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A Déryné Kulturális Központ 
földszinti színháztermében ren-
dezte meg a Madarász Imre Egye-
sített Óvoda a XIII. Ovi-gáláját 
november 26-án (szombaton).

A rendezvényt Kovács Szil-
via alpolgármester asszony nyi-
totta meg. Beszédében kiemel-
te, milyen fontos, hogy már óvo-
dásként, ilyen korai életszakasz-
ban színpadon mutathassák meg 
a gyerekek a tudásukat, és mi-
lyen szerencsés, hogy az isko-
lai évek kezdetével sem kell fel-
függeszteniük ezeket a táncos, 
mozgásos tevékenységeket. A kö-
szöntő szavak után Kunné Ná-
nási Mónika intézményvezető 
helyettes, a gála háziasszonya fel-
olvasta dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter levelét: 

„A mai gálán Önöknek sike-
rült megvalósítani az emberi-
ség nagy álmát. A jövőt látjuk, 
a holnap Karcagját, Magyaror-
szágát, amikor a Madarász Imre 
Egyesített Óvoda, a kilenc kar-
cagi intézmény óvodásai szín-
padra lépnek. Magyarország 
olyan lesz, amilyenné gyerme-
keinket neveljük […] Köszönöm 
a pedagógusoknak, a szülők-
nek, hogy már fiatalon a gyer-
mekekbe oltják azt a képessé-
get, hogy tehetségüket kibon-
takoztatva, maguk váljanak a 
műveltség hordozóivá, a kultú-
ra éltetőivé” – írta a tárcavezető. 

Ezt követően a jubileumi óvo-
dapedagógusi diplomát átvett 
óvónők köszöntésére került sor. Az 
alapítványi emlékplaketteket Far-
kas Adrienne kuratóriumi elnök 

adta át. Idén négy nyugdíjas óvó-
nő vehetett át díszoklevelet Szar-
vason egy ünnepség keretében: 
Mészáros Ferencné arany-, Kiss 
Mihályné, Papp Jánosné, Győ-
ri Lászlóné pedig gyémántdiplo-
mát kaptak munkásságuk elisme-
réseként, akiket Gulyás Ferencné 
intézményvezető köszöntött. A 
„Gyermekünk Mosolya – Egészsé-
ges Gyermekekért” Alapítvány ku-
ratóriuma emlékplakettel ismerte 
el Mészáros Zsolt, a Kunlovarda 
tulajdonosa, évek során tanúsított 
kiemelt támogatói tevékenysé-
gét, valamint Szilágyi János szülő 
nagylelkűségét, és önkéntes szer-
vezői munkáját, amellyel biztosí-
totta a Jókai úti óvodában a ho-
mokozó árnyékoló elkészítését a 
gyerekek számára.

(Folytatás a 3. oldalon...)
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November 26-án rendezte 
meg 23. jótékony célú bálját a 
KÁIAMI Kiskulcsosi Általá-
nos Iskolai Tagintézménye. A 
szülői közösség nevében Nagy 
Sándorné, az iskola vezetése 
részéről Futóné Szabó Margit 
tagintézmény-vezető köszön-
tötte a megjelenteket.

Dr. Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter, térségünk 
országgyűlési képviselője, a bál 
fővédnöke elismeréssel szólt ar-
ról a szülői összefogásról, amely 
lehetővé tette az elmúlt években 
az iskolában a jótékony bál meg-
szervezését, ezáltal az intézmény 

fejlesztését. A Kiskulcsoson la-
kók mellett a belvárosban lakók 
közül is sokan támogatták az el-
múlt években az iskolát, így va-
lósulhatott meg pl. több tante-
remfejlesztés, kaptak új játéko-
kat, fedett kerékpártárolót - ez 
az összefogás követendő példa - 
jelentette ki a tárcavezető.

Szepesi Tibor, a Déryné igaz-
gatója, a kiskulcsosi városrész 
önkormányzati képviselője szin-
tén az összefogás fontosságát 
emelte ki pohárköszöntőjében, és 
reményét fejezte ki, hogy a most 
kitűzött cél, az iskolában a biz-
tonság érdekében egy kamera-
rendszer kiépítése is sikeres lesz.

Jótékonysági bál a Kiskulcsosi Általános Iskolában
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KÖZÉLET

Megyei hírek

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek decemberi 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  december 13. 15.30-16.30-ig,  
  Városháza 2. terem

Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  december 20. 16.00-17.00-ig,  
  Városháza 2. terem
Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  december 19. 16.00-17.00-ig,  
  Városháza 2. terem

Gyurcsek János  4. választókörzet  december 19. 8.00-10.00-ig,  
  Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  december 20. 14.30-16.30-ig 
  Városháza 5. szoba

Karcagi  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  december 12. 15.00-16.00-ig,  
  Városháza 2. terem

Szepesi Tibor 7. választókörzet  december 19. 16.00-17.00-ig,  
  Kiskulcsosi tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  december 14. 16.00-17.00-ig,  
 Kádas György Ált. Isk., Kisújszállási út 45. 

Közéleti szilánkok
Elszálló esélyek

A KSH Népességtudományi Kutatóin-
tézet munkatársai nemrég tették közzé 
az ősszel elvégzett mikrocenzus (két teljes 
népszámlás közötti félidőben, az 5. évben 
történő részleges népszámlálás) adataiból 
becsült prognózisukat. Az elemzésből ki-
derül, sajnos visszafordíthatatlannak tű-
nik a magyar népességfogyás, és 2060-ra 
jobb esetben kb. 7,9 millió lesz a magyar 
lakosság lélekszáma. Az európai trend is 
csökkenő, pl. Lengyelországban a jelenle-
gi 38 millióról 32 millióra csökken a lélek-
szám. Ez minket nem vigasztalhat.

Ez a teljes termékenységi arányszám 
romlásából következik, és nem nagyon 
van esély arra, hogy ez a szám elérje a 2-es 
értéket. (Ez a szám úgy jön ki, hogy hány 
gyereke születik száz nőnek és száz férfi-
nak. Ha minden párnak két gyereke szü-
letik, akkor kétszáz szülőre jut kétszáz gye-
rek, tehát a népesség nem csökken.) Ez az 
arányszám 1990-ben 1,85 volt, viszont 
1999-ben 1,3-es mélypontra süllyedt. (Eb-
ben kétségtelenül közrejátszott az 1995-ös 
Bokros csomag.) Jelenleg a termékenységi 
ráta 1,43-1,45 között van. Viszont az ún. 
Ratkó korszak (amikor egy nagy demog-
ráfiai robbanás volt) unokái most érkeztek 
el a szülőképesség határáig. Az 1975-ben 
született nők most 41 évesek, és ha eddig 
nem szültek, ezután már nem is valószínű, 
hogy fognak. 

Azt hiszem, azt nem kell különösebben 
magyarázni, hogy a népesedési adatok 
miért fontosak a döntéshozók és a társa-
dalom számára. Fekete Gyula író 1992-ben 
írta az alábbi sorokat, amelyeket a jelen-
re is vonatkoztathatunk: „Csak példakép-
pen: képzeljük el, hogy mától kezdve egyen-
súlyba kerül a népesedési mérleg Magyar-
országon. Tehát a mától kezdve számított 
esztendőben - kerekítve - 30 ezer gyerek-
kel több születik. Ez a növekmény egyelő-
re növelte 30 ezer gyerek nevelési-eltar-
tási költségeivel, gondjaival az alsó eltar-
tási terhet. A következő évben már 60 ezer 
az eltartási növekmény, tíz év alatt 300 
ezer - évről évre súlyosabb a teher, és még 
nem hozott semmit a konyhára. Számol-
hatom sematikusan 20 évig, tehát az alsó 
teher 600 ezerrel nőtt, az évi növekmény-
nek már húszszoros terhe nyomja a társa-
dalmat, s ez még mindig beruházás, gyü-
mölcsöt egyelőre nem hoz. Sematikusan a 
21. évben fordul termőre az első év 30 ez-
res többlete, és a negyvenedik év táján bil-
len egyensúlyba a mérleg. Egyetlen fővel 
sem szaporodott az ország lakossága, de 
a fogyást, az elvénülést sikerült blokkolni. 
Tehát a legjobb esetben, ha mától kezd-
ve mintegy varázsütésre helyreigazodnék 
a születésszám, legkevesebb 40 esztendő 
kell ahhoz, hogy az életképességét vissza-
szerezze Magyarország.”

 -ács-

Karcag Város Önkormányzata, a Déryné Kulturális Köz-
pont és a Nagykunságért Civil Fórum Egyesület szervezésében 
december 4-én a Református Nagytemplomban volt a második 
adventi gyertya meggyújtása.

Koncz Tibor elnök-lelkész és Kovács Sándor, a Jász-Nagykun- 
Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke szólt a várakozásról, az advent-
ről, a szeretetről, majd közösen meggyújtották az adventi koszo-
rú második gyertyáját, utána pedig a Pesti Zenés Színpad Hófehér 
karácsony című műsora következett Balogh Tímea, Hajdú And-
rás és Pánti Anna közreműködésével. Ezt követően a jelenlévők a 
templom előtt egy-egy szál gyertyával körbeadták a szeretet láng-
ját.

Ég a második adventi gyertya

Magyarország versenyképességének javításához elengedhe-
tetlen a jó minőségű utak és a korszerű, modern tömegközle-
kedés - mondta dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter a 
megújuló 4-es számú főút átadó ünnepségén Fegyverneken.

A tárcavezető kiemelte, a most átadott 2,2 km új fegyverneki 
útszakasz is elősegíti a térség gazdasági, turisztikai fejlődését.

Dr. Fazekas Sándor hangsúlyozta, egy több mint 430 millió fo-
rintos beruházás valósult meg, amely hozzájárul a vidéki életmi-
nőség javításához. Hozzátette: a nemzeti ügyek kormánya elhi-
vatott valamennyi fő- és mellékút felújítása iránt a balesetmen-
tes és magas színvonalú közlekedési feltételek biztosítása érde-
kében.

A kormány a Komplex Útfelújítási Programjának keretében 69 
milliárd forintból, országszerte 150 útszakasz megújításáról dön-
tött. Ezen belül Jász-Nagykun-Szolnok megyében összesen több 
mint 26 km hosszan 6 út újul meg a kormány infrastrukturális fej-
lesztéseinek köszönhetően.

Megújult a 4-es főút 
fegyverneki szakasza
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(...folytatás az 1. oldalról)
A közel háromórás műsor so-

rán az egyes tagóvodák változa-
tos témák köré szerveződő, ötle-
tes koreográfiákat adtak elő rend-
kívül látványos jelmezekkel és ki-
egészítőkkel. A nagy érdeklődés-
re való tekintettel a csoportok há-
rom szekcióban, hármasával mu-
tatkoztak be. A gyerekek a fel-
készítő óvónőkkel együtt álltak 
színpadra. Először a Táncsics krt. 
19-es óvoda nagycsoportosai ad-
ták elő „Magyar vagyok, magyar-
nak születtem” című műsorukat, 
amelyhez Demjén Ferenc Hon-
foglalás című csodálatos zenemű-
vét választották kíséretként, majd 

a Takács Péter úti óvodások vará-
zsoltak őszi hangulatot a vendé-
gek számára „Őszi levelek tánca” 
című produkciójukkal. Kicsi gesz-
tenyék árasztották el a színpadot 
a SZIM óvoda óvodásainak sze-
mélyében, az első szünet után 
pedig a Kinizsi úti óvodások kö-
vetkeztek, akik bemutattak egy 
kiváló példát arra, hogyan jele-
nik meg a gyakorlatban az óvodá-
ban kiemelt pedagógiai szemlé-
let: a más kultúrák hagyománya-
inak megismerése. Műsoruk címe 
Görög örömök volt. A Kuthen úti 
óvodások apró Mickey és Minnie 
egereket személyesítettek meg, 
végül a második hármas blokkot 

a Zöldfa úti óvoda módfelett kör-
nyezettudatos produkciója zárta. 
A Zöldfa úti óvodások zenélő szö-
kőkútja című táncukkal az egyik 
legfontosabb természeti elemet, 
az élethez elengedhetetlen vizet 
jelenítették meg. A rendezvényt 
a Jókai úti óvoda „Variációk egy 
témára”, a Táncsics krt. 17-es óvo-
da „Tűzről pattant manócskák”, és 
a Csokonai úti óvoda „Jégvarázs” 
című műsorai zárták. A gála szü-
neteiben a vendégek régi fotók-
ból, mesekönyvekből, játékokból 
álló Óvodatörténeti kiállítást te-
kinthettek meg az első emeleten.

Erdei Orsolya

XIII. Ovi-gála

Valószínűleg többen csodál-
kozva vesszük észre, hogy milyen 
gyorsan pereg az idő. Beléptünk 
az év utolsó hónapjába, elkez-
dődött az új egyházi év, és ezzel 
együtt ismét advent időszakát él-
jük. A várakozás időszakát, hiszen 
már érezzük a karácsony közelsé-
gét. Örülünk is ennek, hiszen bár 
a karácsony a húsvét után csak a 
második legfontosabb keresztény 
ünnep, mégis ez az ünnep áll a szí-
vükhöz legközelebb, mert benső-
ségességet és melegséget hordoz. 
Adventben elkezdünk sóvárogni, 
várakozni a karácsonyra – de fel-
merül a kérdés: vajon ezt a vára-
kozást tartalommal is megtölt-
jük-e? A várakozásunk csupán azt 
jelenti, hogy valahogyan eltöltjük, 
kihúzzuk a karácsonyig hátralevő 
időt, vagy pedig tudatosan is ké-
szítjük magunkat a közelgő ün-
nepre? 

Izajás prófétánál olvashatunk 
az utolsó időről szóló látomás-
ról, amikor a nemzetek az Úr he-
gyéhez özönlenek, hogy megta-
nulhassák Isten útjait, és az ő ös-
vényein járhassanak, mivel egye-
dül az Istentől jön az igaz tanítás 
(Iz 2,1-5). Isten pedig ítéletet tart a 
nemzetek között, azok pedig be-
olvasztják ekevasnak kardjukat, 
lándzsáikat pedig sarlónak, így 
nem lesz többé háború. Az Isten 
a békesség Istene. Azé a békessé-
gé, amely szemben áll a gyűlölet-
tel és a széthúzással. Izajás prófé-
ta tanúsága szerint az az ember 
jár az Úr világosságában, aki fel-
ismeri ezt az igazságot. Advent a 
világosságban járásnak az idő-
szaka: a látomásbeli népekhez 
hasonlóan ilyenkor mi is keres-
sük az Úr útjait, kutatjuk az ő ös-
vényeit. Ahogyan a népek beol-
vasztották fegyvereiket és sarló-
kat, illetve ekevasakat kovácsol-
tak belőlük, ugyanígy mi is beol-
vaszthatjuk fegyvereinket, árta-
lomra, bántásra és szeretetlenség-
re alkalmas eszközeinket, és azok-
ból olyan eszközöket kovácsolha-

tunk, amelyekkel másokon segít-
hetünk, és mások boldogulását 
elősegíthetjük. Képesek vagyunk 
önzésünket, szeretetlenségünket 
feláldozva az odaadás és a szere-
tet eszközei után nyúlni. Ez a sza-
kasz tehát valójában nem is a jö-
vőt, nem a majd elérkező ítéletet 
szeretné hangsúlyozni, hanem a 
jelenről ad számunkra fontos ta-
nítást: most, különösen az adventi 
időszak során kell az Úr világossá-
gában járnunk.

Az Úr világossága képének ki-
teljesedését fedezhetjük fel az 
egyik adventi evangéliumot ol-
vasva (Mt 24,37-44). Jézus itt ar-
ra tanít bennünket, hogy virrasz-
szunk, mert nem tudjuk, melyik 
napon érkezik el a mi Urunk, hogy 
ítéletet tartson. Ellentmondásos-
nak tűnhet ez a kép: miért kell ad-
ventben az ítéletről hallani, ami-
kor egy szívet melengető ünnep-
re, a karácsonyra készülünk? A vá-
laszt egy adventi zsolozsma him-
nusza is megfogalmazza: „Ez 
most az első Úrjövet; nem a vilá-
got bünteti: bekötni jön lelkünk se-
bét, s az elveszettet menti meg”. A 
karácsony voltaképpen az első úr-
jövet, amely nyilvánvalóan még 
nem társul ítélettel, sokkal inkább 
örömteli és felszabadító ünnepet 
rejt számunkra. De ezzel együtt a 
szemünk előtt kell tartani azt is, 
hogy ezzel még nincs itt a betelje-
sülés: az első úrjövetet egyszer kö-
vetni fogja majd egy második is, 
amikor az Isten megítél bennün-
ket aszerint, hogy mennyire éltük 
az életünket az ő világosságában. 
Voltaképpen az evangélium ar-
ra igyekszik felhívni a figyelmün-
ket, hogy a második úrjövetkor, az 
utolsó ítéletkor akkor tudunk majd 
megállni Isten színe előtt, ha az el-
sőre, az ő világba jövetelére, a ka-
rácsonyra is felkészültünk. Ha már 
akkor is igyekeztünk életünket 
megjavítani, igyekeztünk fegyve-
reinkből ekét és sarlót kovácsolni, 
kilépni a sötétségből az igazi vilá-
gosságra.

Jézus egy ószövetségi történet-
tel tanít bennünket: Noé napjai-
ban, a vízözön előtt az emberek 
ettek és ittak, nősültek és férjhez 
mentek, tehát élték az életüket, 
de ezt úgy tették, hogy nem vettek 
tudomást arról, hogy tetteikért fe-
lelősséget kell vállalniuk majd va-
laki előtt. Úgy sodorta el őket az 
özönvíz, hogy nem is számítot-
tak rá, hiszen felkészületlenül áll-
tak az ítélet elé. Noé azonban, aki 
igaz volt, mert Istennel élte az éle-
tét, és az ő útjait kereste, fel tudott 
készülni, és így megmenekült. Jé-
zus valójában nem fenyeget ben-
nünket, hanem a felkészületlen-
ségtől szeretne bennünket megóv-
ni, amikor azt mondja: „Virrassza-
tok tehát, mert nem tudhatjátok, 
mely napon jön el a ti Uratok!” Ad-
ventet ezzel az éber, virrasztó lel-
külettel tudjuk igazán átélni. Az 
adventi gyertyák fénye ezt az éber 
virrasztást is szimbolizálhatja. De 
hogyan is virrasszunk adventben?

Lélekben emelkedjünk felül éle-
tünkön, mindennapjainkon, és 
tartsunk önvizsgálatot. Hogyan 
látjuk kultúránkat, fogyasztói és 
szórakozási szokásainkat? Azt lát-
hatjuk, hogy egy csomó felesleges 
dologgal körbevesszük magun-

kat - mind fizikai, mind lelki-szel-
lemi értelemben -, sokszor felesle-
ges dolgokat nézünk, haszonta-
lan dolgokon járatjuk az eszün-
ket. Persze, sok értékünk is van, 
de biztos, hogy kisebb-nagyobb 
mértékben mindannyiunk életé-
ben jelen van a fegyelmezetlen-
ség. Tegyünk fel magunknak bát-
ran kérdéseket: milyen a kapcso-
latom önmagammal, szeretteim-
mel, a felebarátaimmal, Istennel? 
Mik az igazán szükséges és fontos 
dolgok számomra, és milyen feles-
leges, haszontalan dolgokkal ve-
szem körül magam? Életemnek 
melyek azok a területei, amelyek 
világosságban vannak, és ahol 
növekednem kell, és ezekkel szem-
ben melyek azok, amelyek sötét-
ségben vannak, és ahol ki kell lép-
nem a világosságra, hogy az Úrral 
való találkozásom valóban öröm-
teli legyen? Az önvizsgálat során 
sok mindent helyre tehetünk ön-
magunkban, és eljuthatunk a má-
sokkal való kiengesztelődésig is. 
Mi, katolikusok pedig akkor ké-
szülhetünk fel legtökéletesebben 
karácsony ünnepére, ha elvégez-
zük az egyház által fontosnak tar-
tott karácsonyi szentgyónást is, hi-
szen ebben a szentségben magá-

val Istennel engesztelődünk ki. A 
szentgyónás lélekben szabaddá 
tesz Isten előtt, így a karácsonykor 
megszülető Jézust valóban öröm-
teli lélekkel fogadhatjuk.

Milyen üzenetet rejt tehát az 
adventi időszak? Éljünk a jelen-
ben, és készüljünk a jövőre. Ne ré-
vedezzünk a múltban! Nem ér-
demes a múlt elvesztegetett, el-
rontott lehetőségein keseregni, 
ugyanígy nem érdemes félni a jö-
vőtől, rettegni az előre nem látha-
tó eseményektől. Adventben az 
Úrral való találkozásra készülünk, 
aki nem félelmet és rettegést akar 
kelteni bennünk, hanem örömöt. 
És ez az öröm akkor válik igazán 
áthatóvá, ha felkészítjük magun-
kat erre a találkozásra. Éljük meg 
úgy az adventet, hogy ne csak az 
adventi koszorú gyertyáinak külső 
világossága növekedjék körülöt-
tünk, hanem belül, lélekben is egy-
re világosabbá váljunk, hogy ka-
rácsonykor, a találkozáskor, az Úr 
közel érve éberen találjon minket, 
és így hozzon számunkra az ün-
nep, és már a felkészülés is egyre 
teljesebb örömöt.

Holló Gábor diakónus,
az egri szeminárium VI. éves 

papnövendéke

Advent: a várakozás időszaka
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Iskolánk a 340 éves múltra 
visszatekintő keresztyén, nemze-
ti elkötelezettségű nevelés-okta-
tás mellett, korszerű XXI. száza-
di tudást biztosít diákjai számá-
ra. Erről tanúskodnak az orszá-
gos, megyei tanulmányi és sport-
versenyeken elért szép sikerek is. 
Az országos kompetenciamérés 
adatai alapján a legtöbb hozzá-
adott pedagógiai értéket terem-
tő iskolák egyike vagyunk. Évről 
évre több diákunk szerez közép-, 
illetve felsőfokú nyelvvizsgát an-
gol és német nyelvből, valamint 
tesz sikeres emelt szintű érettsé-
gi vizsgát. Tanulóink középszin-
tű érettségi eredményeinek át-
laga szinte minden tantárgyból 
meghaladja az országos átlagot. 
Gimnazistáink kétharmada főis-
kolán vagy egyetemen tanul to-

vább, a többiek és a szakgimna-
zisták OKJ-s képzésben vesznek 
részt. Diákjaink a felsőoktatás-
ban és a munkaerőpiacon is meg-
állják helyüket. 

Induló képzéseink a 2017/18-
as tanévben:

4 évfolyamos gimnáziumi kép-
zéseink:

- emelt óraszámú oktatás angol 
nyelvből, 

- emelt óraszámú oktatás bioló-
gia és kémia tárgyakból,

- emelt óraszámú oktatás mate-
matika és fizika tantárgyak-
ból,

- emelt óraszámú oktatás infor-
matika tantárgyból.

A gimnáziumi csoportjainkat 
azoknak ajánljuk, akik már a kö-
zépiskolás éveik alatt szeretnének 
nyelvvizsgát szerezni, és érettsé-
gi után a felsőoktatásban tovább-
tanulni.

4 évfolyamos szakgimnáziu-
mi képzéseink:

- egészségügyi ágazat: érettsé-
givel általános ápolási és egészség-
ügyi asszisztensképesítés, érett-

ségi után egy év múlva gyakorló 
ápoló, újabb egy év múlva ápoló 
végzettség szerezhető,

- ügyviteli ágazat: érettségivel 
ügyfélszolgálati ügyintéző képe-
sítés, érettségi után egy év múl-
va irodai titkár végzettség szerez-
hető.

Tanulóink számára a diákren-
dezvényeken és hitéleti alkalma-
kon igyekszünk olyan légkört 
teremteni, ahol jól érzik magu-
kat.

Az iskolánk iránt érdeklődők 
nyílt napunkon (2016. november 
28.) betekintést nyerhettek az in-
tézményünkben folyó munkába. 
Bővebb információkat a www.
nagykunreformatus.hu honla-
punkon találhatnak.

Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium

A Szentannai Sámuel Közép-
iskola és Kollégium egy 12 hek-
táros, biztonsági őrzéssel ellátott, 
parkosított területen fekszik. Bel-
ső területünkön helyezkedik el a 
kollégium és az étkezde, amely-
ben saját konyhánkon készült 
egészséges ételeket fogyaszthat-
nak tanulóink.

Szakgimnáziumi osztályaink-
ban a diákok az érettségi vizs-
gákra történő felkészítés mel-
lett szakképzésben is részt vesz-
nek, így az érettségi bizonyítvány 
mellett egy szakképesítést is sze-
reznek. Az érettségi után a saját 
szakterületükön továbbtanulók 
egy év alatt technikus képesítést 
szerezhetnek.

Képzéseink a 2017/18-as tanév-
ben:

Gimnáziumi képzés (9-12. év-
folyam):
 - Belügyi rendészeti pályaorien-

tációs képzés (kód: 0011),
 - Emelt szintű német nyelvi kép-

zés (kód: 0012),
 - Emelt szintű angol nyelvi kép-

zés (kód: 0013).

Szakgimnáziumi képzés (9-12. 
évfolyam):
 - Agrárgépész (kód: 0001)

(Szakképesítés: mezőgazdasá-
gi gépésztechnikus, OKJ 54 521 
05, +1 év),

 - Környezetvédelem (kód: 0002)
(Szakképesítés: környezetvédel-
mi technikus, OKJ 54 850 01, 
+1 év),

 - Élelmiszeripar (kód: 0005)
(Szakképesítés: élelmiszeripa-
ri technikus, OKJ 54 541 02, +1 
év).

Szakközépiskolai képzés (9-11. 
évfolyam):
 - Mezőgazdasági gépész (kód: 

0021).

Az utóbbi évek főbb, a szak-

képzés eszközellátottságát növe-
lő beruházásai: arató-cséplő gép, 
diagnosztikai eszközök, korszerű 
aprómag- és zöldségvetőgép be-
szerzése, természettudományi la-
bor kialakítása új laborfelszerelé-

sekkel, és új élelmiszeripari tan-
üzem.

Iskolánk mindenképpen jó vá-
lasztás, mert a tanulmányok foly-
tatásához hazánk egyik legmo-
dernebb és legjobban felszerelt 
tanépülete áll rendelkezésre, a 
nyelvi tanulmányok főleg az emelt 
szintű képzéseknél teszik lehetővé 
az állami nyelvvizsgára való sike-
res felkészülést, ECDL vizsgaköz-
pont vagyunk, és kedvezményes 
áron lehetőséget biztosítunk gép-
járművezetői jogosítványok meg-
szerzésére.

Nyílt napunk: 2017. január 11. 
9:30 órától
Elérhetőségeink:
Telefon: 59-312-744
E-mail: sztannai@externet.hu
Web: www.szentannai-karcag.
sulinet.hu

Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium

A KSZC Varró István Szak-
gimnáziuma, Szakközépiskolá-
ja és Kollégiuma évek óta nagy 
hangsúlyt fektet a szakképzés és 
az oktatási tevékenység fejleszté-
sére, amelyhez igyekszünk min-
den pályázati lehetőséget kihasz-
nálni. Az intézmény pályázati 
tevékenységét megyei szinten is 
elismerik. Szakmai tanulmány-
utakat, kirándulásokat, nem-
zetközi cserekapcsolatokat szer-
vezünk diákjaink és pedagógu-
saink részére szakmai tovább-
fejlődés céljából, több szakma-
csoportban. Az elmúlt években 
Franciaországban, az Egyesült 
Királyságon belül Wales-ben, Er-
délyben és Németországban jár-
tak a diákjaink.

Igyekszünk diákjaink éle-
tét egyre színesebbé tenni isko-
lánkban, előteremteni számuk-

ra olyan közeget, szakköröket, 
rendezvényeket, ahol jól érezhe-
tik magukat. Célunk, hogy a ta-

nulás mellett tanulóink megta-
lálják a számukra megfelelő el-
foglaltságot iskolánk falain belül 
is. Tanórán kívüli programok so-
kaságát kínáljuk diákjainknak: 
parlamenti különóra, múzeum- 
és üzemlátogatások, sportkörök, 
tantárgyi vetélkedők, ünnepsé-
gek, gólyaavató, kirándulások.

Iskolánk a 2017/18-as tanévben 
az alábbi képzési formákat in-
dítja:
Szakgimnázium (4+1 év):
 - Iroda titkár,
 - Faipari technikus,
 - Gazdasági informatikus.

Szakközépiskola (3 év):
 - Asztalos,
 - Eladó,

 - Festő, mázoló, tapétázó,
 - Gépi forgácsoló,
 - Központi-és gázhálózat rend-

szerszerelő,
 - Női szabó,
 - Szárazépítő,
 - Villanyszerelő.

Szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődő diákot és szü-
lőt iskolánk nyílt napján:
2017. január 12. (csütörtök) 9-12 
óra.

Elérhetőségeink:
5300 Karcag, Varró u. 8.
Tel./Fax.: 59/312-202
e-mail: 
suli@varroi-karcag.sulinet.hu
web: 
www.varroi-karcag.sulinet.hu

Karcagi SZC Varró István Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

BEMUTATJUK A KARCAGI KÖZÉPISKOLÁKAT
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Országos ezüst minősítést vehetett át a 
Hagyományőrző Nóta és Népdal Egyesü-
let november 20-án (vasárnap) az Eger-
ben megrendezett Palócgála 2016 – Regi-
onális Nemzetközi Népzenei Fesztiválon.

Az egyesület 2008. április 2-án alakult 
azzal a szándékkal, hogy felelevenítse a ré-
gi hagyományokat. A csoport jelenleg 21 
tagból áll, akik minden kedden délután a 
Déryné Kulturális Központban találkoz-
nak és gyakorolnak. Idén Márkus Ilona 
vezetésével úgy döntöttek, hogy ennyi ta-
nulás, odaadás, szeretet és különböző sze-
replések után megmérettetik magukat. A 
kunhegyesi térségi minősítőn szerzett ki-
váló minősítés után az Egerben megrende-
zett országos minősítőn, a Palócgálán is bi-
zonyította tehetségét a csapat. – Nagy bol-

dogságunkra, egy ilyen hatalmas, nívós, 
országos fesztiválon, minősítésen, már el-
ső próbálkozásra ezüst fokozatot kaptunk 
– mondta Márkus Ilona, aki azt is elárulta, 
hogy az egri minősítőn tiszai népdalokat 
adtak elő. Jövőre pedig az arany minősí-
tést célozzák meg, hiszen a zsűri elnökétől 
azt is megtudták, hogy a jelenlegi produk-
ciójukban csupán kisebb hibákat véltek fel-
fedezni. – Készülünk az aranyra, oda még 
nincs összeállítva az anyagunk. Legköze-
lebb december 9-én lesz Berekfürdőben a 
karácsonyi rendezvényünk, illetve a hónap 
közepén a szociális otthonban lesz egy fel-
lépésünk. Évek óta mindig van egy ilyen 
felajánlásunk, hogy az ott elhelyezett idő-
seknek adunk egy félórás, szép ünnepi mű-
sort – tudtuk meg az egyesület vezetőjétől.

Kapás Mónika

Ezüst minősítést kapott a Hagyományőrző 
Nóta és Népdal Egyesület Török elemek a magyar népi kultúrában címmel tartott konferenciát az 

UNESCO Török Nemzeti Bizottsága és az Európai Folklór Intézet a néprajzku-
tató projektje keretében az Ifjúsági Házban. A november 25-ei programon a tö-
rök hódoltság kultúránkra gyakorolt hatásával ismerkedhettek meg a résztvevők.

A konferenciát dr. Hoppál Mihály, az UNESCO projektvezetője nyitotta meg. 
– Amikor eljutott a felkérés az Európai Folklór Intézethez, akkor az volt az érzé-
sem, hogy a történelmi kapcsolat negatív érzését, ami mélyen benne van a magyar 
köztudatban, ezzel az együttműködéssel némileg talán javítani tudjuk – mondta a 
professzor. A 2014-es ankarai megbeszélésen a felek megegyeztek arról, hogy több 
elemet is, így az ételeket, dallamegyezéseket, népszokásokat, temetkezési rítuso-
kat és egyéb szokásokat is vizsgálni fogják a projektben. Dr. Hoppál Mihály be-
szélt arról is, hogy az együttélés következtében egyik kultúra a másiktól csak azo-
kat a dolgokat veszi át, amelyek a saját kultúrája számára szimpatikusak, és beil-
leszthetők.

Dr. Bartha Júlia néprajzkutató Karcagot a turkológia bölcsőjének nevezte, hi-
szen a 20. század elején Gaál László, Györffy István és Németh Gyula is hozzájá-
rult ahhoz, hogy a keleti tudománynak itt kiváló követői legyenek. A konferenciát 
is Németh Gyula turkológus emlékének ajánlotta, aki Karcag szülötte, és 50 éven 
át volt az ELTE Török Filológiai Tanszékének vezetője. Dr. Bartha Júlia beszélt ar-

ról is, hogy a törökök számtalan nyomot hagytak a kertészetünkben, sok szőlőfajta 
is ekkor jelent meg Magyarországon. Ételek tekintetében pedig a töltött káposztát, 
a savanyú ételek és levesek zömét, valamint a kávét is a törököknek köszönhetjük. 
A janicsárok nagyon kedvelték a bozát, ami egy kölesből erjesztett gyenge sörféle. 
Ezt az 1960-as években Karcagon is főzték kukoricából. – A hódoltság nemcsak az 
étkezési kultúránkra hatott, hanem színessé tette a népviseletet, és természetesen 
hatott a kerámiánkra is, hiszen részben ekkor terjedtek el a kiöntőcsöves edények, 
amelyeket látunk a konyhán, és mindenfelé – mondta dr. Bartha Júlia.

Dr. Bathó Edit néprajzkutató előadásában beszélt arról, hogy manapság már 
senki sem feltételezné, hogy a Jászságban termeltek szőlőt, és hogy jó boruk lett 
volna. – A palánkvár körül alakították ki a törökök az első gyümölcsös és szőlős-
kerteket, és a jászokkal műveltették – árulta el dr. Bathó Edit. A jászok a török hó-
doltságig nem ültettek, nem termeltek szőlőt. A virágkorát a 18-19. században él-
te a jászberényi szőlőtermesztés. – Először Jászberényben, aztán a Jászságban is 
elterjedt. 1807-ben homokos területekre telepítették a szőlőt, ami a 20. századig 
működött – tette hozzá dr. Bathó Edit.

Bán Andrea néprajzkutató, kertészmérnök a fűszernövények szerepét vizsgál-
ta a magyarországi törökök táplálkozásában, azt, hogy milyen hatással van a ma-
gyar konyha a törökök ízlésvilágára. – Messze az országuktól ragaszkodnak még-
is a hagyományos török ételekhez, azok elkészítéséhez, azokban használt alap-
anyagokhoz – mondta Bán Andrea, aki hozzátette, néhány dolgot mégis lecserél-
tek. – Náluk is van csirkepaprikás, és megtudtam, hogy átálltak itt a tejfölre, mert 
a tejföl sokkal krémesebb, más ízt ad, mint a joghurt – közölte Bán Andrea, majd 
beszélt arról is, hogy a magyarországi mézet is sokkal finomabbnak találják, így 
az török importra nem szorul.

Dr. Somfai Kara Dávid, az Akadémia Kutatóintézetének munkatársa saj-
nos nem tudott részt venni a konferencián, az ő gondolatait egy anatólia tatár fa-
lu identitásáról és hagyományos ételeiről Béres Sándor történész-néprajzos, a 
Györffy István Nagykun Múzeum új munkatársa tolmácsolta. A történész még 
egy híres török népdalt is elénekelt, amelyet a közönség nagy érdeklődéssel fo-
gadott. A konferenciát dr. Hoppál Mihály zárta, aki dr. Bartha Júliához hason-
lóan bízik a projekt folytatásában. – Háromnyelvű kötetet adnak ki Ankarában 
december közepén, és februárig Magyarországon is megjelenik egy magyar-an-
gol kiadása ennek a témának. A következőkben a népi díszítőművészet vizsgála-
tát tervezzük, amelyben a kerámia is helyet kapna, illetve a hímzőkultúránk, hi-
szen nagyon sok keleti, török hatás érte. Itt elsősorban az úrihímzésre gondolok, 
de még a kunhímzésben is felfedezhető jó néhány török elem. Ezzel párhuzamo-
san pedig a népzenét is elemeznénk – tudtuk meg dr. Bartha Júliától.

Kapás Mónika

Török elemek a magyar népi kultúrában

Múlt heti lapszámunkban tudósítást 
közöltünk Fazekas Sándor földművelés-
ügyi miniszter, városunk és térségünk 
országgyűlési képviselője és Kovács Sán-
dor, a JNSZ Megyei Közgyűlés elnöke saj-
tótájékoztatójáról, ahol a magyarságot, 
a karcagiakat érintő sorskérdésekről fo-
galmazták meg véleményüket.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy 
a Jobbik, a DK és az MSZP egy platform-
ra helyezkedett a bevándorlással kap-
csolatban, bevándorláspárti álláspontot 
foglaltak el azzal, hogy nem támogat-
ták az alaptörvény módosítását. Véle-
ményük szerint ezzel szembementek az 
emberek akaratával, hiszen a véleményt 
nyilvánító emberek 98%-a betelepítés 
ellenes álláspontot foglalt el. 

Lukács László György jobbikos ország-
gyűlési képviselő kérte álláspontja meg-
jelenítését lapunkban. Az alábbiakban 
ezt közöljük. 

„Az engem ért, nem azt mondom, hogy 
a vádakkal, hanem a megfogalmazott vé-
leményekkel kapcsolatosan, fontosnak tar-
tom leszögezni, hogy amelyekről Faze-
kas Sándor, illetve Kovács Sándor a Karca-
gi Hírmondónak a hasábjain beszélt, illet-
ve amelyet elmondott, azoknak nagy része 
egyébként valótlan állítás. Úgy gondolom, 
hogy a Jobbiknak a tevékenységéből, aki 
követi, illetve figyeli, azt az egyöntetű kö-
vetkeztetést lehet levonni, hogy Vadai Ág-
neshez és a DK-hoz, semmilyen ilyen szél-
sőséges, szélsőségesen liberális szervezet-
hez nincs köze. Vadai Ágnessel eddig sem 
működtünk semmiben együtt. Úgy gon-
dolom, azt, hogy bármilyen baloldali párt-
tal, akármilyen szavazás is van, és a szava-
zásból következően próbálják levonni azt 
a következtetést, próbálják sugallni, hogy 
az együttműködést jelent, ezt határozot-
tan visszautasítom. Aki követte eddig pél-
dául a DK-nak a tevékenykedését, ez a DK 
volt az, aki a Jobbikot, illetve az én szemé-
lyemet állandóan nácinak, náci-pártnak 
hívta. Úgy gondolom semmilyen sorskö-
zösséget nem vagyunk hajlandók, és nem 
is fogunk vállalni egyébként a DK-val, de azt 
tudjuk, hogy vannak olyan jóérzésű balol-

dali szavazók, akiknek a kormánnyal szem-
ben ellenvéleményük van. Ezek a balolda-
li szavazók, ezek nagyobb része csak a Job-
bikban tudják már látni azt a kormányvál-
tó erőt, ami 2018-ban le tudja váltani a kor-
mányt, így nem csoda, hogy egyébként 
kiábrándulva a szélsőségesen liberális DK-
ból, nagy része ezeknek a szavazóknak va-
lószínűleg a Jobbikot látja az egyedüli esé-
lyesnek, és a támogatást is felé fogja biz-
tosítani. Ami a Jobbiknak az alaptörvény-
módosítással kapcsolatos álláspontja, és 
az alaptörvény-módosításának az elbuká-
sával kapcsolatos álláspontja, az is kristály-
tiszta. Mi nem nemmel szavaztunk, hanem 
nem szavaztunk, nem vettünk részt ebben 
a szavazásban. Ugye az alaptörvény-mó-
dosításnak az lett volna a célja, hogy Ma-
gyarországtól minden illegális bevándor-
lót, illetve minden bevándorlót távol tart-
son. A Fidesz egy kiskaput, a terrorista köt-
vények, a letelepedési kötvényekkel nyitva 
hagyott, ezt a kiskaput nem zárta le, pedig 
ez lett volna a teljes védelem, ez lett volna 
az alaptörvény által biztosított olyan teljes 
védelem, amely biztosította volna, hogy se 
gazdag migráns, se szegény migráns, se a 
kerítésen keresztül, se a reptéren keresztül 
az országba ne tehesse be a lábát. Így hát 
úgy gondoljuk, hogy azért, mert a Fidesz-
nek fontosabb volt a szajré, fontosabb volt 
a pénz, és közöttük dr. Fazekas Sándornak is 
fontosabb volt a szajré, és nem támogatta a 
Jobbiknak a módosító javaslatát. Úgy gon-
doljuk, hogy ezzel, amivel a Fidesz akarta, 
nem lehet megvédeni az országot. Termé-
szetesen, és ezt is hozzá kell tenni, ha a Fi-
desz abbahagyja a letelepedési kötvényt, 
és egy olyan törvényjavaslatot, egy olyan 
alaptörvénymódosító-javaslatot letesz az 
asztalra, amiben ez benne van, a Jobbik szó 
nélkül támogatni fogja, hiszen elsődleges 
az emberek biztonsága, elsődleges, hogy 
nemcsak a JNSZ megyei emberek, nemcsak 
a karcagi emberek, de az egész országban, 
legyenek akár Ásotthalmon vagy Ózdon, az 
ő számukra meg lehessen biztosítani, illet-
ve lehessen biztosítani azt a teljes biztonsá-
got, jogi, illetve fizikai biztonságot, amely-
lyel meg lehet őket védeni az illegális mig-
rációtól.”

Baloldali szavazatokra számít a Jobbik
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HÍREK

OTTHON

Játsszon Ön is a Karcagi Hírmondóval!
Hol rendezik meg az élő betlehemes kiállítást?

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és telefonszámmal adhatják le 
szerkesztőségünkben 2016. december 15-én (csütörtökön) 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: Molnár Imréné (Karcag)

Nyereményjáték

Mandulás aprósütemény

A tésztához
12,5 dkg mandula, 30 dkg finomliszt, 9 dkg por-
cukor, 2 csomag vaníliás cukor, 1 csipet só, 20 
dkg vaj (puha), 2 db tojás, 5 ml mandulaaroma

A tetejére
2 db tojássárgája, 1 ek tej, 4 dkg mandula (sze-
letelt)

1. Késes betétű robotgéppel ledaráljuk a mandulát, a liszthez keverjük, hozzáadjuk a vaníliás cuk-
rot, hozzászitáljuk a porcukrot, és beletesszük a csipet sót.

2. A lágy vajat felkockázva adjuk hozzá, és kézzel gyorsan jól elmorzsoljuk.
3. A tojást és az aromát gépi habverővel fehéredésig verjük, így tesszük a mandulás-lisztes tésztá-

hoz.
4. Folpackba csomagolva 1 órára hűtőbe tesszük a tésztát.
5. A sütőt előmelegítjük 180 0C (légkeveréses álláson).
6. Lisztezett felületen 5 mm vékonyra nyújtjuk a tésztát (lisztezhető a tészta is szükség szerint), és 

alkalomhoz illő formákkal kiszúrjuk.
7. A kis formákat sütőpapírral borított gáztepsikre rendezzük (kb. 50 db lesz), kis ecsettel megken-

jük a tojássárga és tej keverékével, végül megszórjuk kevés szeletelt mandulával.
8. Kb. 10 perc alatt aranysárgára sütjük őket.

Hozzávalók / 6 adag

Elkészítése
Fotó: Internet

Advent harmadik vasárnapjára egy nagyon szolid kopog-
tató elkészítését mutatom meg.

A szalmakoszorú egyik felét fehér makramé fonállal, má-
sik felét pedig hasonló vastagságú spárgával tekertem be. 
A sötétebbik oldalra fehér dekoranyagból készült hópely-
heket ragasztottam. Készen is van az egyszerű, de dekora-
tív kopogtatónk, amely egész télen az ajtónkat díszítheti.

További alkotásban gazdag ünnepvárást kívánok:
Nyíriné Kátai Katalin

Ünnepváró III.

Toborzó szándékkal szervezett véradást a Magyar 
Vöröskereszt Karcag Területi Képviselete a Szentannai 
Sámuel Középiskola és Kollégiumban november 29-
én. A véradásra előzetesen több mint ötven diák és ta-
nár jelentkezett.

Orvos Anetta Csilla, a Magyar Vöröskereszt karca-
gi szervezetének területi képviselője, szakmai vezetője 
elmondta, hogy az iskolába kihelyezett véradással a 18. 
életévüket betöltött fiatalokat kívánták megszólítani és 
bevonzani a társadalmi felelősségvállalásba. A véradóik 
száma ugyanis egyre csökken. – Vagy azért esnek ki az 
embereink, mert már a 65. életévüket betöltik, vagy pe-
dig azért, mert valamilyen betegség miatt már nem ad-
hatnak vért. Ezért próbáljuk a fiatalokat megszólítani, és 
megtalálni a leendő donorokat – árulta el a területi képvise-
lő, aki tervezi, hogy a többi középiskolával is felveszi a kap-
csolatot, hogy ott is ösztönözzék a diákokat a véradásra. Szé-
kely Ádám Máté, bár saját bevallása szerint fél a vértől, még-
is nyújtotta a karját, hogy segíthessen. – Még kicsiként elha-
tároztam, a bakancslistámra felírtam, hogy egyszer eljövök 
véradásra, hiszen ahogy hallottam, ebből a vérből három-
négy ember életén is segíthetek – mondta a szentannais fia-
tal, aki jól érezte magát a véradás közben. – Felülmúltam az 
elvárásaimat, mert azt hittem, hogy elájulok majd, vagy ha-
sonló, de tök jó volt. Nem tartom kizártnak, hogy rendsze-

res véradó legyek – jegyezte meg Székely Ádám Máté. A ki-
öregedő donorállomány miatt pedig a Magyar Vöröskereszt-
nek pont ezekre az egészséges fiatalokra van szüksége, hogy 
a megfelelő vérkészlet folyamatosan biztosítva legyen. A Ma-
gyar Vöröskereszt Karcag Területi Képviselete a rendsze-
res véradókat ünnepélyes keretek között december 9-én kö-
szönti. – A tízszeres véradóktól indulunk felfele, most a leg-
nagyobb véradásszámot elérő véradónk száztízszeres kitün-
tetett lesz, ő ennyiszer mentett meg három életet – mondta 
Orvos Anetta Csilla.

Kapás Mónika

Vért adtak a diákok a Szentannaiban
Török-magyar kultúra

Dr. Bartha Júlia néprajzkutató és turko-
lógus lesz a kör vendége 2016. december 13-
án a Déryné Kulturális Központ első emele-
ti klubtermében. 

Előadásának címe: Közös pontok a tö-
rök-magyar népi kultúrában. (Mondaniva-
lóját képekkel illusztrálja.) 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk ez 

évi utolsó összejövetelünkre.
Dr. Varga Gyöngyi, 

a kör elnöke

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2016. december 23-án jelenik meg.
Lapzárta: 2016. december 15. (csütörtök) 12 óra

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!

Kunhalom Polgári Kör
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:

 - Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
 - Leíró könyvelő (Karcag),
 - Kisállat-gondozó (Kisújszállás),
 - Kőműves (Kisújszállás),
 - Épületvillany-szerelő (Kenderes),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó (Kis-

újszállás),
 - Tehergépkocsi vezető, kamionsofőr (Kenderes),
 - Földmunkagép kezelő-nehézgépkezelő (Berekfürdő),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozás-operátor (Tatabánya),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozás-varrodai kisegítő (Kisújszállás),
 - Számviteli ügyintéző-pénzügyi ügyintéző (Karcag).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási Osz-
tályon (5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (06 59/795-
168) vagy e-mailben (karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.

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

ÉLŐ BETLEHEMES KIÁLLÍTÁS
A Szent Pál Marista Általános Iskola 

(5300 Karcag, Zádor út 3.) nevelői és diákjai szeretettel 
meghívnak minden kedves gyermeket és felnőttet a marista 
iskolában 2016. december 16-án 9:40 órakor megnyíló élő 

betlehemes kiállításukra. Az élőképekben a Jézus 
születéséhez kapcsolódó evangéliumi jeleneteket 

elevenítik meg a gyermekek. A kiállítás során 
jótékonysági vásárt tartunk kézműves termékeinkből.

A képzeletbeli utazások az alábbi tervezett időpontokban 
indulnak:
9.50, 10.00, 10.30, 10.40, 11.10, 11.20, 11.30, 11.40, 11.50, 
12.00, 12.10, 12.20, 12.30

Csoportosan érkező vendégeinknek időpont egyeztetés 
szükséges, a torlódás elkerülése miatt.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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.

HIRDETMÉNYEK
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Felhívás
A Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhívja a lakosság 

figyelmét arra, hogy ismét olyan szolgáltatók tűntek fel a város-
ban és a környező településeken, amelyek a piaci ár többszörö-
séért kínálják szolgáltatásaikat. Legyenek körültekintőek, és ne 
essenek áldozatául a megtévesztéseknek! Információink szerint 
egyes szolgáltatók a katasztrófavédelem súlyos bírságaira hivat-
kozva, tűzvédelmi eszközöket, szolgáltatásokat kínálnak tisztes-
ségtelenül magas áron, megtévesztve ezzel a jóhiszemű vásár-
lókat.

A kirendeltség figyelmezteti a lakosságot, hogy legye-
nek elővigyázatosak azokkal az ajánlkozó szolgáltatókkal 
kapcsolatban, akik a katasztrófavédelem szankcióit helye-
zik kilátásba.

Fontos tudni, hogy:
 - a katasztrófavédelmi ellenőrzéseknek soha nem a büntetés 

vagy szankcionálás a célja,
 - az igazgatóság munkatársai semmilyen körülmények között 

nem kínálnak eladásra tűzvédelmi eszközöket, berendezése-
ket.

Tanácsoljuk, hogy:
 - tűzvédelmi vagy tűzoltó eszközöket, berendezéseket szakem-

bertől, szakboltokban vásároljanak,
 - tájékozódjanak arról, hogy milyen tűzvédelmi előírások, szab-

ványok vonatkoznak a saját üzletükre, melyek a kötelezően be-
tartandó jogszabályok. Ezek közül fontos:

 - legyenek éberek a házalókkal, alkalmi árusokkal szemben, irre-
álisan magas áron ne vásároljanak biztonsági berendezéseket,

 - ha valaki a katasztrófavédelemre hivatkozik, akkor kérjenek ok-
mányokat tőlük.

Hasznos információk:
 - a tűzoltó készülékeket megadott időszakonként, a legtöbb 

esetben évente karban kell tartani,
 - a karbantartás évenként kötelező (van amikor félévente), azon-

ban karbantartásból is megkülönböztetünk három félét. Ezek: 
alap, közép és teljeskörű karbantartási munkák, a készülék 
életkorától függően,

 - a tűzoltó készülék szavatossági ideje megtalálható a készü-
lék oldalán,

 - a tűzoltó készülék karbantartását kizárólag karbantartó szer-
vezet vagy felülvizsgáló végezheti el. Az alapkarbantartást leg-
többször a helyszínen is el lehet végezni, a speciális technikát 
igénylő közép és teljeskörű karbantartáshoz általában elszállít-
ják a készüléket,

 - a legtöbb szolgáltató az interneten is közzéteszi az aktuális lis-
taárakat, tájékozódjon ezekről,

 - az alapkarbantartás a legkisebb, egy kilogrammos készülék 
esetében ezerkétszáz forint körüli összegbe kerül, a teljes kar-
bantartás (készülékenként) négyezer forint körüli összeget je-
lenthet. Ezek hozzávetőleges árak, a készülékek tömegétől és 
a karbantartás típusától függően eltérőek lehetnek.

Katasztrófavédelem

TÁJÉKOZTATÁS ÚTLEZÁRÁSRÓL 
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 

KARCAGI KOLBÁSZÍZESÍTŐ VERSENY programjai miatt 
2016. december 17-én (szombaton) 05.00-18.00 óráig 

a Dózsa György út Táncsics körút és Kossuth tér közé eső szakaszán 
TELJES ÚTLEZÁRÁSRA kerül sor.

05.00-18.00 óráig a fenti 
útszakaszokon, valamint a COOP 
Szuper (Dózsa György u. 1/a) és a 

Dózsa György u. 3. közötti
 útszakaszon PARKOLNI TILOS!

A COOP Szuper parkolóját az 
útlezárás nem érinti. 

Kérjük megértésüket és együttműködésüket a rendezvény 
sikeres lebonyolítása érdekében!

Rendezők

HIRDETMÉNYEK

Betekintő
A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

KOVÁTS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLAI 
TAGINTÉZMÉNYE

szeretettel hívja a leendő első osztályosokat, szüleiket
és az óvodapedagógusokat

„Luca napi szokások” című,
kiállítással egybekötött interaktív kézműves foglakozására.

A foglakozást vezeti: Nyíriné Kátai Katalin
 kézműves szakkörvezető.

A program helye és ideje: 2016. december 13., délelőtt 9.00 
 Kálvin u. 9. szám alatti épület

Várunk minden iskolánk és programunk iránt érdeklődőt!
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2016. december 9. péntek
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
 - Szikfolt klub ajándéka az
  óvodásoknak
 - Ismét főztek a Chéfecskék
 - Jótékonysági Mikulás fotózás
 - Közúti ellenőrzések
 Háttér
 Bojtiné Péntek Ildikó
 Téma: adventi patchwork készülődés
20.20 Karcag Város Önkormányzatának 
Képviselő-testületi ülése

2016. december 10. szombat
18.00 Műsorajánlat
18.05 Adventi gyertyagyújtás
20.30 Karcagi mozgáskorlátozottak év-
záró rendezvénye
21.00 Önkormányzati ülés

2016. december 13. kedd
18.00 Műsorajánlat 

18.05 Jöjjetek Hozzám – református is-
tentisztelet
19.15 Karcagi hírek
19.45 A Hit Szava – római katolikus 
szentmise 
20.55 Abádszalók Feszt: XI. Városnap, Hal 

- Vadfőző verseny és Szüreti mulatság 
Abádszalókon 2016. összefoglaló

2016. december 15. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Megyei Tükör
18.30 Munkakutya kiképzés
18.55 Pásztorok a Hortobágyon
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Teleki Zoltán
 Téma: tanácsok az ünnepekre
 Karcagi hírek
 - Lakossági fórum
 - Kiskulcsosi bál
 - Török elemek
 - Ovi-gála
 Háttér
 Vendég: Gulyás Zsolt
 Téma: adventi várakozás
20.20 Kiskulcsosi jótékonysági bál
20.50 Erkel ünnep

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
Házasságkötés

2016. november 28.
Baksa Erika Margit - Doma 
Imre

Születés
2016. december 01.
Csökmei Nikoletta - Földi Dávid
Kg., Cserepes utca 1.

Dávid
2016. december 05.
Pintér Ágnes - Sebők Tibor
Kg., Ágota utca 35.  

Gréta Ágnes 
2016. december 05.
Seres Edina - Kiss András
Kg., Széchenyi sgt. 87.

Noel Patrik és Kevin Ádám

Halálozás
Kabai Istvánné 
(Németh Rozália Róza) 
 (1930) 

Fehér Mihályné 
(Burai Ilona) 
 (1953)

Tóth József 
 (1935)

December 10. (SZOMBAT)
8-13 óráig
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)
9-20 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út) (Tesco)

December 11. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 
 Oroszlán Gyógyszertár
 (Kórház utca)
December 17. (SZOMBAT)
8-13 óráig
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.) 
9-20 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út) (Tesco)

December 18. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 
 Főtér Gyógyszertár 
 (Horváth Ferenc utca 1.)

A fenti időpontokon túl sürgős eset-

ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 
ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).

December 10-11. Dr. Magyar György Karcag, Hajnal utca 22. Tel.: 06/30-852-0465
December 17-18. Dr. Temesváry Tamás Karcag, Széchenyi sgt. 38.  Tel.: 06/30-537-5758

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Györffy István Katolikus Általános Iskola (5300 Karcag, 

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.

EGY DOBOZNYI SZERETET
ÉLELMISZERGYŰJTÉS

A 10 éves Magyar Református Szeretetszolgálat és a 
Karcagi Református Egyházközség új adománygyűjtési 

módot vezet be. Szeretetdobozokba gyűjtjük a szeretettel 
összekészített tartós élelmiszereket. Az egyszerű, tetszetős, 
környezetbarát doboz segítségével a nehéz körülmények kö-
zött élő, nélkülöző családok, betegek, gyermekek és idősek 

számára gyűjtünk tartós élelmiszert, tisztítószert.

A papírdobozokat a Karcagi Református Egyházközség Lel-
kipásztori Hivatalában (Karcag, Kálvin u. 3.) hivatali időben 
lehet átvenni, és megtöltve leadni december 16-ig.

A dobozba idén is elsősorban tartós élelmiszereket, édessé-
geket várnak. Egy telepakolt doboz értéke körülbelül 3.000-
4.000 Ft legyen. A gyűjtési akcióba bármilyen intézmény vagy 
magánszemély bekapcsolódhat. 

A gyűjtés december 16-ig tart (Lelkipásztori Hivatal, Kar-
cag, Kálvin u. 3.), a megtelt dobozokat december közepén 
gyűjtik össze, majd szétosztják a rászoruló kárpátaljai ma-
gyarok között.

Tartós élelmiszer lista (3.000 - 4.000 Ft értékben): tész-
taféle, rizs, cukor, tea, zöldségkonzerv (pl. bab), húskonzerv, 
lekvár, dzsem, étolaj (1 literes), keksz, levespor, gyümölcs-
konzerv, kakaó, fogkrém, fogkefe, gyertya, szappan, sam-
pon, mosószer, öblítő.

Áldás, békesség! Köszönjük adományát!

Áldott adventi készülődést kíván a Karcagi Református 
Egyházközség Presbitériuma!

Köszönet
A Karcagi Római Katolikus Egyházközösségért Alapít-

vány Kuratóriuma köszönetét fejezi azoknak, akik 2016. 
évben adójuk 1%-át alapítványunk javára utalták át.

Kérjük, hogy a következő években is támogassák ala-
pítványunkat.

Gulyás Zsolt plébános, 
 érseki tanácsos, kuratóriumi elnök

A Karcagi Református Egyházközség ebben az évben is 
szeretettel várja a „NYILAS MISI KARÁCSONYA” 2016.

Cipősdoboz ajándékgyűjtő akció keretében az 
ajándékokkal megtöltött cipősdobozokat.

Töltsünk meg egy cipősdobozt olyan ajándékokkal, 
amelyeknek egy gyermek örülne.

Az elkészített csomagot a Lelkészi Hivatalban 
(Karcag, Kálvin u. 3.) december 16-ig lehet leadni.
Kerüljön a dobozba: kisautó, labda, baba, plüssállat, 

világító vagy hangot adó játék (extra elemmel!), 
édesség, fejlesztő társasjátékok, mesekönyv, napszemüveg, 
póló, játék ékszer, hajgumi, kis képeskönyv, levél (kedves 

üzenettel), meleg sapka, sál, kesztyű, zokni, 
fogkefe, fogkrém, szappan, sampon, füzet, toll, kifestő, 

színes ceruzák, radír, stb.

Az elkészült ajándékcsomagot csomagolják be 
színes csomagolópapírral.

Végül pedig a dobozra jól láthatóan írják rá, hogy milyen 
korosztályú lánynak/fiúnak készítették az ajándékot!
A Karcagi Református Egyházközség Presbitériuma 

szeretettel köszöni az adományokat!
Áldás, békesség!
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Ingatlan
Karcagon, főtérhez közel, 712 
m2-es telken, teljes közműve-
sített, lebontásra vagy felújí-
tásra szoruló ház, telekárban 
eladó. Érdeklődni: Kacsóh ut-
ca 21. szám alatt. Tel.: 06/30-
478-2714.

Üres, beépíthető, összköz-
műves telek 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, gáz-
vezetékcserével, aláfalazva, két 
sor szigeteléssel). Lakáscsere 
érdekel. Tel.: 06/30-219-6813.

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

Karcag belvárosában, tégla-
építésű társasházban, erké-
lyes, klímás, III. emeleti, 59 m2-
es lakás eladó. Tel.: 06/30-540-
4462.

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

Karcagon, a Táncsics krt. 13. 
fsz. 3. szám alatti, 56 m2-es, 
teljesen felújított lakás, költö-
zés miatt alkuképesen eladó. 
Tel.: 06/70-220-3580. 

Lakható ház, építkezésre alkal-
mas telekkel eladó Karcagon, 
a Deák krt. 69. szám alatt. Tel.: 
06/59-313-595, 06/30-439-
5304.

Karcagon, a Kisvénkertben, a 
Kékvirág utcában, 10 sor kert-
föld (fele felkerítve), rajta la-
kókocsi eladó. Tel.: 06/30-216-
9216.

Állat
Kukoricán tartott, vörös tol-
lú csirke konyhakészen eladó. 
Vágás minden pénteken. A 
megrendelést csütörtök dé-
lig 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.

Karcagon, a Bodrog utca 6. 
szám alatt, 5 db kecske (4 db 
jerke, 1 db bak) eladó. Tel.: 
06/30-292-4561.

Vegyes
Mindennemű régiség és tel-
jeskörű hagyaték felvásár-
lás! Bútorokat, festményeket, 
órákat, porcelánokat, dísz-
tárgyakat, paraszti használa-
ti tárgyakat, eszközöket, bö-
dönt, kannát, állványos ba-
bafürdőkádat, mosóteknőt, 
sózóteknőt, kanapét, konyha-
asztalt, kredencet, komódot, 
stb. vásárolnék. Tel.: 06/20-
996-1346.

Mosógép, vegyes poharak és 
tányérok, indukciós főzőlap, 
magnós autórádió (kazettás), 
gázpalack, bevásárlókocsi, és 
elektromos masszírozó eladó. 
Tel.: 06/20-572-6285. 

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

Használt bútorok és hagya-
tékból maradt tárgyak el-
adók. Tel.: 06/30-245-3691.

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

Csillárok, fonott kerekasztal (2 
db székkel), 1 db kuka, mol-
nártalicska, elektromos Stihl 
fűrész, szivattyú, falra sze-
relhető TV-tartó, Swing has-
izomerősítő-pad, 1500 W-os 
elektromos fűnyíró, nyolc-
szögletű márványasztal (jó ál-
lapotú) eladó. Tel.: 06/30-835-
1910.

Traktorutánfutó, 40x40-es 
szögvas, műanyag redőny, 
gyermekülés kocsiba, mos-
dókagyló (fehér) eladó. Tel.: 
06/70-560-7569.

Őrölt édes és erős fűszerpap-
rika termelőtől eladó. Cím: 
Karcag, Rákóczi utca 13. Tel.: 
06/70-943-3479.

Termelői Desire burgonya 
és vöröshagyma kapható 
Karcagon, a Szivárvány utcai 
gumiszervizben.

Kapszulás kávéfőző, 2 db ke-
rékpárra szerelhető táska, re-
kamié, 2 db fotel, 3 db régi 
asztal, 2 db karosszék, 2 db 
nagy tollpárna, sezlon eladó.  
Tel.: 06/20-282-8697. 

Színes TV, MinDig TV beltéri 
egység, fagyasztószekrény, 
gázrezsó palackkal, hűtő el-
adó. Tel.: 06/30-944-8364.

Eladó 2 db színes TV, önt-
vény fürdőkád, 50 literes lá-
bas (zománcos), 60 literes 
alufazék, könyvek, 40 literes 
vájling (zománcos), kukori-
camorzsoló, sózóteknő. Tel.: 
06/30-485-5551.

Termelői mézvásár (zárje-
gyes) december 10-én (szom-
baton) Karcagon, a Reggel ut-
ca 33. szám alatt a nagykapu-
ban. A helyszínen vendégem 
egy gyógyteára! Rendelni a 
06/30-696-5288-as számon 
lehet. 

Eladó 1 db mosdókagyló, 1 
db modern, magas, szürke, 
javításra szoruló hűtőszek-
rény. Ár megegyezés szerint. 
Továbbá 1 db kistraktor után-
futó, 1 db kisméretű halakvá-
rium, 1 db automata mosó-
gép. Tel.: 06/59-500-1841.

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

1 db új kutyaház (70x60x50-
es), 380 W-os villanymotor, 
gáz- és olajégő fej, 1 db fotel-
ágy, 1 db denevérpad eladó. 
Tel.: 06/30-324-0522.

Szükségünk volna egy elöl-
töltős automata mosógépre. 
Akinek már nincs rá szüksége, 
szívesen vennénk, a miénk 
tönkrement. A kis rokkant-
nyugdíjból nem tudunk ven-
ni. Előre is köszönjük! Kérem, 
értesítsen! Felejthetetlen ka-
rácsonyunk lenne. Tel.: 06/30-
405-1686.

Luxusminőségű irodaszék, 
gázpatronnal (16.000 Ft), 6 
db fekete fémvázas ebédlő-
szék (15.000 Ft), hordozha-
tó cserépkályha kitűnő álla-
potú (46.000 Ft). Tel.: 06/70-
908-948.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár-
cserét, felhajtást, méretre 
munkaruhát, férfi szövet- és 
bársonynadrág, bőrkabát var-
rását rövid határidőre válla-
lom! Tel.: 06/59-887-269.

VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is válla-
lok. Török László, tel.: 59/313-
887 vagy 06/30-289-5103.

Tetőmunkákat és javításokat 
is vállalok. Sütő Kálmán ács-
mester, tel.: 06/30-584-2767.

Az Orgonda Agrár Kft. földet 
bérelne, és vállal növényvé-
delmi szaktanácsadást, szak-
irányítást. Tel.: 06/30-785-
0690.

Növényvédelmi szakirányí-
tást, szerződéskötéssel, szám-
laképesen vállalok. Kenyeres 
László okleveles növényor-
vos, tel.: 06/30-785-0690.

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

Földet bérelnék Biharnagy-
bajom, Karcag, Kaba, Nádudvar, 
Nagyrábé, Püspökladány, 
Sárrétudvari térségében. Ár 
megegyezés szerint. Tel.: 06/70-
370-1149.

Utánfutóval kisebb-nagyobb 
fuvarokat vállalok, akár tá-
volságit is. Tel.: 06/30-265-
4197.

A Szendrei Üvegező Bt. vállal: 
mindenfajta üvegezést, tük-
rök kidolgozását, képkerete-
zést, műanyag nyílászárók for-
galmazását, beépítését, redő-
nyök, rovarhálók, szalagfüg-
gönyök készítését Karcagon, 
a Villamos utca 21. szám alatt. 
Tel.: 06/30-684-4941.

APRÓHIRDETÉS

TISZTELT HIRDETŐINK!

SZERKESZTŐSÉGÜNK 

A HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT

 FELELŐSSÉGET 

NEM VÁLLAL!

Piaccsarnoki 
nyitvatartás

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

Hirdessen Ön 
is a Karcagi 

Hírmondóban!

Apróhirdetés 
már 200 Ft-tól!

Nyitvatartás:
Hétfő: 8.30 - 13.30 óráig
Kedd: 8.30 - 15.00 óráig
Szerda: 8.30 - 10.00 óráig
Csütörtök: 8.30 - 10.00 óráig
Pénteken nincs hirdetésfelvétel
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SPORT

Íjászainkra az augusztusi vi-
lágbajnokság után szeptember-
ben ismét nagy kihívás várt.  
Szeptember 17-én került megren-
dezésre a Magyar Íjász Szövetség 
által életre hívott Történelmi or-
szágos bajnokság. Idén már har-
madik alkalommal került sor ar-
ra, hogy az ország különböző ré-
szeiről érkező történelmi íjászok 
összemérjék tudásukat az orszá-
gos bajnoki cím elnyeréséért. A 
versenynek az Egri vár adott ott-
hont.

Az Országos Bajnokságban 6 
íjászunk vehetett részt, akik telje-
sítették a kvalifikációs szintet, és 
megváltották a külön versenyenge-
délyt: Csorvási Zoltán, Bene Zsu-
zsanna, Karas Lajos, ifj. Karas 
Lajos, Hercegné Takács Ibolya és 
Molnár Ferenc Karaul. 

További 8 versenyzőnk OB 
kvalifikáció híján teljesíthette a 
versenyt, és a Nemzeti Bajnok-
ságban lettek értékelve az ered-
ményeik. Ebben a bajnokságban 
indulhatott mindenki, aki nem 
tudott, vagy nem akart az orszá-
gos bajnoki címért harcba száll-
ni, illetve nem volt lehetősége, 
mint pl. a külhoni magyarjaink-
nak. 

Az OB címért folyó versenyben 
íjászaink a dobogóra éppen nem 
tudtak felállni, de a pontszerző 4. 
helyen végzett két versenyzőnk is: 
Csorvási Zoltán és ifj. Karas La-
jos. 

Szintén pontszerző helyen zárt 
Hercegné Takács Ibolya, akinek a 
6. helyet sikerült megszereznie. 

A Nemzeti Bajnokságban már 
érmet is szerzett Nagy Bettina, aki 
korosztályában a 3. helyen végzett. 
Volt még egy pontszerzőnk Őr-
si Mizser Dávid személyében, aki 
korosztályában a 6. helyen végzett.

Büszkék lehetünk, hogy együtt 
versenyezhettünk az ország leg-
jobb történelmi íjászaival, és az 
eredményeink miatt sem kell szé-
gyenkezni, hiszen ezek a pont-
szerző helyek nagyon értékesnek 
számítanak az OB-n, ahol az elért 
helyezések és pontszámok alap-
ján arany, ezüst, vagy bronz mi-
nősítést vehettek át a verseny-
zők. A Kötöny Népe íjászai kö-
zül Csorvási Zoltán ezüst, Bene 
Zsuzsanna ezüst, ifj Karas Lajos 
szintén ezüst, míg Karas Lajos és 
Hercegné Takács Ibolya bronz 
minősítő fokozatot vehettek át. 
Gratulálunk teljesítményükhöz!

Szeptember 25-én Besenyszög-
re látogatott el kis csapatunk, ahol 
évek óta rajthoz állunk. XIII. alka-
lommal rendezték meg éves verse-
nyüket a besenyszögiek, ahol ez-
úttal közel 200 fő állhatott rajthoz.

Karcagról 11-en érkeztünk, és a 
nap végén elégedetten térhettünk 

haza, hiszen számtalan éremmel 
gazdagodott csapatunk.

Csanádi Zádor, Varga Ádám, 
Nagy Bettina, Hercegné Takács 
Ibolya kategóriájában az 1. he-
lyen végzett, Szabó Dávid pedig 
a 3. helyen.

Pontszerző helyeink is voltak, 
ifj. Bereczki Zsolt 5., Illés József 
4., Molnár Ferenc Karaul pedig 
az 5. helyen zárt.

Egy héttel később, október 1-jén 
újabb megmérettetés várt íjásza-
inkra. Sárrétudvari íjászbarátaink 
rendezték meg idei második, egy-
ben a tizedik versenyüket. 17 fővel 
vettünk részt a versenyen, amin 
nagyon szép eredményeket sike-
rült elérni amellett, hogy elhoz-
hattuk a legnépesebb csapat kü-
löndíját is. Csorvási Zoltán, Örsi 
Mizser Dávid, Hercegné Takács 
Ibolya kategóriájában az 1. helyen, 
Bereczki Zétény, ifj. Karas Lajos, 
Karas Lajos, Nagy Bettina, ka-
tegóriájában a 2. helyen, Molnár 
Édua pedig kategóriájában a 3. he-
lyen zárt.

Pontszerző helyen végzett még 
ifj. Bereczki Zsolt (4.), Csaná-
di Zádor (5.), és Molnár Ferenc 
Karaul (5.).

A közel 160 fős mezőnyben na-
gyon szép sikerek születtek.

Október 15-én Nagyhegyesre 
látogattunk el ismét a 3D vadász-
íjász háromfordulós versenysoro-
zat befejező fordulójára. Csapa-
tunk 11 fővel érkezett a versenyre, 
amelyet most is a város központ-
jában található erdei ligetes kör-
nyezetben tartottak.

Dobogósaink: ifj. Karas Lajos 
kategóriájában a 2. helyen végzett, 
összesítésben a 3 verseny alapján 
szintén a dobogó második foká-
ra álhatott fel. Hercegné Takács 
Ibolya kategóriájában az 1. helyen 

végzett, összesítésben a 3 verseny 
alapján szintén a dobogó első fo-
kára állhatott fel. Nagy Bettina 
kategóriájában a 2. helyen végzett, 
összesítésben a 3 verseny alapján 
azonban a dobogó első fokára áll-
hatott fel. Csorvási Zoltán kate-
góriájában a 2. helyen végzett, ösz-
szesítésben a 3 verseny alapján pe-
dig most a dobogó harmadik fo-
ka lett az övé. Örsi Mizser Dá-
vid kategóriájában ezen a verse-
nyen csak a pontszerző 4. helyen 
végzett, azonban összesítésben a 3 
verseny alapján a dobogó harma-
dik fokára állhatott fel. 

Pontszerző 5. helyen végzett még 
ezen a versenyen Karas Lajos.

A nagyhegyesi verseny után, 
vasárnap a Tiszaörsi Arborétum-
ban rendeztek egy különleges ver-
senyt, ahol szintén 3D célokat kel-
let célba venni. Itt az erdő adta a 
verseny különlegességét. Verseny-
zőink: Karas Lajos, ifj. Karas La-
jos, Csorvási Zoltán és Bene Zsu-
zsanna.

Ifj. Karas Lajos az 1. helyen vég-
zett, Csorvási Zoltán a 2. helyen, 
Bene Zsuzsanna pedig a 3. helyen.

Karas Lajos a pontszerző 4. he-
lyen zárt.

Egy hosszabb pihenő után, no-
vember 12-én indult csapatunk 
egy újabb megmérettetésre. Két-
egyházán rendeztek egy 120 fős 
teremversenyt.

Csapatunk 14 fővel nevezett, 
és az ősz első teremtornáján szép 
sikereket értek el. Szabó Dávid, 
Örsi Mizser Dávid, Hercegné 
Takács Ibolya kategóriájában az 
1. helyen, Varga Ádám, Nagy 
Bettina, Molnár Ferenc Karaul 
2. helyével ezüstérmes, Illés Jó-
zsef pedig kategóriájában a 3. he-
lyével bronzérmes lett.

Pontszerzőink ezúttal is voltak, 

a 4. helyen végzett Csorvási Zol-
tán és ifj. Karas Lajos.

A tél bekényszeríti az íjászo-
kat a fedett arénába. Teremver-

senyekre számíthatunk egész té-
len. A kezdet sikeres volt, bízunk 
a további szép eredményekben.

Kötöny Népe Karcagi Íjász Kör

Sikeres évet zártak a karcagi íjászok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Györffy István Katolikus Általános Iskola tovább-

viszi értékes hagyományait, ezért a 2016/2017-os tanév-
ben is meghirdeti hagyományos helytörténeti és népraj-
zi pályázatát az általános iskolák felső tagozatos tanu-
lói számára.

A pályázat célja: Karcag vallástörténetének sokoldalú 
megismerése, a néprajzi műveltség elmélyítése, a törté-
nelmi 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), Kar-
cag, József Attila u. 1.

Intézményünk szeretettel várja a pályaműveket.
Kovács Miklós Istvánné

igazgató


