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A 3. számú országgyűlési vá-
lasztókörzetet és a magyar em-
bereket érintő sorskérdésekről 
tartott sajtótájékoztatót a karca-
gi Városházán november 22-én 
dr. Fazekas Sándor földművelés-
ügyi miniszter, városunk és térsé-
günk országgyűlési képviselője.

- Szeretettel köszöntök min-
denkit ezen a sajtótájékoztatón, 
amelynek apropója az, hogy a mig-
ránsokkal, bevándorlókkal kapcso-
latos kérdések közül még jó né-
hány mindig lezáratlan. Közismert 
az, hogy Magyarország lakossá-
ga egy hihetetlen egységes állás-
pontot foglalt el ebben a kérdés-
ben. 3,3 millió ember támogatta a 

Fidesz-KDNP népszavazási javasla-
tát, amelynek a célja az volt, hogy 
az országba ne lehessen betelepí-
teni migránsokat - mondta dr. Fa-
zekas Sándor.

- Ez a legfontosabb kérdés, 
amely az elmúlt években teríték-
re került a magyar közéletben, hi-
szen az ország jelenét és a jövőjét, 
a következő generációk életkörül-

ményeit is nagy mértékben befo-
lyásolja, és szuverenitási kérdések-
ben is. Elfogadhatatlan, hogy Brüsz-
szel diktáljon olyan kérdésekben, 
hogy egy országban kik laknak. 
Nemzeti sorskérdéseket akarnak 
eldönteni helyettünk. Én ezúton is 
szeretném megköszönni minden-
kinek, aki arra szavazott, hogy ne 
legyen betelepítés Magyarország-
ra, ide, Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyébe, a 3. számú választókerület-
be, Karcagra, és a környező telepü-
lésekre se történjen ilyen betelepí-
tés. A népszavazást követően a Fi-
desz-KDNP benyújtotta az Ország-
gyűlés elé azt az alkotmánymódo-
sítási javaslatot, amely egyértelmű-
en leszögezte volna azt, hogy Ma-

gyarországra nem lehet betelepíte-
ni migránsokat. Itt egy olyan várat-
lan fordulat történt, hogy mind az 
MSZP, mind a Jobbik - az előzetes 
állásfoglalásaival szemben - végül 
nem támogatta az indítványt, így 
ez a kérdés még mindig lezáratlan.

- Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Mindenképpen fontos, hogy kitér-
jünk azokra, akik egyébként a kör-
zethez kötődnek, alkalomadtán 
akár itt is élnek, mégis a beván-
dorlók, a migránsok pártjára álltak, 
a migránsok és a betelepítés érde-
kében szavaztak az Országgyűlés-
ben nemmel a Fidesz-KDNP alkot-
mánymódosító javaslatára. 

(Folytatás a 3. oldalon...)

„Van még lezáratlan kérdés a migránsokkal kapcsolatban”

Az önkormányzat, a Déryné 
Kulturális Központ és a Nagy-
kunságért Civil Fórum Egye-
sület szervezésében november 
27-én (vasárnap) a Városházán 
volt az első adventi hangver-
seny, ahol Dobos László pol-
gármester köszöntőjében szólt 
az adventről, a várakozásról, 
a szeretetről, majd meggyúj-
totta az adventi koszorú első 
gyertyáját. Az ünnepi műsort a 
BlesSing kamarakórus adta. A 
hangverseny után a jelenlévők 
a Városháza előtt egy-egy szál 
gyertyával adták körbe a szere-
tet lángját.

Meggyújtották az első gyertyát a 
város adventi koszorúján

Az adventi koszorún az első gyertyát Dobos László polgármester gyújtotta meg

Képünkön a BlesSing kamarakórus
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KÖZÉLET

Általános közmeghallgatással 
egybekötött testületi ülést tar-
tott Karcag Város Önkormány-
zatának képviselő-testülete no-
vember 24-én a Városházán. A 
városatyák többek között pályá-
zatokról és rendeletek módosí-
tásáról döntöttek.

Hét igen és két nem szavazat-
tal elfogadta a képviselő-testü-
let a Karcag Városi Önkormány-
zat 2016. évi költségvetésének 
I-III. végrehajtásáról szóló beszá-
molóját. A város bevétele ebben 
az időszakban 83,06%, míg a ki-
adása 66,84% volt. Karcagi Nagy 
Zoltán és Szepesi Tibor képvi-
selők jelezték, hogy a Pénzügyi, 
Fejlesztési és Mezőgazdasági Bi-
zottság, valamint az önkormány-
zat költségvetési intézményeinek 
érdekegyeztető fóruma megtár-
gyalta a napirendi pontot, és elfo-
gadásra javasolta.

Egyhangúlag támogatták a vá-
rosatyák a haszonbérbe adott kül-
területi termőföldek 2017. évi ha-
szonbérleti díjának mértékére vo-
natkozó javaslatot. E szerint a ko-
rábbi évekhez hasonlóan, 50.000 
forint/ha/év összegben állapí-
tották meg a haszonbérleti díjat. 
Molnár Pál képviselő hozzátette, 
hogy a díj mértéke azért is fontos, 

mert nagy, 1100 ha önkormány-
zati területtel rendelkezik Karcag.

Kivétel nélkül egyetértettek a 
képviselők abban, hogy ne emel-
kedjen az idegenforgalmi adó 
mértéke.

Egyhangúlag megszavazta a 
testület az egészségügyi alapel-
látások körzeteinek megállapítá-
sáról szóló rendelet módosítását, 
amelyre a finanszírozáshoz szük-
séges tanulói létszám hiánya mi-
att van szükség az iskolai védőnői 
körzetekben.

Tartózkodás nélkül, egybehang-
zóan támogatták a városatyák az 
élelmiszer-, tüzelő- és gyógyszer-
utalvány formájában nyújtott ön-
kormányzati segélyek beváltási he-
lyeiről szóló határozat módosítá-

sát, valamint azt, hogy az önkor-
mányzati utalványokat több he-
lyen elfogadott utalványok vált-
sák fel, így megspórolva a nyomdai 
előállítás költségeit. Dobos László 
polgármester elmondta, több kép-

viselő kérése áll a módosítás mö-
gött, Pánti Ildikó képviselőnő pe-
dig örömét fejezte ki a beváltóhe-
lyek bővítése miatt.

Nyolc igen és egy tartózkodás 
mellett döntött a képviselő-testü-
let az önkormányzati tanácsadói 
munkakör létrehozásáról, ame-
lyet az idei évben felmerült fel-
adatok tették indokolttá. 

Támogatták a javaslatot a karca-
gi általános iskolák felvételi körze-
teire a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Kormányhivatal részére.

Egybehangzó igennel voksol-
tak a képviselők a Madarász Im-
re Egyesített Óvoda Szim Tag-
óvodájának bővítését célzó köz-
beszerzés kiírására, mivel az ön-
kormányzat sikeresen pályázott 
az „Óvodai kapacitásbővítést cél-
zó beruházások támogatása” cí-
mű programra. 

Hosszan tárgyalta a testület 
az Országos Tornaterem Felújí-
tási Programban való részvételt, 
amelyből a karcagi sportcsarnok 
küzdőterének ablakait újítanák 
fel. A tervezett ötven millió forin-
tos projektben az önkormányzat-
nak 30%-os önerőt, azaz tizenöt 
millió forintot kell biztosítania. 
Andrási András képviselő in-
kább más források keresését java-
solta a testületnek. Dobos Lász-
ló polgármester viszont elmond-
ta, a felújítás már nagyon szüksé-
gessé vált, és ez a Magyar Kézi-
labda Szövetség bevonásával ki-
írt program jó lehetőségnek ígér-
kezik, az összeg pedig csak egy 
irányösszeg. Szepesi Tibor képvi-
selő hozzátette, hogy a sportcsar-
nokban nemcsak sportrendezvé-
nyek, hanem kulturális progra-
mok megszervezését is tervezik a 
jövőben. Nagyné László Erzsébet 
képviselő asszony azt is elmond-
ta, hogy az önerő lehet kevesebb 

is, amennyiben a felújítás kisebb 
összegből meg tud valósulni. Vé-
gül nyolc igen és két tartózkodás 
mellett megszavazta a testület a 
programban való részvételt.

Továbbra is saját kezében sze-
retné tartani a hulladékgazdál-
kodást az önkormányzat, ezért 
konzorciumban nyújt be pályá-
zatot komplex hulladékgazdálko-
dási rendszer fejlesztésére; erről 
egybehangzóan döntöttek a vá-
rosatyák. Az indikatív támogatá-
si keret 2,4 milliárd forint.

Összevont szavazáson elfogad-
ták minden lejárt határidejű ha-
tározat végrehajtásáról a jelentést 
a képviselők.

Egyhangúlag támogatta a tes-
tület a karcagi településrendezé-
si terv részét képező határoza-
tok (településszerkezeti terv, va-
lamint építési szabályzat és sza-
bályozási terv megállapításáról) 
módosítását. 

Az ülés előtti általános köz-
meghallgatáson szó esett többek 
között a járdák akadálymentesí-
téséről, kerékpárutak felújításá-
ról, faültetésekről, és a fűtési sze-
zon idején jellemző levegőszeny-
nyezéséről.

A testület a következő terve-
zett ülését december 15-én tartja.

Kapás Mónika

Testületi ülés

A Györffy István Nagykun Múzeum
tisztelettel meghívja Önt és ismerőseit

2016. december 7-én (szerdán) 16 órára
Eleink élete

című kiállításának megnyitójára

A kiállítást megnyitja:
Kovács Szilvia,

Karcag város alpolgármestere

A kiállítás megtekinthető: 2017. január 14-ig
kedd – szombat: 10-17 óráig
vasárnap – hétfő: szünnap

Közéleti szilánkok
Vizes válságok várhatóak (2.)

Az elmúlt számban röviden szóltam a vízlábnyomról, amely egy az ökolábnyomok kö-
zül, de talán a legfontosabb. Említettem, hogy az egyéneknek ki lehet számítani a vízláb-
nyomát, és ez egy fontos mutató. Ugyanígy nemcsak az egyéneknek, hanem az országok-
nak is van vízlábnyomuk. Beszélhetünk belső és külső vízlábnyomról is. Attól függően, hogy 
egy országon belül előállított termékekhez szükséges összes vízmennyiségről van-e szó (ez 
a belső), vagy az országba importált termékek készítéséhez felhasznált víz mennyiségről (ez 
a külső vízlábnyom).

Sajnos, az éghajlatváltozás ezeket nagyban meghatározza. A globális felmelegedés, amely-
ről néhány évvel ezelőtt még komoly szakemberek is vitatkoztak, hogy valós vagy virtuális je-
lenségről van-e szó, ma már tudjuk, hogy valós veszélyt jelent. A Földön lévő vízmennyiség 
ugyanis állandó, de ennek csak 1%-a az édesvíz. A felmelegedés miatt nő a párolgás, és a fo-
lyók 70%-ának csökken a vízhozama. Az ENSZ jelentése 2040-re már 9 milliárdos létszámot jó-
sol, és ez a vízfogyasztást is drámaian érinteni fogja. Már ma is sok helyen nem jutnak elegendő 
vízhez. Egyes tudósok háborúkat jósolnak, amelyek majd a vízért fognak folyni.

Magyarország egyelőre víz nagyhatalom; relatív vízbőség van. (Sajnos, az átlag állam-
polgár emiatt nemigen törődik a vízfogyasztással, és a pazarlást sem igazán veszi észre.)

Ezért is hazánkban rendezték meg a víz világtalálkozót az idén is, amelyre 177 ország vi-
zes szakemberei, és több ország kormányfője vagy köztársasági elnöke is ellátogatott. A ki-
adott közös nyilatkozatukkal az egész földkerekség figyelmét kívánják felhívni a fenntart-
ható vízgazdálkodás fontosságára. 

Két hete találkozott a szerb és a magyar miniszterelnök. Sok minden szóba került a talál-
kozón, többek között a Tisza magyarországi és szerb szakaszán egy közös nemzetközi hajó-
zási útvonal kialakítása is. (Magyar oldalon a határtól Tokajig tartana a hajózási szakasz.) 
Sokan azt hiszik, hogy ez majd szennyezi a vizet, és környezeti károkat fog okozni. De téved-
nek, hiszen ökológiailag hasznos a vízi utak kialakítása. Kiváltja majd a közúti és vasúti szál-
lítás egy részét, amely jóval nagyobb energiát igényel, és környezeti szennyeződéssel is jár. 

-ács-

Pillanatkép a testületi ülésről
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HÍREK

(...folytatás az 1. oldalról)
Lukács László György, Vadai Ágnes és 

Sallai Róbert Benedek bevándorláspár-
ti álláspontot foglalt el, összeálltak elté-
rő pártokhoz tartozva is. A magyar embe-
rek érdekeivel szemben összefogtak, ez 
érthetetlen, elfogadhatatlan és minősít-
hetetlen. Tulajdonképpen egy magyarel-
lenes technikai koalíció jött létre, amely-
nek a célja jól láthatóan a bevándorlás 
és betelepítés előfeltételeinek a megte-
remtése. Szembemennek azokkal a véle-
ményekkel, amelyek itt, ebben a körzet-
ben is megfogalmazódtak, hogy a lako-
sok 98%-a betelepítésellenes álláspontot 
foglalt el. Lukács László György, Vadai Ág-
nes és Sallai Róbert Benedek tehát egy kö-
zös platformra került. Én várom a magya-
rázatot, különösen Lukács László György-
től, annak a Jobbiknak a képviselőjétől, 
aki mindig hangzatos szólamokkal szo-
kott kampányolni, hogy miképpen magya-
rázható az, hogy Vadai Ágnessel egy állás-
pontot alakított ki, miképpen magyarázha-
tó az, hogy Gyurcsány Ferenc mellé szegő-
dött a szavazáson, illetve azon Vadai Ágnes 
mellé, aki annak idején a magyarság szá-
mára oly fontos, kettős állampolgárságról 
szóló népszavazáson a magyarok ellen vál-
laltan kampányolt, kampányarca volt an-
nak a népszavazásnak, amikor Gyurcsány 
Ferenc a határon túli magyarok elleni sza-
vazásra szólította fel a baloldalt. Ehhez ké-
pest feltűnő és érdekes az, hogy most szin-
tén a magyar emberek ellen, a betelepítés 
mellett kampányoltak, illetve szavaztak. 
Az is lehet, hogy mivel egymás mögött ül-
nek az Országgyűlésben, ott is voltak ilyen 
egyeztetések - fogalmazott a tárcavezető.

- Szerintem sok embert érdekelne itt a 
körzetben mindez, illetve az, hogy Sallai 
Róbert Benedek, aki politikai mindenevő 
módjára a legkülönbözőbb témákban ké-
pes nyilatkozni, azonnal képes sajtótájé-
koztatót összehívni, ebben a rendkívül fon-
tos kérdésben miért nem áll azon emberek 
mellé, akik itt élnek, és nem kérnek a be-
vándorlásból, betelepítésből.

Túrkevén is érdekes lehet ez, ahol ő ta-
nyán élő gazdálkodóként egyfajta népi 
gyökereket próbál felmutatni, hogy ott va-
jon mennyi mohamedán szomszédot sze-
retne látni. Ezek olyan kérdések, amelyek 
biztos, hogy kínosak az érintetteknek, kel-
lemetlenek, de a közélet tisztasága érdeké-
ben ezeket itt, a választókörzetben is tisz-
tázni szükséges. Az is látható, hogy igazá-
ból egyik képviselő sem volt soha a ma-
gyar nemzet oldalán, itt most kimutat-
ták valódi meggyőződésüket, hiszen egy 
olyan nemzeti sorskérdésről, az ország jö-
vőjéről van szó, ahol össze kell, és lehet is 
fogni. A magyar emberek nyilván látják azt, 
hogy csak a Fidesz-KDNP-re számíthatnak, 
és mi a belénk helyezett bizalmat megszol-
gáljuk, és továbbra is azon vagyunk, hogy 
Magyarország magyar ország maradjon - 
hangsúlyozta dr. Fazekas Sándor.

- A parlamenti szavazás ugyan csaló-
dást okozott számomra, de nem lepőd-
tem meg - ezt már Kovács Sándor, a me-
gyei közgyűlés elnöke mondta. - Azért nem 
lepődtem meg, mert nem előzmények nél-
küli, ahogy miniszter úr is fogalmazott, ez 
a technikai koalíció, hiszen Vadai Ágnes ré-

széről, a DK - MSZP részéről semmi csodál-
kozni való nincs, hiszen fennen hirdetik a 
multikulturalizmust. Aki egy kicsit idősebb, 
az emlékszik, hogy néhány évtizeddel ez-
előtt ezt nem így hívták ők, hanem inter-
nacionalizmusnak, és pont annak a párt-
ján voltak, tehát itt semmi nem változott, 
a valamikori internacionalista párt most a 
multikultit, a nemzetek felettit, és a ma-
gyarságellenes dolgokat támogatja. A Job-
biknál néhány évvel ezelőtt még volt egy 
hangzatos nemzeti álláspont, azt hirdet-
ték, hogy ők a magyar nemzet mellett van-
nak mindenképpen. Ha megfigyeljük, már 
nem foglalkoznak a határon túli magyarok-
kal, nem foglalkoznak nemzeti sorskérdé-
sekkel, és én meg is értem az álláspontju-
kat igazából, ahogy itt, a szavazáson sza-
vaztak. Láttam már ilyet, és a környéken 
is láttak ilyet - mondta Kovács Sándor. - Ezt 
itt, a mi vidékünkön úgy hívják, hogy ko-
fatempó, tehát, ha valaki egy kicsit meg-
van szorulva, alkudozik. Ez olyan, mintha 
a mohácsi csatamezőn a csata előtt né-
hány magyar nemes el kezdett volna alku-
dozni a nemzet jövőjéről, és a királytól ak-
kor kért volna paripát, földet, javakat. Ez is 
egy ilyen, kicsit kofatempó, alkudozunk, 
most van megszorulva a kormány, a nem-
zet, most kell kérni tőlük valamit. Ezen nem 
is csodálkozom. Azon csodálkozom, hogy 
ez csak most került ilyen nyíltan és drasz-
tikusan a felszínre. Sallai Róbert Benedek 
pedig mindezt képviselte és mindennek 
az ellenkezőjét. Koharens álláspontját nem 
tudom látni, nem tudom elmondani, hogy 
igazából mit képvisel, mit szeretne, mi el-
len van. Azt tudom, hogy mit tud, és azt is 
tudom, hogy mit nem tud - fogalmazott a 
megyei közgyűlés elnöke.

- A túrkevei szélmalmot, ami rá lett bíz-
va, nem tudta megőrizni. Több mint száz 
évig ott állt, rá lett bízva öt évre, össze is 
omlott. Vannak ilyen „kitűnő szakembe-
rek”. Ha valamit le akarunk bontani, akkor 
az ő kezeikre kell bízni. Sajnos, ahogy mi-
niszter úr is mondta, a mi körzetünkhöz 
kötődő személyekről van szó. Mi mindig 
azokról szoktunk említést tenni, és azok-
ra vagyunk büszkék, akik valami nagy tel-
jesítményt, valami pozitívat tudnak itt, 
szűkebb pátriánkból nyújtani. Sajnos né-
ha meg kell említeni azokat is, akik nega-
tív példával járnak elől. Azt látom, hogy or-
szágosan ez a koalíció létrejött, azt látom, 
hogy a két karcagi, innen elszármazott or-
szággyűlési képviselő Budapesten, a Parla-
ment melegében és kellemes csendjében 
egymásra talált. Nem szeretném, ha ez a 
koalíció, akár a magyar nemzet, akár Kar-
cag ellen is folyamatosan összeállna. Nem 
szeretném azt, ha Lukács László György és 
Vadai Ágnes ebben az első egymásra ta-
lálásban akár egy hosszabb távú munka-
kapcsolatra is szert tenne. Azt gondolom, 
van még esély, hogy javítsanak ezen az ál-
láspontjukon, és igazából a magyar nem-
zet és mindannyiunk mellé álljanak, hiszen 
nem engedhetjük meg magunknak azt, 
hogy Brüsszel a fejünk felett döntsön, a 
magyar Parlament beleegyezése és dönté-
se nélkül bárkit a nyakunkra kényszerítsen 
- hangsúlyozta Kovács Sándor.

DE

„Van még lezáratlan kérdés a 
migránsokkal kapcsolatban”

Lakossági fórumot tartott Pánti Ildi-
kó, a 8. számú választókerület önkor-
mányzati képviselője november 22-én 
(kedden) a Kádas György Általános Is-
kola és Szakiskola épületében. 

Az esemény vendége volt dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi miniszter, térsé-
günk országgyűlési képviselője. A meghí-
vott vendégek között volt még Teleki Zol-
tán rendőrkapitány, a gyűlés meglepetés-
vendégei pedig dr. Kovács Zita, a Hor-
tobágyi Nemzeti Park 
igazgatója, valamint Ka-
pocsi István helyettes 
igazgató voltak. 

A programot az Erkel 
Ferenc Alapfokú Művé-
szeti Iskola magánének 
tanszaka nyitotta meg. 

A színvonalas műsort 
követően Kovács Szil-
via alpolgármester asz-
szony „A legszebb kony-
hakertek” - Magyaror-
szág legszebb konyha-
kertjei program vezető-
je köszönetét fejezte ki dr. 
Fazekas Sándor miniszter 
úrnak a kertprogram si-
kerességét segítő egész éves munkájáért, a 
sok közös gondolkodásért, és egy emlék-
plakettet adott át számára, amelyet Györfi 
Sándor szobrászművész készített. 

A fórumon dr. Fazekas Sándor az idén 
megvalósított eredményekről, a legfris-

sebb fejleményekről tartott tájékozta-
tót olyan kulcsfontosságú kérdésekben, 
mint a magyar mezőgazdaság verseny-
képessége, egyéb agrárpolitikai kérdések, 
munkahelyteremtés és a menekülthely-
zet nyomán formálódó kapcsolataink a 

környező országokkal. 
Pánti Ildikó önkor-

mányzati képviselőnő 
arról tájékoztatott, hogy 
a 8. számú választóke-
rület a jövő nyári kirán-
dulását a Hortobágyra 
szervezi, így nem is le-
hetne aktuálisabb, hogy 
az esemény meglepetés-
vendégei a Hortobágyi 
Nemzeti Parkot képvi-
selték, amelyről egy dia-
vetítéssel egybekötött 
előadást is meghallgat-
hattak a jelenlévők.

Teleki Zoltán rendőr-
kapitány beszámolójá-

ból pedig a rendőrkapitányság munkájá-
ba, életébe nyerhettek bepillantást, vala-
mint arról szerezhettek információt a vá-
lasztókerület lakói, hogy az ünnepi idő-
szak közeledtével mire érdemes odafi-
gyelni az esetleges bűnesetek megelőzé-

se érdekében, hogy az ünnepek zavarta-
lanul teljenek. 

Az előadások után a lakossági fórum 
vendégei kérdéseket tehettek fel. 

Erdei Orsolya

Lakossági fórum a 8. számú 
választókerületben

ADVENTI ZARÁNDOKLAT 
A BÉKÉÉRT

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

zarándoklatot szerveznek 2016. december 10-én délután, 
amelyre felnőtteket és fiatalokat várnak.

A zarándoklatot 2016. december 10-én 13.00 órakor kívánjuk indítani 
a berekfürdői katolikus templomból. Az odajutásra javasoljuk a 

karcagi buszpályaudvarról Berekfürdőre 12.35 órakor induló buszjáratot. 
A zarándoklatot kb. 17.30 órakor a karcagi Városháza előtti téren fejezzük 

be, ahol közösen imádkozunk a békéért.
 

További információ a Szent Pál Marista Általános Iskolában kérhető.
Tel.: 06/59-503-085, e-mail: szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu

A jelentkezés határideje: 2016. december 05.
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HÍREK
A Sport Legyen a Tied!

Kosárlabda eszközcsomagot 
vehettek át, majd bemutatót tar-
tottak a refis általános iskolá-
sok a gimnázium tornatermé-
ben november 9-én. „A Sport 
Legyen a Tied!” rendezvény cél-
ja a mozgás örömének népsze-
rűsítése a fiatalok körében, és az 
egészséges életmódra nevelés.

A második éve tartó program-
sorozatot a Magyar Diáksport 
Szövetség, az EMMI Sportért Fe-
lelős Államtitkársága hívta élet-
re az érintett sportági szakszö-
vetségek közreműködésével. A 
program regionális projektmene-
dzsere, dr. Soós Ádám elmond-
ta, hogy országos szinten több 
mint 1100 iskola kap sportesz-
közcsomagot, és ezekből több 
mint kettőszázban valósul meg 
a karcagi programhoz hason-
ló iskolai sportesemény. – Kar-
cag mindig egy bázisa volt a me-
gyei kosárlabda sportnak, van-
nak példaképek innen, akik vá-
logatott és NB1-es játékosok, il-
letve a nemzeti válogatott edzői 
lettek – mondta köszöntőjében 
Bernáth András, a JNSZ Megyei 
Kosárlabda Szövetség főtitkára. 

Szepesi Tibor, a Déryné Kul-
turális Központ igazgatója is bí-

zik abban, hogy a mai gyere-
kek közül sokan érnek el hason-
ló eredményeket a sportban. – 
Ehhez kívánok sok sikert és ki-
tartást! Bízunk benne, hogy ez 
a korosztály lesz az, amely re-
méljük, majd a megrendezés-
re kerülő budapesti olimpián a 
magyar színeket is képviselhe-
ti. Köszönjük szépen valameny-
nyi szervezet és az iskola támo-
gatását – mondta Szepesi Tibor, 
majd kezdetét vette a sportbe-
mutató. A negyedik osztályos di-
ákok ismerkedtek a kosárlabdá-
zás alapjaival, fogócskáztak, és 
játékos sorversenyekben mér-
ték össze tudásukat Őrlős Zol-
tán testnevelőtanár vezetésével. 
A rendezvény lebonyolításában, 
megszervezésében Orosz Ist-
ván testnevelő segített, aki au-
gusztus 20-a alkalmából Kar-
cag Város Sportjáért Díjat ve-
hetett át. – A csomagban 16 ko-
sárlabda, 2 db kosárpalánk volt 
gyűrűvel és hálóval, valamint 70 
db pólót is kaptunk. Azért gon-
doltunk az általános iskolások-
ra, közülük is inkább az alsó ta-
gozatosokra, mert ők még nem 
kezdtek el kosárlabdázni, vagy 
még nagyon az elején járnak, és 
meg szeretnénk szerettetni ezt 

a labdajátékot velük – árulta el 
Orosz István. A program kere-
tében a gyerekek megismerked-
hetnek a helyi egyesületek mun-
kájával is. – Remélhetőleg na-
gyon jó hatása lesz a program-
sorozatnak, és a gyerekek csat-
lakozni fognak egyesületekhez, 
hiszen az utánpótlásbázis növe-
lése is cél. Remélhetőleg profesz-
szionális, akár élsportolók is vál-
nak majd ezekből a gyerekek-
ből – mondta dr. Soós Ádám, az 
MDSZ projektmenedzsere, aki 
azt is megemlítette, hogy a prog-
ram három, egymást erősítő pil-

lérből áll: megyei rendezvények-
ből, iskolai bemutatókból és az 

eszközcsomagok kihelyezéséből. 
Utóbbi két pillér valósult meg a 
református általános iskolában, 
amiért Földváriné Simon Ilo-
na igazgató asszony köszönetét 
fejezte ki. – Nagyon jó sportélet 
van az iskolánkban, sok a sport-
szerető gyerek. Örülünk a kapott 
eszközöknek, és külön öröm így 
látni a gyerekeket, hogy eny-
nyire szeretik és élvezik a spor-
tot. A sportban is jók vagyunk! 
– mondta az igazgató asszony. A 
program várhatóan a jövő évben 
is folytatódik, és igyekeznek szép 
lassan minden iskolát elérni ve-
le – tudtuk meg az MDSZ képvi-
selőjétől.

Kapás Mónika

A Déryné Kulturális, Turisz-
tikai, Sport Központ és Könyv-
tár november 24-én (csütörtö-
kön) szervezte meg a Térségi 
Középiskolák Börzéjét, pálya-
választási kiállítást a továbbta-
nulás előtt álló, érdeklődő álta-
lános iskolások részére. 

Szerkesztőségünk a délelőt-
ti órákban látogatott el a ren-
dezvénynek otthont adó Vá-
rosi Sportcsarnokba, ahol a be-
járatnál kirakodóvásár fogad-
ta a vendégeket. Termelői mézet, 
ajándéktárgyakat, házi lekváro-
kat és szörpöket is lehetett vásá-
rolni. Az oktatási intézmények 
idén 25 standon mutatkoztak be 
a sportcsarnok belső termében. A 
börzén minden karcagi középfo-
kú oktatási intézmény képvisel-
te magát. Karcagon kívül szolno-
ki, egri, kenderesi, mezőtúri, tö-
rökszentmiklósi, kisújszállási és 
kunhegyesi intézmények is jelen 
voltak, valamint a Magyar Hon-
védség képviselői is. A rendez-
vény látogatói információt kap-
hattak az egyes középiskolák-
ban folyó képzésekről, pályavá-
lasztási kilátásaikról, és az egyes 
képzési területekhez kapcsoló-
dó érdekes tevékenységeket pró-
bálhattak ki. Volt lehetőségük 
fodrászkodni, vagy akár kipró-
bálhatták az esztergagép működ-
tetését. Különböző elektronikai 

folyamatokba nyerhettek bepil-
lantást, például villogók forrasz-
tásába, de vegyészkedhettek is, 
valamint festhettek, palacsintát 
süthettek, autóvezetési szimulá-
cióban vehettek részt, megtekint-
hették egy négyütemű belső égé-
sű motor hatásvázlatát, ambu ba-
bán gyakorolhatták az újraélesz-
tést. A börzéről Juhász Ágnes fő-
szervezőt, a Déryné Kulturális 
Központ munkatársát kérdeztük.

„A tavalyi évben a Déryné 
Kulturális Központban szervez-
tük meg a börzét. Idén amiatt vá-
lasztottuk a sportcsarnokot, mert 
egyrészt több kiállító is van, és 
így nagyobb területen kaphat-
tak helyet, másrészt így egyszer-
re több gyerek is meg tudja néz-
ni a kiállítást. 10-17 óráig tart a 
rendezvény. Eddig 15 óráig volt, 

most viszont kibővítettük, hogy 
akár szülőkkel is el tudjanak jön-
ni az érdeklődők. Általában 10-
13 óra között jönnek az iskolai 
csoportok. Küldtünk ki meghí-
vót a karcagi általános iskolák-
nak, Kunmadarasra, Berekfür-
dőbe és Kisújszállásra – nagy ré-
szük vissza is jelzett, hogy jön. 11 
óráig már száz felett volt a látoga-
tói létszám, úgy 150 körül. Még 
legalább ennyire számítunk 17 
óráig. Jövőre pedig már azt ter-
vezzük, hogy cégeket, egyeteme-
ket, főiskolákat is meghívunk – 
mondta el Juhász Ágnes. 

Következő lapszámunkban a kar-
cagi középiskolák továbbtanulási 
kínálatáról olvashatnak egy össze-
állítást.

Erdei Orsolya

Középiskolák börzéje

A mikulásvirág gondozása

Novemberben már megjelentek a boltok polcain a karácso-
nyi hangulatot árasztó mikulásvirágok. Az utóbbi időben szin-
te minden otthonban részévé váltak az ünnepi dekorációnak. A 
mikulásvirág (Euphorbia pulcherrima) Közép-Amerikából szár-
mazik, ahol akár két-három méter magasra is megnőhet. A vi-
rágai apró sárga színűek, így igazi szépségét az élénkszínű, ha-
talmas fellevelei adják. Ma már nemcsak piros színben talál-
juk meg, hanem fehér, rózsaszín, krémszínű, narancssárga cir-
mos vagy márványozott megjelenésében is hódít. Ha jól gon-
dozzuk, akár két hónapon keresztül gyönyörködhetünk benne. 
Ha azt szeretnénk, hogy a most megvásárolt növényünk még 
karácsonykor is megtartsa üde, pompás kinézetét, akkor oda 
kell figyelnünk néhány fontos apróságra.

A boltban megvásárolt növényünket fóliába burkoljuk be, 
hogy miközben új otthonába visszük, megvédjük a kellemet-
len hidegtől. Nem szereti a hideg levegőt, de a magas hőfo-
kot se kedveli túlzottan, valamint a jelentős hőmérsékletinga-
dozást is árt neki. Ha nem érzi jól magát, akkor a levelei gyor-
san hullani kezdenek. A legmegfelelőbb számára a 15-18 °C egy 
folyósón, ablakpárkányon, ahol távol van a fűtőtesttől, de nem 
érheti huzat. A túl száraz levegő sem tesz jót neki, érdemes 
agyaggranulátumokra vagy kavicságyra helyezni a virágcsere-
pet. Akár kézi párásítóval is növelhetjük a levegő nedvességtar-
talmát. Szobahőmérsékletű vízzel öntözzük. Két-három napon-
ta érdemes locsolni, amikor úgy érezzük, hogy a földje majd-
nem száraz. Kevés vizet kapjon, a túlöntözést nem tűri. Locso-
lás után pár perccel a cseréptálcába kifolyt vizet öntsük ki. Egy 
kis tápoldatot is adhatunk neki olykor, meghálálja majd. Fényes 
helyre tegyük, de óvjuk a tűző naptól. Minél több fényt kap, an-
nál tovább őrzi meg színes felleveleit. 

Január vége felé vagy februárban lehullajtja leveleit, de még 
ekkor sem érdemes kidobni kopasz növényünket. Ültessük át 
enyhén savas kémhatású virágföldbe. Vágjuk vissza a szárait 15-
20 cm-re, hogy meg tudjon erősödni, és hűvös, sötét helyen, 
csekély öntözés mellett pihentessük egy-két hónapon keresz-
tül.
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OTTHON

Játsszon Ön is a Karcagi Hírmondóval!
Hol lesz december 5-én a Jótékonysági Mikulás-fotózás?

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és telefonszámmal adhatják le 
szerkesztőségünkben 2016. december 5-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 nyertest telefonon értesítjük.
Előző lapszámunk nyertese: Kabai Istvánné (Karcag)

Nyereményjáték

Sütőtökgolyó-variációk

Sütőtökös golyók elkészítéséhez
- 500 g sütőtök (megsült állapotban), 100 g kó-
kuszkrém (kókusztejszín, 1 dl), 1 ek méz, 1 ká-
véskanál fahéj, 1 csipet szerecsendió, 1 csipet 
gyömbérpor, 1 csipet ánizs, 1 csipet szegfű-
szeg

Íz-variációk
- 5 g cukrozatlan kakaópor, 5 g kókuszresze-
lék, 5 dkg dió

Sütőtökös golyók elkészítése
1. A tököt feldaraboljuk és megsütjük.
2. Miután kihűlt, kikaparjuk a héjából, hozzáadjuk a kókusztejszínt és a mézet (vagy bármilyen éde-

sítőt, ízlés szerint), valamint a fűszereket. Bármilyen fűszer jó, ami illik a mézeskalácsokhoz is.
3. Robotgéppel vagy botmixerrel selymesre keverjük, és pihentetjük 10-15 percig.
4. Vizes kézzel diónyi golyókat formálunk.

Íz-variációk
1. A golyókat meghempergetjük kakaóporban, kókuszreszelékben vagy durvára aprított dióban.
2. Kipróbálhatjuk úgy is, hogy a fűszereket nem a sütőtökhöz, hanem a dióhoz keverjük.

Hozzávalók / 4 adag

Elkészítése

Fotó: Internet

Az ünnepi készülődés időszakában 
adventi naptárt is szoktam készíteni. Ez 
igazából a gyerekeknek a legizgalma-
sabb, de úgy tapasztaltam, hogy sok 
„felnőtt” gyerek is szívesen bontogat 
csomagokat.

Jó játék, mert minden egyes csomag 
kibontása után, közelebb kerülünk egy 
nappal a várva várt ünnephez. (Ez az 
időszak december 01-24-ig tart). Az idén 
az illatok játékára gondoltam.

Lefestünk néhány ágat fehérre. Bele-
állítjuk egy üveg vázába (az aljára ká-
vészemeket helyeztem).

Ezután 24 db aranyzacskót varrunk, 
ezekbe különböző illatú növényeket, 
magvakat, teafüveket helyezünk, pl: csil-
lagánizs, vanília, rozmaring, levendu-
la, fahéj, stb. Átkötöm piros szalaggal, 
és a faágakra helyezem. Ezeket kibon-
tás után felhasználhatjuk ételek, italok 
ízesítésére. Isteni illat árad majd a lakás-
ban is. 

Illatfelhővel átitatott örömteli 
várakozást kívánok!

Nyíriné Kátai Katalin

Ünnepváró II.
Hamarosan itt a karácsony. Szívünk díszbe öltöztetése mel-

lett a lakásunkat, majd szenteste a fenyőfánkat öltöztetjük ün-
nepi pompába. De mi kerüljön az örökzöldünkre? Az üzletek 
polcain már októbertől sorakoznak a változatosabbnál változa-
tosabb díszek. A csillogó karácsonyi műanyag- és üveggömbö-
ket a pirostól, a kéken és az ezüstön át, már a legextrémebb ne-
onszínekben is a kosarunkba helyezhetjük. A bohókás, pehely-
szerű angyalszárnyakkal, szőrös kis csizmákkal és a fából ké-
szült, különböző ünnepi figurákkal pedig még tovább ékesít-
hetjük karácsonyfánkat. Ha azonban az „áruházi karácsonyt” 
nem tartjuk elég egyedinek, könnyen érdekesebbé és hangula-
tosabbá varázsolhatjuk fenyőnket saját készítésű, porcelánha-
tású karácsonyfadíszekkel. A hófehéren csillogó függőkhöz pe-
dig csak néhány filléres alapanyagra, valamint egy kis kreativi-
tásra van szükségünk.

Hozzávalók:
 - 1 csésze kukoricakeményítő (ne sárgát, hanem fehéret vá-

sároljunk)
 - 2 csésze szódabikarbóna
 - 1 és 1/4 csésze víz
 - formázáshoz, díszítéshez: süteményszaggató, szívószál, 

keksznyomda, csipke, fenyőág, stb.

(A csésze mérete bármekkora lehet, attól függően mennyi díszt 
szeretnénk, de az arányok betartása nagyon fontos!)

Elkészítés:
1. A hozzávalókat öntsük egy edénybe, és keverjük csomó-

mentesre.
2. Folytonos keverés mellett közepes lángon kezdjük el főzni.
3. Amint besűrűsödik, egy labdává áll össze az egész. Vigyáz-

zunk, ne főzzük túl (maradjon benne nedvesség), mert ak-
kor töredezhet később a gyurmánk!

4. Helyezzük egy tányérra a kész masszát, és fedjük le nedves 
ruhával. Várjuk meg, amíg kihűl.

5. Ha kihűlt, kb. 3-5 mm vastagságúra nyújtjuk a gyurmát, sü-
teményszaggatóval kivágjuk az alakzatokat, díszítjük őket, 
és egy szívószál segítségével a felfüggesztés helyét kiszúr-
juk.

6. Helyezzük sütőpapírra az elkészült díszeket, és levegőn 
hagyjuk száradni legalább 24 órán keresztül. Félidőnél for-
dítsuk meg őket. Sütőbe inkább ne tegyük, mert megbar-
nulhatnak a díszek. Ugyancsak kerüljük a közvetlen érint-
kezést fűtőtesttel.

+ tipp a díszítéshez:
Érdemes még a formák kivágása előtt mintázni a gyurmát, 

így nem deformálódik el az alakzat. Nagyon jól mutat a gyur-
mába nyomott tuja levél.

Kapás Mónika

Készítsünk hófehér 
karácsonyfadíszeket!

Fotók: Internet
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Egykori matematika-fizika sza-
kos tanárára emlékezett a KÁIAMI 
Kováts Mihály Általános Iskolai 
Tagintézménye és a matematikát 
szerető karcagi, berekfürdői diák-
ság. November 16-án 16. alkalom-
mal került megrendezésre a Molnár 
Anna Városi Matematika Emlék-
verseny, amelyre öt iskola 40 felsős 
tanulója jelentkezett.

Molnár Anna 1954-től 1987-ig 
volt iskolánk matematika-fizika 
szakos tanára. Az ő életét az ak-
kor még Kálvin 9-nek nevezett is-
kola jelentette. Nemzedékeket ne-
velt e két tantárgy szeretetére, szá-
mos tanítványa az ő példája nyo-
mán választotta a pedagógus pá-
lyát. 

Az ünnepélyes megnyitó után 
a feladatlapok kitöltése (az egyik 
feladat részeként a címben szerep-
lő kérdésre kellett választ adni), 
majd a javítás, ellenőrzés követke-
zett, és másnap került sor az ered-
ményhirdetésre. Minden évfolya-

mon az első hat helyezett tanuló 
kapott könyvet és oklevelet.

A vándorserleget a Györffy Ist-
ván Katolikus Általános Iskola 
őrzi egy évig.

Gratulálok a helyezetteknek és 
felkészítő tanáraiknak! Köszönöm 
a sportszerű versenyzést!

Külön köszönet illeti a segítő-
ket, akik nélkül a verseny nem jö-
hetett volna létre:

Antalócziné Balog Ágnes tanár-
nő (feladatkitűző), Poórné Tassi Il-
dikó tanárnő (a feladatsorok lek-
tora), Lévai Kálmán (informatikai 
háttér), Laczik Dénesné (a Kováts-
os Gyermekekért Egyesület elnö-
ke), Kováts Tehetségpont, a Kováts 
tagintézmény vezetése, dolgozói.

Lévainé Kovács Róza
intézményvezető-helyettes

szervező

POSTALÁDA

A KÁIAMI Kováts Mihály Tagintézményében 2016. október 6-án, 
13-án, 20-án és 27-én került sor a „BETEKINTŐ” program keretében 
négy foglalkozásra, amelyet az iskola alsós tanítói tartottak az ér-
deklődő óvodásoknak. A kicsik betekintést nyertek az iskolások éle-
tébe, játékos feladatokat kaptak, mondókáztak, tapsoltak, körjáté-
koztak, színeztek. Megtanulták a csendjelet, beszélgettek betűkről, 
számokról, olvasásról, az iskolatáska tartalmáról, állatokról. Bele-

kóstoltak a csoportmunkába, ismerkedtek a tanító nénikkel. Érkezés-
kor Chrappánné Papp Ágnes tagintézmény-vezető, illetve Magyar 
Sándorné, alsós munkaközösség vezető köszöntötte őket. A foglal-
kozásokat Veres Zsigmondné, Patkóné Erdei Judit, Pappné Nagy Er-
zsébet, Tóthné Szűcs Judit tanító nénik vezették. Az ovisok rendkí-
vül nyitottak, érdeklődőek és ügyesek voltak. Köszönjük az együtt-
működést a Táncsics krt. 17., a Csokonai, a Jókai, a Kuthen, a Takács, 
a Táncsics krt. 19. és a Zöldfa úti óvodák óvónőinek! Reméljük, jövő-
re is találkozunk!

Patkóné Erdei Judit
tanító

foglalkozást vezető

A Márton nap, november 11-e, jeles dátum a népi kalendáriumok-
ban. Ekkorra híznak meg a fiatal libák, érik meg az újbor. Márton 
napjához számos időjóslás is fűződik. Márton olykor fehér lovon jár,  
tehát fel kell készülni a havazásra, ha pedig Márton lúdja jégen áll, 
karácsonykor sárban botorkál, vagy ha jókedvű Márton, kemény lesz 
a tél.

A közmondás úgy tartja, aki Márton napján libát nem eszik, egész 
éven át éhezik.

November 11-én pénteken került megrendezésre a Márton napi 
játszóház. Egy rövid ismertető után a gyerekek meghallgatták a Már-
ton nap történetét, majd három helyszínen érdekes feladatokat kap-
tak. Volt kézművesség, totó, illetve „Libacsont rakó” versenyen mu-
tatták be gyorsaságukat. Kellemesen és hasznosan telt a délután. 

Iskolavezetés
Karcagi Nagykun Református Általános Iskola

2010-ben indult a Határtalanul! 
program, amelynek célja a magyar-
magyar kapcsolatok építése, szemé-
lyes kapcsolatok kialakítása, elmé-
lyítése. A program keretében ma-
gyarországi iskolák tanulói az állam 
támogatásával szakmacsoportos 
és osztálykirándulásokon vehetnek 
részt a szomszédos országok ma-
gyarlakta területein, így személyes 
tapasztalatokat szereznek a külho-
ni magyarságról.

Iskolánk 2012-ben kapcsolódott 
be a szakképző iskolák közötti al-
programba. Partneriskolánkkal, a 
székelykeresztúri Zeyk Domokos 
Technológiai Líceummal már 8 alka-
lommal szerveztünk közös kirándu-
lást. Asztalos tanulóink 3, eladó ta-
nulóink 2, a kereskedelem és marke-
ting szakközépiskolai osztályok 2 al-
kalommal vettek részt a program-
ban. Most először a gépész tanu-
lóink is bekapcsolódhattak a pro-
jektbe, amely a „Gépészkedjünk ha-
tárok nélkül!” címet viseli. Októ-
ber 3-a és 8-a között mi utaztunk 
Székelykeresztúrra, majd október 
17-e és 22-e között fogadtuk a szé-
kely vendégeket. A pályázat megva-
lósítására 1.384.000 Ft-ot nyert intéz-
ményünk.

A tanulók és tanáraik a pályázat-
ban közös termék elkészítését vál-
lalták. Az erdélyi tartózkodásuk ide-
jén gyertyatartókat, a magyaror-
szági program keretében kerti pa-
dokat készítettek. Az egyik padot az 
iskolánk tanműhelye elé, a másikat 
pedig a Zeyk Domokos Líceum ud-
varán tervezik felállítani. Ez utóbbi 

helyen már ott vannak az előző pá-
lyázatok projekttermékei, egy gyö-
nyörű székelykapu és egy kopjafa. 

Kirándulásaink során – tanuló-
ink szakmai fejlődését is biztosítva 
–, több gépipari céghez látogattunk 
el: Székelyudvarhelyen a MATPLAST 
Rt-nél, Törökszentmikóson a CLASS 
Hungaria Kft-nél, és természetesen 
Karcagon a SZiMmetria Kft-nél, illet-
ve a Fém-Hőtechnika Kft-nél tettünk 
látogatást, ahol a helyi mérnökök 
vezették körbe diákjainkat. Az üze-
mekben magas színvonalú termelé-
si eljárásokat, és modern gépeket lát-
hattak tanulóink. Ezek a vállalatok 
bekapcsolódtak a szakképzésbe, 
hiszen elemi érdekük a szakmunkás-
utánpótlás képzése. A modern gép-
gyárak mellett különleges hangula-
tú látogatást tettünk az egykor szebb 
időket megélt székelykeresztúri öntö-
dében is. Utazásaink során több vá-
ros és falu nevezetességeivel ismer-
kedhettek a résztvevő diákok, mint 
pl. Székelykeresztúr, Székelyderzs, 
Parajd, Bözödújfalu, Kőrispatak, Se-
gesvár, Nagyvárad, Kolozsvár, Kecs-
kemét, Debrecen és Karcag.

A gyárlátogatáson és a műhely-
munkán kívül jutott idő szórakozás-
ra is. Az egyik este vidám csapat-
építő játékot szerveztek a székely-
keresztúri iskola tanárai, Karcagon 

a kollégiumi gólyaavatón vehettek 
részt a diákok. Három alkalommal 
is összemérhették erejüket és ügyes-
ségüket a csapatok a futball terüle-
tén is.

A székely vendégeink kérésé-
re ezen alkalommal is szerveztünk 
fürdőzést Debrecenben az Aquati-
cumban, és éjszakai fürdőzést Be-
rekfürdőn. Diákjainkat megérintet-
te a Székelyföldön ápolt Petőfi kul-
tusz. Nagy érdeklődéssel hallgatták 
a különböző, medvékről szóló tör-
téneteket is. 

Nagy hangsúlyt fektettünk ar-
ra, hogy a székelykeresztúri diákok 
megismerkedjenek a Nagykunság 
történelmével és hagyományaival. 
Ezért a búcsúvacsorán közösen fő-
zött birkapörkölttel vendégeltük 
meg a projekt résztvevőit. A székely 
diákoknak még néhányszor meg 
kell kóstolniuk ezt a finom ételt, 
hogy ők is olyan lelkesen fogyasz-
szák, mint mi, karcagiak.

A pályázat nagy sikert aratott 
mind a karcagi, mind a székelyke-
resztúri diákok és tanárok körében. 
Reméljük, hogy a következő pályá-
zatban is sikeresen vehetünk részt.

Vargáné Glatz Júlia 
tanár

KSZC Varró István Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma

Hányan üldögélnek a parkban? Óvodások a Kováts Mihály 
Tagintézményben

Határtalanul program 2016

„Gépészkedjünk 
határok nélkül!”

Márton napi ludaskodások 
a „Refi”-ben



2016. december 2. 7

HIRDETMÉNYEK

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye 

Iskolanyitogató címmel, több alkalommal 
foglalkozásra hívja és várja a nagycsoportos óvodásokat. 

Célunk, hogy megismerjék az iskolát, a leendő 
tanító néniket és a helyi hagyományokat. 

Első Iskolanyitogató foglalkozásunkat 
2016. december 05-én 16.15 órától tartjuk, amelyre sok 

szeretettel várjuk az érdeklődő nagycsoportos óvodásokat.

Érdeklődni: a 06/59-503-126-os telefonszámon lehet.

Tisztelt Szülők!

Kedves Olvasóink!
Lapzárta: 2016. december 5. (hétfő) 12 óra
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HIRDETMÉNYEK

2016. december 2. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Konyhakert program 1. rész
18.55 Pásztorok a Hortobágyon
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Nagyné László Erzsébet  
 Téma: képviselői hírek
 Karcagi hírek
 - Erkel ünnep
 - Szakmai konferencia
 - Tepertő fesztivál
 - Matematika verseny
 - Térségi Középiskolák Börzéje
 Háttér
 Vendég: Nyíriné Kátai Katalin
 Téma: adventi készülődés
20.20 Lakossági fórum Pánti Ildikó ön-
kormányzati képviselőnővel

2016. december 3. szombat
18.00 Műsorajánlat
18.05 Adventi gyertyagyújtás
19.05 Lakossági fórum
21.00 Nagykunsági krónika

2016. december 6. kedd
18.00 Műsorajánlat 

18.05 Jöjjetek Hozzám – református is-
tentisztelet
19.00 Karcagi hírek
19.30 A Hit Szava – római katolikus 
szentmise 
20.25 Karcag Sport: Karcagi SE - Rákóczi-
falva SE megyei I. osztályú bajnoki labda-
rúgó mérkőzés

2016. december 8. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Konyhakert program 2. rész
18.55 Pásztorok a Hortobágyon
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések:
 Vendég: Szepesi Tibor
 Téma: képviselői hírek
 Karcagi hírek
 - Lakossági fórum
 - Kiskulcsosi Bál
 - Török elemek
 - Ovi-gála
 Háttér
 Téma: adventi patchwork 
  készülődés
20.20 Karcag Város Önkormányzatának 
Képviselő-testületi ülése

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető:  
06/30/223-8844

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

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

Anyakönyv
Születés

2016. november 23.
Kelemen Alexandra - Bakó 
Antal
Kg., Gyep utca 12.

Nelli Alexandra

2016. november 24.
Kovács Ilona - Örsi Sándor 
Gábor
Kg., Csokonai utca 28.  

Zita és Balázs

Halálozás
Mészáros Lászlóné 
(Hulin Mária) 
 (1931) 

Laczi Józsefné 
(Kacsándi Erzsébet) 
 (1922)

Székely Margit 
 (1925)

Rácz János 
 (1943)

Tyukodi Sándor 
 (1935)

December 3. (SZOMBAT)

8-13 óráig

 Főtér Gyógyszertár 

 (Horváth Ferenc utca 1.)

9-20 óráig 

 Alma Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út) (Tesco)

December 4. (VASÁRNAP)

9-12 óráig 

 Pingvin Patika 

 (Kossuth tér)

A fenti időpontokon túl sürgős eset-

ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyeletMagán állatorvosi 

ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő te-
rületére vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra (péntek 16 
órától hétfő reggel 07 óráig).

December 03-04.  
 Dr. Godó Zoltán
 Karcag, Körös utca 40.
 Tel.: 06/30-218-5722

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Györffy István Katolikus Általános Iskola (5300 Kar-

cag, József Attila utca 1.) az alábbi állásokat hirdeti meg:
2 fő technikai dolgozó: 

1 fő takarító munkakörben, 
1 fő karbantartó munkakörben.

Jogviszony: határozott idejű.
Az alkalmazás feltétele: megfelelő erkölcsi bizonyítvány, 
plébánosi ajánlás.
Az álláshely betölthető: 2017. január 02. 
Bérezés: a közalkalmazotti bértábla szerint.
Jelentkezni lehet: Kovács Miklósné igazgatónál, vagy a 
gyorffykataltisk@gmail.com email címen.
Telefon: 06/59-503-435 vagy 06/30-676-6220.

A Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

Karcagi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály 
aktuális állásajánlatai:

 - Szociális gondozó, szak-
gondozó (Karcag),

 - Leíró könyvelő (Karcag),
 - Szakács (Karcag),
 - Kisállat gondozó (Kisúj-
szállás),

 - Kőműves (Kisújszállás),
 - Épületvillany - szerelő 
(Kenderes),

 - Ruházati gép kezelője és 
gyártósor mellett dolgo-
zó (Kisújszállás),

 - Tehergépkocsi vezető, ka-
mionsofőr (Kenderes),

 - Földmunkagép kezelő - 
nehézgépkezelő (Berek-
fürdő),

 - Pultfeltöltő, árufeltöltő 
(Kunmadaras),

 - Egyéb, máshova nem so-
rolható egyszerű szolgál-
tatási és szállítási foglal-
kozás - operátor (Tatabá-
nya),

 - Egyéb, máshova nem so-
rolható egyszerű szolgál-
tatási és szállítási foglal-
kozás - varrodai kisegítő 
(Kisújszállás),

 - Egyszerű ipari foglalko-
zás - egyszerűsített fog-
lalkozás (Karcag).

Érdeklődni és jelentkez-
ni személyesen a Foglal-
koztatási Osztályon (5300 
Karcag, Madarasi út 27.), 
telefonon (06 59/795-168) 
vagy e-mailben (karcagjh.
fogl@jasz.gov.hu) lehet.

Az állásajánlatokról to-
vábbi információk találha-
tók a Virtuális Munkaerő-
piac Portálon: https://vmp.
munka.hu/

Piaccsarnoki 
nyitvatartás

December 1. 6.00 - 17.00
December 2. 6.30 - 17.00
December 3. 6.00 - 12.00
December 4. 6.30 - 12.00
December 5. 6.30 - 17.00
December 6. 6.30 - 17.00
December 7. 6.30 - 17.00
December 8. 6.00 - 17.00
December 9. 6.30 - 17.00
December 10. 6.00 - 12.00
December 11. 6.30 - 12.00
December 12. 6.30 - 17.00
December 13. 6.30 - 17.00
December 14 6.30 - 17.00
December 15. 6.00 - 17.00
December 16. 6.30 - 17.00
December 17. 6.00 - 12.00
December 18. 6.30 - 12.00
December 19. 6.30 - 17.00
December 20. 6.30 - 17.00
December 21. 6.30 - 17.00
December 22. 6.00 - 17.00
December 23. 6.30 - 17.00
December 24. 6.00 - 12.00
December 25. ZÁRVA
December 26. ZÁRVA
December 27. 6.30 - 17.00
December 28. 6.30 - 17.00
December 29. 6.00 - 17.00
December 30. 6.30 - 17.00
December 31. 6.00 - 12.00
Január 1. ZÁRVA
Január 2. 6.30 - 17.00
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Ingatlan
Régi típusú családi ház, beépíthető 
telken eladó. Cím: Karcag, Vasút ut-
ca 34. Tel.: 06/30-740-6844.

Katolikus templommal szemben, III. 
emeleti, 2,5 szobás, 69 m2-es lakás 
eladó. (Műanyag ajtók, ablakok, klí-
mák, 2 terasz). Irányár: 9,5 M Ft. Tel.: 
06/70-429-7899.

Karcagon, főtérhez közel, 712 m2-es 
telken, teljes közművesített, lebon-
tásra vagy felújításra szoruló ház, te-
lekárban eladó. Érdeklődni: Kacsóh 
utca 21. szám alatt. Tel.: 06/30-478-
2714.

Karcagon, a Hunyadi utca 15. szám 
alatti ház, 1377 m2-es, szabályos te-
lekkel eladó. Tel.: 06/59-313-692.

Üres, beépíthető, összközműves te-
lek eladó Karcagon, a Kálvin utca 
15. szám alatt. Tel.: 06/20-915-2161.

Karcagon, a Reggel utca 41. szám 
alatti kis ház (zugban), 1140 m2-es 
telken eladó. Tel.: 06/30-245-3691.

Régi típusú ház eladó. Kívül-belül 
felújított (víz, villany, gázvezeték-
cserével, aláfalazva, két sor szige-
teléssel). Lakáscsere érdekel. Tel.: 
06/30-219-6813.

Összkomfortos családi ház, nagy por-
tával eladó Karcagon, a Kisújszállási 
út 83. szám alatt. Tel.: 06/70-317-2733.

Családi ház eladó, gáz- és cserép-
kályhafűtéssel. Ugyanitt fából ké-
szült mázsa és gázkályha eladó. Cím: 
Karcag, Deák krt. 69. Tel.: 06/59-313-
595, 06/30-439-5304.

Karcagon, a Püspökladányi úton, te-
tőtér-beépítéses családi ház eladó. 
Irányár: 11 M Ft. Tel.: 06/30-695-1834.

Karcag belvárosában, téglaépítésű 
társasházban, erkélyes, klímás, III. 
emeleti, 59 m2-es lakás eladó. Tel.: 
06/30-540-4462.

Karcagon, a Kisvénkert, Kékvirág ut-
cában eladó egy 1,5 szobás, 11 éve 
épült kis családi ház, alsóépület-
tel. Fürdőszoba, vezetékes víz, ben-
ti WC, cserépkályha van. Azonnal 
költözhető. Irányár: 2,2 M Ft. Tel.: 
06/20-563-5087.

A Zug II-ben, 10 sor kertföld, termő 
gyümölcsfákkal, lakható épülettel, 
1,78 ha erdő, 1300 m2 szántó, műút 
mellett eladó. Ugyanitt 20 liter szil-
vacefre eladó. Tel.: 06/30-587-9679.

Állat
Kukoricán tartott, vörös tollú csirke 
konyhakészen eladó. Vágás minden 
pénteken. A megrendelést csütörtök 
délig kérem leadni. Cím: Karcag, Soós 
I. u. 12. Tel.: 06/59-311-969, 06/30-
244-5160.

Hagyományosan hizlalt 120-150 kg-
os hízók eladók. Tel.: 06/30-385-8232.

Vegyes 
Mindennemű régiség és teljeskörű 
hagyaték felvásárlás! Bútorokat, 
festményeket, órákat, porceláno-
kat, dísztárgyakat, paraszti haszná-
lati tárgyakat, eszközöket, bödönt, 
kannát, állványos babafürdőkádat, 
mosóteknőt, sózóteknőt, kanapét, 
konyhaasztalt, kredencet, komódot, 
stb. vásárolnék. Tel.: 06/20-996-1346

Mosógép, vegyes poharak és tányé-
rok, indukciós főzőlap, magnós au-
tórádió (kazettás), gázpalack, bevá-
sárlókocsi, és elektromos masszíro-
zó eladó. Tel.: 06/20-572-6285. 

Indonéz fa maszkok (30, 60, 100 cm) 
eladók. Tel.: 06/30-558-3129.

Használt bútorok és hagyatékból 
maradt tárgyak eladók. Tel.: 06/30-
245-3691.

Karácsonyra rengeteg meséskönyv, 
plüss figura, játék, diavetítő, diafil-
mek kaphatók (nem újak, de szép 
állapotban). Tel.: 06/30-420-6617. 

Eladó hordozható cserépkályha 
(40.000 Ft), 6 db konyhai szék (3.000 
Ft), háromrészes ülőgarnitúra (zöld, 
ágyazható, 35.000 Ft), gurulós for-
gósszék (15.000 Ft), kávé- és teafő-
ző (új, 6.000 Ft). Tel.: 06/20-502-6183.

Kéménybe szikrafogó eladó. Tel.: 
06/30-455-6092.

Asztali fúrógép, ásók, kapák, lapá-
tok, gereblyék, csákányok, fejszék, 
kalapácsok, húsdarálók, mákdará-
lók, diódarálók, kukoricamorzsoló, 
daráló, előszobafal (kovácsolt), köny-
vespolcok, virágtartók, gyertyatar-
tók, birkanyíró olló eladó Karcagon, 
a Hunyadi utca 40. szám alatt. Tel.: 
06/70-532-6644.

Szekrénysor, beépített ággyal, fote-
lek, hűtő (Lehel), konyhai sarokülő, 
szekrény, keverőtárcsás mosógép, 
háti permetező, morzsoló, hegesz-
tőtrafó, üst, üstház, zsírosbödön, 
szerszámok, biciklik, gázpalack (11,5 
kg), 10 db kisbálás szalma, íróasz-
tal, talicska, húzós kocsi. Érdeklődni: 
Karcag, Jókai utca 46. Tel.: 06/30-
602-2938.

Téli gumi (195/65 R15), 1 db Siesta 
kályha (3 éves), 1 db villanytűzhely 
(fehér, zománcozott, ablakos, világí-
tással) eladó. Tel.: 06/30-645-0694. 

Eladó egy megkímélt, szép állapotú 
babakocsi (45.000 Ft), babahordozó 
(7.000 Ft), bébikomp (új, 8.000 Ft).  
Tel.: 06/20-563-5087.

Eladó 3x7 fokos alumínium létra, 1 
db kuka, 2 db 120 literes műanyag-
hordó (fedőstől), molnártalicska, 
elektromos Stihl fűrész, szivattyú, 
falra szerelhető TV-tartó, Swing has-
izomerősítő-pad, 1500 W-os elekt-
romos fűnyíró, nyolcszögletű már-
ványasztal (jó állapotú). Tel.: 06/30-
835-1910.

750 m2-es építési telek a Szent István 
sugárúton eladó. (Víz, gáz, villany, az 
udvarban.) Irányár: 2,8 M Ft. Walter 
típusú 220 V-os CO hegesztő (ga-
ranciás), Renault Megane (2002-es) 
bontott alkatrészei A-Z-ig, és 5 ton-
nás hévér ugyanitt eladó. Tel.: 06/30-
323-0505.

Traktorutánfutó, 40x40-es szögvas, 
műanyag redőny, gyermekülés ko-
csiba, mosdókagyló (fehér) eladó. 
Tel.: 06/70-560-7569.

Emeletes ágy, mosógép, centrifu-
ga, motoros fűrész, csónakmotor, 
női-férfi mountain bike, örökégő 
kályha, sparhelt eladó. Tel.: 06/30-
261-0785.

120 literes Hajdu villanybojler jó álla-
potban eladó. Tel.: 06/20-540-5567.

Megkímélt állapotú sarokülő garni-
túra (ágyazható) eladó. Tel.: 06/30-
578-2410.

Őrölt édes és erős fűszerpaprika ter-
melőtől eladó. Cím: Karcag, Rákóczi 
utca 13. Tel.: 06/70-943-3479.

Termelői Desire burgonya és vö-
röshagyma kapható Karcagon, a 
Szivárvány utcai gumiszervizben.

3 db színes TV, 4 részes szekrénysor, 
1 db franciaágy, 3-2-1-es ülőgarnitú-
ra (ágyazható), és 1 db ülőgarnitú-
ra, két fotellel (ágyazható) eladó. Tel.: 
06/30-611-6228. 

Kapszulás kávéfőző, 2 db kerékpár-
ra szerelhető táska, rekamié, 2 db 
fotel, 3 db régi asztal, 2 db karos-
szék, 2 db nagy tollpárna, sezlon el-
adó. Tel.: 06/20-282-8697. 

Kisbálás lucerna (700 Ft/db) eladó. 
Tel.: 06/30-244-3666. 

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár-cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, fér-
fi szövet- és bársony nadrág, bőrka-
bát varrását rövid határidőre válla-
lom! 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 javításokat is vál-
lalok. Sütő Kálmán ácsmester, tel.: 
06/30-584-2767.

Az Orgonda Agrár Kft. földet bérel-
ne, és vállal növényvédelmi szakta-
nácsadást, szakirányítást. Tel.: 06/30-
785-0690.

Növényvédelmi szakirányítást, szer-
ződéskötéssel, számlaképesen vál-
lalok. Kenyeres László okleveles nö-
vényorvos, tel.: 06/30-785-0690.

Mezőgazdasági bérmunkát vállalok 
Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, 
valamint Békés megye térségében. 
Tel.: 06/70-370-1149.

Földet bérelnék Biharnagybajom, 
Karcag, Kaba, Nádudvar, Nagyrábé, 
Püspökladány, Sárrétudvari térsé-
gében. Ár megegyezés szerint. Tel.: 
06/70-370-1149.

A Szendrei Üvegező Bt. vállal: min-
denfajta üvegezést, tükrök kidol-
gozását, képkeretezést, műanyag 
nyílászárók forgalmazását, beépí-
tését, redőnyök, rovarhálók, sza-
lagfüggönyök készítését Karcagon, 
a Villamos utca 21. szám alatt. Tel.: 
06/30-684-4941.

APRÓHIRDETÉS

SZERKESZTŐSÉGÜNK 
A HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT
 FELELŐSSÉGET 

NEM VÁLLAL!
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HIRDETMÉNYEK

Megyei I. osztályú bajnokság
2016. november 19. (szombat)
Karcag-Rákóczifalva 4-0 (1-0)

Igazi tavaszias időjárás fogadta 
a kivonuló csapatokat az őszi sze-
zon utolsó mérkőzésén. A hazai 
csapat kezdett jobban, már a má-
sodik percben Szentannai Zoltán 
25 méteres szabadrúgását Hadad 
szögletre tolta. Néhány perc múl-
va szintén a karcagi hátvéd veszé-
lyeztetett. Labdája centiméterek-
kel elment a bal kapufa mellett. A 
17. percben megszületett a veze-
tő gól. Egy középre adott labdára 
Szőke Róbert rácsapott, és a vé-
dőket megelőzve a hálóba emelt. 
A félidő közepén először lőttek 
kapura a vendégek, amelyet biz-
tos kézzel hárított Belényesi Lász-
ló. A 38. percben a vendégek csa-
tárának, Szoboszlainak a felső 
kapufára küldött lövése szeren-
csére kifelé pattant. A 43. perc-
ben Szőke Róbert Bukovszki Dá-
nielnek passzolt, de a csatár óriási 
helyzetben a kapu mellé gurított. 

A második félidőben is a haza-

iak kezdeményeztek többet. Sző-
ke Róbert kétszer is a kapu mellé 
célzott. A 64. percben egy gyors 
karcagi akció után Erdei Tibor 
átívelt Székely Dávid elé, akinek 
a kapu elé lőtt labdáját Orosz Ist-
ván közelről a hálóba rúgta (2-0). 

A 71. percben a védőkről le-
pattanó labdát a nemrég beállt 
Rózsa István a bal sarokba bom-
bázta (3-0).

A 73. percben kimaradt a mér-
kőzés legnagyobb helyzete, Szé-
kely Dávid kapu elé belőtt labdá-

ját Szőke Róbert a „kapu torká-
ból” a kapu fölé lőtte. 

A 89. percben Kocsis János in-
dította a bal oldalon Hamar Já-
nost, középre adását Jász Zoltán 
közelről a kapu közepébe lőtte 
(4-0).

A karcagi csapat ezzel a győze-
lemmel zárta az őszi szezont. Re-
méljük a tavaszi szezonban is ha-
sonlóan fognak szerepelni a lab-
darúgóink.

B.I.

Győzelemmel zárták az őszi szezont a karcagiak

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Györffy István Katolikus Általános Iskola tovább vi-

szi értékes hagyományait, ezért a 2016/2017-os tanévben 
is meghirdeti hagyományos helytörténeti és néprajzi pályá-
zatát az általános iskolák felső tagozatos tanulói számára.

A pályázat célja: Karcag vallástörténetének sokoldalú meg-
ismerése, a néprajzi műveltség elmélyítése, a történelmi 
kompetenciák fejlesztése, önálló ismeretszerzés.

Pályázni a következő témákban lehet:
1. Szent István öröksége mi vagyunk
2. Tavaszi egyházi és népi kalendárium Karcagon

A pályázat terjedelme: minimum 5 A/4-es oldal géppel 
vagy kézzel írva. A pályázat tartalmazhat képeket, fotó-
kat, illusztrációkat.
(A pályázatokat szakmai zsűri értékeli és minősíti.)

A pályázatok elbírálásának szempontjai:
- a pályamű a témáról szól, tartalmában megfelel a ki-

írásnak,
- logikusan felépített, jól olvasható és áttekinthető,
- tartalmazza a felhasznált irodalmat, forrásokat.

A pályázatok értékelése:
- a pályázó tanulók minősítő oklevelet kapnak,
- a legjobb pályázatok írói jutalomban részesülnek.

A pályázatok beadásának határideje: 2017. január 16.  
(Karcag, József Attila u. 1.)

Eredményhirdetés: a „Györffy Napok” keretében 
(a pontos időpontról később adunk tájékoztatást), Karcag, 
József Attila u. 1.

Intézményünk szeretettel várja a pályaműveket.

Kovács Miklós Istvánné
igazgató

Tájékoztató
A Karcag Városi Önkormányzat vezetése ezúton tájékoztatja Karcag város 

lakosságát, hogy a már hagyománnyá vált karácsonyi díszvilágítás idén is 
felszerelésre került a már megszokott helyeken. A Madarasi, Kálvin, Püspök-
ladányi, Dózsa György utak mentén a belvárost érintő szakaszon mintegy 37 
helyen, különböző világító oszlopdísz került felszerelésre.

A Városháza és az előtte lévő tér körül 6 db oszlopon csúcs világítódísz, 
valamint a tér közepén egy 10 m-es ezüstfenyő került felállításra Bozsódi 
Zsigmond úr és családja (Karcag, Dózsa György út 6/c szám alatti lakos) 
nagylelkű felajánlásaként, amelyre több mint 200 m led-es fényfüzér ke-
rült felszerelésre.

Az idén – élve a Blachere Illumination Hungary Kft. (1146 Budapest, Dózsa 
György u. 1.) által meghirdetetett karácsonyi fénydekorációs eszközök beszer-
zésére kiírt kedvezményes pályázati lehetőséggel – Karcagon működő vállal-
kozások a Karcag, Szent István sugárút, Püspökladányi út és Kacsóh utca kö-
zötti szakaszán a katolikus parókia és Vízügyi Igazgatóság oldalában lévő 18-
20 m magas fák feldíszítéséhez nyújtottak anyagi támogatást mintegy 367.034 
Ft összegben, amelyhez ugyanennyi támogatói hozzájárulást nyertünk. 

A felsorolt közterületeken túlmenően a Városháza és a Déryné múlt év-
ben felújított épülete is feldíszítésre került, amelynek fényei advent első va-
sárnapjának tiszteletére bekapcsolásra kerültek.

A karácsonyi díszvilágítás idei megvalósulása érdekében tett önzetlen 
támogatásokat - a magam és a Karcag Városi Önkormányzat nevében - ez-
úton szeretném megköszönni, a Városháza előtti téren felállított ezüstfe-
nyő felajánlást Bozsódi Zsigmondnak és családjának, valamint a Szent Ist-
ván sugárúti fák feldíszítéséhez felajánlott anyagi támogatást a következő 
Kft-k ügyvezetőinek:

- Fülöp Gábor, Agrosprint Kft.,
- Illés-Tóth Kálmán, Road Service Kft.,
- Kiss István, Weld-Impex Kft.,
- Szexty Attila, KITE Aprómag Kft.
Továbbá köszönet illet mindenkit, aki tevőlegesen részt vett városunk ün-

nepi feldíszítésében.
Békés, boldog karácsonyt kívánok mindannyiuknak!

Dobos László
polgármester

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk az 

5. számú választókerület 
képviselőjének, Karcag vá-
ros polgármesterének, Do-
bos László úrnak, hogy ön-
zetlen hozzáállásával meg-
valósítatta a Püspökladányi 
út, Reggel út és Attila út kö-
zötti szakaszon a mély árok 
lefedését, elősegítve a csapa-
dékvíz jobb elvezetését, kör-
nyezetünk szebbé, biztonsá-
gosabbá tételét. 

További munkájához sok 
sikert, jó egészséget kíván az 
ott lakók nevében: 

Nagy László

Kedves 
Olvasóink!
Amennyiben nem 

kapják meg a 
Karcagi Hírmondót, 

kérjük jelezzék 
szerkesztőségünkben 

személyesen 
(Karcag, Kertész J. u. 2.), 

vagy telefonon a 
06/59-312-415-ös
telefonszámon!

Megyei I. osztályú csapatbajnokság
2016. november 27.
Jászárokszállási VSE-Kováts DSE Karcag II. 9-9

Karcagi győzelmek: 
Egyéniben: dr. Hubert Attila 4 győzelem, dr. Farkas Béla 2 győ-
zelem, id. Dobó István 2 győzelem, Dobrai István 1 győzelem.
Csornai Csaba: - A két páros mérkőzés elvesztése után nehéz 
volt utolérni az ellenfelet. A listavezető ellen az egy bajnoki pont 
nagy eredménynek számít.

Következő időszak sporteseményi:
 - December 2-án 18.00 órától Tiszafüred ASE-Kováts DSE 

Karcag II. megyei I. osztályú csapatbajnokságot rendeznek.

 - December 3-án 09.00 órától a sportcsarnokban rendezi 
meg a Kováts DSE a Péter László Emlékversenyt Karcagon.

 - December 4-én asztalitenisz megyei diákolimpiai döntőt 
rendez a Megyei Diáksport Szövetség, a Kováts DSE és a 
KSE a karcagi sportcsarnokban 09.00 órától.

 - December 4-én 10.00 órától megyei II. osztályú összevont 
csapatbajnokság, 16.00 órától UNIVER KTE-Kováts DSE 
Karcag NB III-as csapatbajnokság. Helyszín: Szolnok He-
likopter Bázis.

B. I.

Szép eredmények a 
csapatbajnokságon

Fotó: KLBK


