. 40. Tel.: 06/30-218-5722.
December 24-25. Dr. Magyar György Kg., Hajnal u. 22.  Tel.: 06/30-852-0465.
December 26-27. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.
2016. január 01-02-03. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650.

Anyakönyv
Születés

Sajtos Alexandra Vivien – 
Seres Attila
Kg., Vágóhíd u. 10.

Alexandra Katica

Vajó Anita – Péter Gábor
Kg., Széchenyi sgt. 22-24.

Gábor

Fülöp Hajnalka – Kárász Pál
Kg., Pillangó u.

Vivien

Halálozás
Szabó András 
 Karcag (1940)

Mészáros Péterné 
(Sántha Júlia) 
 Karcag (1931)

Mészárosné Kis Katalin 
 Karcag (1956)

Fási Imréné
(Fodor Ilona Mária) 
 Karcag (1940)

December 19. (Szombat)
8-13 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal u. 3.)
9-20 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.)(Tesco)

December 20. (Vasárnap) 
9-12 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal u. 3.)

December 24. (Csütörtök) 
8-13 óráig 
 Főtér Gyógyszerár 
 (Horváth F. u. 1.)
9-20 óráig 
 Alma Gyógyszerár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

December 25. (Péntek) 
Karácsony
9-12 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó J. u.14.)

December 26. (Szombat)
Karácsony 
9-12 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó J. u. 14.)

December 27.(Vasárnap) 
9-12 óráig 
 Pingvin Patika 
 (Kossuth tér) 

2016. 
Január 01. Újév (Péntek) 
9-12 óráig 
 Alma Gyógyszerár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Január 02. (Szombat)
8-13 óráig 
 Főtér Gyógyszerár 
 (Horváth F. u. 1.)
9-20 óráig 
 Alma Gyógyszerár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Január 03.(Vasárnap)
9-12 óráig 
 Alma Gyógyszerár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

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

Gyógyszertári 
ügyelet

2015. december. 18. péntek
17.25 Műsorajánlat
17.30 Advent Kiskulcsoson
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
21.30 Adventi gyertyagyújtás

2015. december 19. Szombat  
09.00  Műsorajánlat 
09.05 Jöjjetek Hozzám – Református 
istentisztelet 2015. 12. 13. 
10.20 Karcagi Hírek
10.40 A Hit Szava – Római katolikus 
szentmise 2015. 12. 13. 
11.40 Hidvégi Band koncert 

2015. december 22. kedd
18.00  Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám – Református 
istentisztelet 2015. 12. 20. 
19.15  Karcagi Hírek
19.40 A Hit Szava – Római katolikus 
szentmise  2015. 12. 20. 
20.40  XVII. Birkafőző Fesztivál 2015. - 
Nótaműsor
 -Farkas Mónika, Szilágyi Éva, 
 Fejős Jenő, Monzinger Ferenc
 - HAKME Cigányzenekara ifj. 
 Berki László vezetésével  
 
2015. december 24. csütörtök
17.00 Műsorajánlat
17.05 Ovi-gála
19.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Dr. Fazekas Sándor -  
 földművelésügyi miniszter
 Karcagi hírek

 Háttér: 
 Vendég: Dobos László - Karcag  
 város polgármestere
20.15 Zeneiskolások karácsonyi hang-
versenye
21.45 Adventi gyertyagyújtás

2015. december 25. (ism. 26.)
14.00 Műsorajánlat
14.05 Ovi-gála
16.05 A gimnázium szalagavató ün-
nepsége
17.30 Karácsonyi hangverseny
19.05 Nagykunsági Krónika
20.10 Néptáncosok karácsonyi műsora
21.10 Tisza-tó idei zárása

2015. december 26. decem-
ber 27. (ism. 28.)
14.00 Műsorajánlat
14.05 Jégvirágok mesemondó verseny 1.
15.30 Varrósok szalagavató ünnepsége
17.00 Jégvirágok mesemondó verseny 2.
18.30 Balett karácsony
19.05 Nagykunsági Krónika
20.10 Adventi hangverseny

2015. december 29. kedd
18.00  Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám – Református 
istentisztelet 2015.12. 24. 
19.05 Karcagi Hírek
19.30 A Hit Szava – Római katolikus 
szentmise 2015. 12. 24.
 20.30 „ Még azt mondják Túrkevibe...” 
nóta műsor a XVII. Kevi Juhászfeszti-
válon 
 - Hungarikum a magyar nóta
 - Madarász Katalin, Farkas Rozika, 
Fényes György, Szalai Antal és népi ze-
nekara 4:3

2015. december 31. csütörtök
15.00 Karcagi Tükör
 Válogatás a 2015. évi városi ese-
ményekből
17.00 Műsorajánlat
17.05 Disznóvágás és Házipálinka Verseny
18.30 Györffy színtársulat műsora
19.05 Nagykunsági Krónika
20.30 Zenés Mulatós...
23.00 Nótaműsor a Lovardából

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

Köszönet
A Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület nevében ezúton 

mondunk köszönetet Karcag város önkormányzatának, kü-
lön Dobos László polgármester úrnak, az Essen Gyermek-
étkeztetési Kft. és a Karcagi Kunlovarda vezetőinek, vala-
mennyi dolgozójának, hogy egyesületünket ez évben is ön-
zetlenül támogatták, rendezvényeink lebonyolításában segít-
ségünkre voltak.

Vezetőség

A Csokonai 
Könyvtár ünnepi 

nyitvatartása:

2015. december 21. (hétfő)
zárva

2015. december 22. (kedd)
9.00-13.00

2015. december 23. (szerda)
9.00-13.00

2015. december 24. (csütörtök)
zárva

2015. december 28. (hétfő)
zárva

2015. december 29. (kedd)
9.00-13.00

2015. december 30. (szerda)
9.00-13.00

2015. december 31. (csütörtök)
zárva

2016. január 1. (péntek)
zárva

2016. január 2. (szombat)
zárva

2016. január 4. (hétfő)
zárva

2016. január 05-től a 
könyvtár a szokásos nyit-
vatartási idővel áll a ked-

ves olvasók rendelkezésére.
Kellemes ünnepeket kívá-

nunk mindenkinek!
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 Ingatlan
Karcagon összkomfortos, 
jó állapotú 2,5 szobás (84 
m2+ 49 m2 alsóépület) csa-
ládi kockaház alkuképes 
áron sürgősen eladó. Tel.: 
06/30-922-8958.
Karcagon eladó egy 43 
m2-es, első emeleti, más-
fél szobás, jó állapotú, ala-
csony rezsijű lakás alkuké-
pesen-akár banki kölcsön-
nel is. Tel.: 06/30-491-2519.
Karcagon eladó egy 83 
m2-es kertes családi ház, 
vagy 48-54 m2-es földszin-
ti lakáscsere is érdekel. Tel.: 
06/30-483-6705.
Karcagon, a Virág utca 15/a 
alatt 1,5 szobás ház eladó. 
Továbbá eladó 2 db ruhás-
szekrény, plüss ülőgarnitú-
ra, 2 db dohányzóasztal és 
1 db TV, állvánnyal együtt. 
Tel.: 06/59-314-294.
Új építésű 50 m2-es lakás 
sürgősen eladó Karcagon, 
a Kántor Sándor utcá-
ban. (1 szoba, amerikai 
konyha, fürdőszoba, er-
kély, műanyag nyílászá-
rók.) Képek az interneten 
a „Jófogáson”. Tel.: 06/20-
531-2630.
Karcagon teljes közműves, 
téglából épült kisebb ker-
tes ház betegség miatt el-
adó. (További építési lehe-
tőség adott.) Tel.: 06/30-
635-9662.
Karcagon cserépkályhás, 
gázkonvektoros, téglaépí-
tésű családi ház sürgősen 
eladó az Ágota utca 27. 
szám alatt. Ugyanitt cefre 
is eladó. (Érdeklődni reg-
gel 8 óráig, délben és est-
re 18 óra után.) Tel.: 06/59-
400-802.
Karcagi (5 hektár, 180 
aranykorona) szántó eladó. 
Elővásárlási jog biztosított. 
Tel.: 06/30-540-1088.

Eladó kockaház (100 m2-
es, benne két szoba, für-
dőszoba, konyha, továbbá 
hozzátartozik egy 60 m2-
es alsóépület) a főtértől 2 
percre. Rendezett kerttel, 
gáz- és cserépkályhafűtés-
sel. Tel.: 06/30-439 4839, 
06/30-328-3533. 
Városközpontban (nagy 
szoba, konyha, kamra, gáz-
és cserépkályha), komfort 
nélküli kertes házrész ki-
adó - akár raktározásra is. 
Külön gáz- és villanyóra 
van. Tel.: 06/30-647-6496.

Állat
Kopasztott csirke kapha-
tó minden pénteken csak 
rendelésre, amit csütörtök 
délig lehet leadni. Karcag, 
Soós István utca 12. Tel.: 
06/59-311-969, 06/30-244-
5160.

Vegyes 
Vásárolok régi fenyőbúto-
rokat, szekrényt, kreden-
cet, kanapét, asztalt, ko-
módot, hokedlit, szennyes-
ládát, sózóteknőt, mosó-
teknőt, bödönöket, kanná-
kat, bekötött boros demi-
zsonokat, ablakra való spa-
lettákat, és minden egyéb 
régiséget, teljes körű ha-
gyatékot, tollat. Tel.: 06/20-
996-1346.
Eladó 1 db műanyag re-
dőny, tokkal (165 x 125-ös) 
és búza, valamint vágó bir-
ka Tel.: 06/59-313-691.
Eladó 4 db (155/70x13-as), 
80 %- os téli gumiköpeny, 
Suzuki keréktárcsára sze-
relve. Tel.: 06/70-326-7291.
Kisebb méretű szigetelt 
kutyaház eladó (kb. 30 kg-
ig). Irányár: 6000 Ft. Cím: 
Karcag, Móricz Zsigmond 
utca 56. Tel.: 06/59-300-
454.
Új, jobbos sparhelt eladó. 
Tel.: 06/59-400-335.

Eladó régi szekrény, asztal, 
nagy szőnyeg, zsírosbö-
dön, 2 db demizson, kony-
haasztal, 2 db szék, szoba-
bútor, és ház nagy portá-
val. Tel.: 06/20-2828-697. 
Eladó Karancs gáztűz-
hely (3500 Ft), 180 cm-es 
Tornádó síléc (2500 Ft). 
Tel.: 06/30-522-5218.
Az Északi temetőben kész 
sírhely (kövesút mellett) el-
adó. Tel.: 06/20-405-3705.
Betegágy (elektromos), és 
betegkocsi (elektromos, 
45-55 cm ülésszélességgel) 
eladó. Tel.: 06/30-420-6617.
Eladó 1 db fekvő kondi 
pad, 2 db új, faragott fali 
téka tölgyfából, 1 db vilá-
gos szobaasztal, 1 db vilá-
gos, vitrines TV szekrény, 1 
db falra akasztható, világos 
(80 x 120 cm-es) szobai tü-
kör, 2 db új olasz, exclusive, 
fehér férfi dobozos se-
lyem ing (S-M méret), hoz-
zá nyakkendő, 1 db 43-as 
olasz férfi divatcipő, 1 db 
fordított bőr bakancs, ked-
vező áron. Tel.: 06/70-300-
9730.
Hordozható cserépkályha 
és családi ház beépíthető 
telekkel, áron alul eladó. 
Tel.: 06/70-275-1937, 06/70-
257-2045.
Eladó új szamovár készlet 
(4 személyes), nagy mére-
tű vörösréz fondü készlet, 
Indesit gáztűzhely (20.000 
Ft), kovácsüllő (20.000 Ft). 
Tel.: 06/70-337-8039. 
Eladó 6 fiókos, 220 literes 
Gorenje fagyasztószek-
rény, öntvény fürdőkád 
(világoskék), mosdókagy-
ló (fehér). Tel.: 06/30-485-
5551.
Bontott cserépkályha, jó 
állapotú gázkonvektorok, 
jakuzzi és biliárdasztal el-
adó. Tel.: 06/20-941-6646.

5 tagú nehéz gyűrűshen-
ger, műtrágya őrlő, kombi-
nátorok (6 m-es és 8 m-es), 
Petkus síkrosta (3-as) és tri-
őr, valamint nagy teljesít-
ményű villanymotorok (20, 
30 kw) eladók. Tel.: 06/20-
941-6646. 
Zöldítéshez, AKG-hoz fém-
zárolt lucerna vetőmag el-
adó. Ugyanitt zab és éve-
lő rozs vetőmag, valamint 
szemes termények (árpa, 
búza, napraforgó) eladó. 
Tel.: 06/20-941- 6646.
Magyar szürke üszők, bir-
kák, racka kosok és jerkék, 
mangalica süldők eladók. 
Tel.: 06/20-941-6646.
Faláttöréses konvektor 
(FÉG, 2 db) és kéményes 
konvektor (FÉG, 4db), to-
vábbá 40 db szék (bárszék 
20 db, csővázas 20 db) és 
automata mosógép eladó. 
Tel.: 06/20-230- 1202.

Szolgáltatás 
Mindenféle javítást, cipzár-
cserét, felhajtást, méretre 
munkaruhát, férfi szövet-
és bársony nadrág; bőrka-
bát varrását rövid határ-
időre vállalom! Tel.: 06/59-
887-269.
VÍZVEZETÉK szerelést, 
BÁDOGOS munkát és 
JAVÍTÁSOKAT is vállalok. 
Török László, Tel.: 59/313-
887 vagy 06/30-289-5103.
Tetőmunkákat és javításo-
kat is vállalok. Sütő Kálmán 
ácsmester Tel.: 06/30-584-
2767.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS 
MEGY! Kizárólag hölgyek 
részére: hajvágást, dauero-
lást, hajfestést vállalok. Tel.: 
06/30- 447-3918.
Az Orgonda Agrár Kft. föl-
det bérelne és vállal nö-
vényvédelmi szaktanács-
adást, szakirányítást. Tel.: 
06/30-785-0690.

Mezőgazdasági bérmun-
kát vállalok Hajdú-Bihar, 
Jász-Nagykun-Szolnok, va-
lamint Békés megye tér-
ségeiben. Tel.:06/70-370-
1149.
Földet bérelnék: Bihar-
nagybajom, Karcag, Kaba, 
Nádudvar, Nagyrábé, Püs-
pökladány, Sárrétudvari 
térségében. Ár: 50 ezer Ft/
ha. Tel.: 06/70-370-1149.
Cserépforgatást, tetőjaví-
tást és teljes körű építőipa-
ri munkákat vállalunk. Tel.: 
06/30-599-9238.

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt Hirdetőink!
SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK 
VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 

FELELŐSSÉGET NEM 
VÁLLAL!

Hirdessen Ön is 

kedvezményes áron a 

Karcagi 
Hírmondóban! 

Az apróhirdetés

csak 200 Ft*. 

* Az alapár 20 szóig 

értendő.

Álláshirdetés

Irodai munkára idegen 
nyelvet beszélő munkatár-
sat keresünk. 

Tel.: 06/30-584-3869.

Telkek eladók!
Szomszédos telkek egyben, 
vagy külön eladók Karcag 
város szélén ipari, mező-

gazdasági, egyéb telephely-
nek. Víz, villany, szennyvíz, 
gáz, műút telekhatáron. Be-

építhetőség 60 %-os. 
(7384+17777+16717+9358 m2 

=51236 m2) 

Tel.: 06/20-9416-646.
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SPORT

A végéhez érkezett az őszi 
szezon a férfi kézilabda NB 
II. Délkeleti csoportjában. Az 
igen szerény teljesítmény és fal-
sul megfogalmazott írások (me-
lyek bizonyos szurkolói létszám 
csökkenéséről szóltak) ellené-
re is, a több száz karcagi szur-
koló vastapssal és szeretet-
tel búcsúztatta sajátjait decem-
ber 5-én a Városi Sportcsar-
nokban. Köszönet érte! A 12 
csapatot felvonultató csoport-
ban (Csongrád, Pest, Hajdú - 
Bihar, Békés, Bács - Kiskun és 
Jász - Nagykun - Szolnok me-
gyék csapatai) a Karcag SE csa-
pata újoncként szerepel, ugyan-
azzal a játékoskerettel, ami-
vel megnyerte az előző szezon 
megyei bajnokságát. Ezzel kell 
tisztában lennie mindenkinek 
ahhoz, hogy megértse: együt-
tesünk az őszi szezon máso-
dik felében sem okozott külö-
nösebb meglepetést, pontot is 
alig gyűjtött, leszámítva az ide-
genbeli, kiskőrösi bravúrt, ahol 
viszont jól játszott és meglepe-
tést okozott. Voltak olyan mér-
kőzések, amelyek a végjáték-
ban dőltek el, igazolva az ellen-
felek sok éves rutinját az NB-s 
bajnokságban, de optimizmus-
ra adhatnak okot a folytatásban 
együttesünknek. A felkészülést 

folytatjuk január elejétől, s pró-
bálunk megtenni mindent an-
nak érdekében, hogy csapatunk 
minél eredményesebb legyen. A 
felnőtt csapat 3 ponttal (1 győ-
zelem, 1 döntetlen, 9 vereség) 
várja a tavaszi folytatást. Továb-
bi eredmények: Köröstarcsa - 
Karcag 30-24, Karcag-Kiskun-
halas 28-32, Békéscsaba-Karcag 
35-23, Kiskőrös-Karcag 30-32, 
Karcag-Hajdúszoboszló 29-29. 

A juniorok munkáját tovább-
ra is Jobbágy Gergő testnevelő-
edző irányítja, várjuk edzésre a 
felsős (5-8. osztály) és középis-

kolás korosztályt keddi és szer-
dai napokon. Barátainknak, a 
családoknak és szurkolóink-
nak, köztük az Ultras-nak is, a 
csapat nevében hálásan köszön-
jük a biztatást, a támogatást és a 
bizalmat! Nem különben a Vá-
rosi Sportcsarnok dolgozóinak 
munkáját. Találkozunk február-
tól újra az NB II-es bajnoki kézi-
labda mérkőzéseken! Mindenki-
nek áldott ünnepeket, békés ka-
rácsonyt, boldog új évet kívá-
nunk!

MAJOR
szakedző

Véget ért az őszi szezon
December 13-án a Városi 

Sportcsarnokban rendezte meg 
nemzetközi versenyét a KSE 
Karate Szakosztálya. Mintegy 
harminc hazai egyesület mellett 
horvátországi versenyzők is ér-
keztek a megméretésre. A száz-

ötven versenyzőt – az utánpót-
lástól a felnőtt korosztályig - 
Szepesi Tibor önkormányza-
ti képviselő, a DKK igazgatója 
köszöntötte. A rangos versenyt 
megtisztelte jelenlétével Sihan 
Tóth Zsolt, az IKO Matsushima 
Hungary elnöke és további ha-

zai karate szervezetek vezetői, 
versenyzői. A versenyen jól sze-
repeltek a KSE színeiben indu-
lók – tudtuk meg Gyarmati Im-
re szakosztályvezetőtől, hiszen 
Gyarmati Ildikó és Kemény 
Anett is az első helyen végzett. 
A verseny a KATA (formagya-
korlat) bemutatásával kezdő-
dött. 

Karcagi 
eredmények:

Felnőtt női formagyakorlat 
(KATA)
I. Gyarmati Ildikó Karcag SE.

Gyermek II. fiú kategória
(KUMITE)
III. Tóvizi István (Karcag SE)

Felnőtt női kategória + 60 kg. 
„A”
I. Kemény Anett (Karcag SE)

Gyermek II. lány nehézsúly
(KUMITE)
III. Kémeri Noémi (Karcag SE)

Gyerek I. fiú könnyűsúly
(KUMITE)
II. Magyar Levente (Karcag SE)

Felnőtt férfi „C” –kategória-70 kg
II. Magyar Szabolcs (Karcag SE)

Nemzetközi verseny a 
sportcsarnokban

HIRDETMÉNYEK
Tisztelt karcagi lakosok!

 - A Karcag Térségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatja Önöket, hogy az ünnepek 
alatt a hulladékszállítás a szokott naptári napokon történik az ünnepnapokon is!

 - A gyűjtőjárat lényegesen gyorsabban halad, mint a nyári időszakban, ezért hangsúlyo-
zottan fontos a gyűjtőedények időben történő kihelyezése!

 - Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a jövő év tavaszáig, kizárólag a szürke kukás kom-
munális hulladékot, valamint a sárga kukás/sárga zsákos szelektíven gyűjtött újra-
hasznosítható hulladékokat szállítjuk el! 

 - A sárga szelektív szállítás ebben az évben az 52. héten, azt követően pedig a 2016. 
év első hetében, majd minden páratlan héten lesz!

 - Az első szerves hulladék (barna kuka/zsák) begyűjtés 2016. 11. hetén (márc. 14-től) 
lesz a kiadásra kerülő hulladéknaptár szerint. Addig nem szállítjuk el az ilyen jellegű 
hulladékokat, ezért kérjük, hogy ne is tegyék ki az ingatlanaik elé!

Kérjük, hogy a hulladéknaptár szerinti szállítási időpontokat szíveskedjenek figyelembe venni!

Díjbeszedés: tájékoztatjuk Karcag város lakosságát, valamint az érintett gazdálkodó szer-
vezeteket, hogy a 2016. évben is egyelőre marad a vízdíjas díjbeszedők általi hulladékszál-
lítási díj beszedése! Ajánljuk szíves figyelmükbe a számlavezető banknál történő csoportos 

beszedési megbízás lehetőségét is. Esetleges változásról tájékoztatni 
fogjuk Önöket!

Köszönjük Önöknek a támogató együttműködésüket! 

Kívánunk minden tisztelt ügyfelünknek és partnerünknek áldott, 
békés ünnepet, és eredményes boldog új évet!

Karcag Térségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
5300 Karcag, Villamos u. 109.

Képünkön Gyarmati Ildikó

Képünkön Kemény Anett
Fotó: Internet


