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A Karcag Városi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal nevében áldott és meghitt 
karácsonyt, sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk városunk valamennyi polgárának!

Karcag Város Önkormányza-
ta, a Déryné Kulturális, Turisz-
tikai, Sport Központ és Könyv-
tár és a Karcagi Római Katoli-
kus Egyházközség szervezésé-
ben december 18-án a katolikus 
templomban volt a negyedik ad-
venti hangverseny, ahol köszön-
tőt dr. Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter, térségünk 
és városunk országgyűlési kép-
viselője mondott. Szólt a magyar 
kereszténység legnagyobb ün-
nepéről, a karácsonyról, amikor 

szívünket megtölti a szeretet, 
otthonunkban a gyertyák fényei 
mellett felcsendülnek legszebb 
énekeink, s verseink, amelyből 
egyet fel is olvasott a jelenlévők-
nek, majd a Jeruzsálemből ho-
zott gyertyával gyújtotta meg az 
adventi koszorú negyedik gyer-
tyáját.  

Ezután Kovács Szilvia alpol-
gármester adta át Gulyás Zsolt 
plébános, érseki tanácsosnak a 
betlehemi születés templomá-
ból hazánkba érkezett lángot, 

amelyet ő Kenderesről hozott el, 
s amellyel az ünnepi gyertyát is 
meggyújtották. A Szent Efrém 
Férfikar Bizánctól Budáig kü-
lönleges karácsonyi énekekkel 
kápráztatta el a jelenlévőket. A 
műsor után a betlehemi lángról 
a jelenlévők meggyújtották sa-
ját gyertyáikat, hogy hazavigyék 
otthonukba a szeretet lángját, 
majd a templom előtt egy közös 
énekléssel ért véget a negyedik 
adventi vasárnapi ünnepi hang-
verseny.

Jézus születésének történetét tekinthették meg az érdek-
lődők a Szent Pál Marista Általános Iskola tanulóinak előadá-
sában december 16-án, pénteken délelőtt.

Az iskolaépületbe lépve, kézműves termékekből álló jótékony-
sági vásár fogadta a vendégeket. Az evangéliumi jelenetek meg-
elevenítése az udvaron kezdődött, majd teremről teremre kísér-
ték a látogató csoportokat, ahol a Megváltó születéstörténetének 
más és más részletei kerültek bemutatásra. Minden egyes helyszí-
nen más szereposztásban játszották el a gyerekek a jeleneteket, 
hogy mindenki részt vehessen bennük. 

Élő betlehemes kiállítás Ég a negyedik adventi gyertya

Dobos László
polgármester

Gyurcsek János
alpolgármester

Kovács Szilvia
alpolgármester

Rózsa Sándor
jegyző
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Fekete péntek, 
szomorú vasárnap, 

multis év vége
Valószínűleg N. Marcsika hazatérése 

tartja izgalomban az olvasók nagy részét, 
azonban sajnos nem tudok szenzációs hí-
rekkel szolgálni. Mindenesetre sok híreszte-
lés megdőlt; akár a lap aljáig tudnám fel-
sorolni, mi mindenről hallottam az évszá-
zad helyi bűnügye kapcsán. Ukrán maffió-
zók kegyetlen bosszújától kezdve a „kisvá-
rosi Lady L-es” szirupos históriákig. Ezeket 
a szóbeszéd erősítette fel, nem is annyira az 
országos média. Azok majd ezután jönnek. 
Már látszanak is a jelek, össze-vissza tip-
pelgetik a számokat, a hazahozatal részle-
teit és a többit.  

Egykori matek tanárom kedvenc mon-
dása volt annak idején, amikor kiosztot-
ta az előző órán megírt röpdolgozatokat: 
„a csüggedést nem szabad elveszíteni!”.  
Hát igen, ami másnak irónia, az nekünk 
lehet, hogy bosszúság. Ha nekem mesé-
li el valaki, nem hittem volna el, de mi-
vel velem történt, kénytelen vagyok. Tör-
tént, hogy megunva eddigi tömegkom-
munikációs szolgáltatómat, váltani akar-
tam, egy bizonyos reklám által befolyásol-
va. Aztán mégsem, mert jöttek az ellenér-
vek: a másik sem jobb, ott más tv csatorna 
hiányzik a csomagból, kevesebb a kézilab-
da, stb. Na, akkor nézzük meg az IPTV-t. 
Az önkiszolgáló telefonos ügyfélszolgálat-
nál egy üde női hang szerint még nincs a 
lakókörzetemben erre lehetőség. De van, 
mert hallottam róla. A hölgy csak kötötte 
az ebet a karóhoz. Aztán szerencsére, va-
lamiért megszakadt a vonal. Bementem 
a helyi ügyfélszolgálathoz, ahol kiderült, 
hogy tényleg van. Meg is rendeltem. Eltelt 
egy hét, két hét, nem jött a telefon, hogy 
jönnek átkötni. Megint bementem, meg-
nyugtattak; napokon belül érkeznek. Az-
tán egyik reggel, zuhanyzás közben kiug-
rok a tus alól a telefoncsörgésre, szóltak, 
hogy itt állnak a ház előtt, nyissam ki a ka-
put. Átkötötték, kedvesek voltak, elbeszél-
gettünk. Majd kiderült, ha olyan szolgálta-
tást akarok, amit a reklámban láttam, ak-
kor új beltéri egység kell. Futár hozta, 3-4 
napra. Felhívtam a használati utasításban 
szereplő telefonszámot, amely +36-al 
kezdődött. Kiderült, az nem jó, 06-al kell 
kezdeni. Aztán nagy nehezen regisztráló-
dott. Majd régi ismerősöm mobilon meg-
kérdezte, miért szüntettem meg a vona-
last. Kiderült, új telefonszámot adtak, de 
azt velem senki nem közölte. Pedig ötször 
felhívtam a telefonos ügyfélszolgálatot, 
hogy kifelé tudok, de befelé nem. Legutol-
jára 3 napja nyugtatott meg egy kedves Il-
dikó nevű hölgy, aki kellemes ünnepeket is 
kívánt. Mondtam neki, maradjunk az ál-
dottnál. Jó - mondta, maradjunk. Szóval, 
abban maradtunk.

 -ács-

Az örömet jelképező, harmadik gyertyát is meggyújtották az 
adventi koszorún a Karcag Városi Önkormányzat és a Déryné 
Kulturális Központ szervezésében a Kultúrpalota dísztermében 
december 11-én.

Pánti Ildikó önkormányzati képviselőnő köszöntőjében beszélt 
az adventi várakozás öröméről, és arról, hogy a koszorú minden 
gyertyájának jelentése van (hit, remény, öröm, szeretet), amelyek-
nek a fénye segíti az érzelmek megélését. A harmadik vasárnap az 
örömvasárnap, amikor egy angyal jön le közénk, kezében fénnyel, 
amely valamennyiünket szeretettel és boldogsággal tölt el – fogal-
mazott a képviselőnő, majd meggyújtotta a harmadik gyertyát az 
adventi koszorún.

Az ünnepi vasárnap ezután a Tritonus Guitar Trio gitárkoncert-
jével folytatódott, majd a Karcag Város Kamarakórusának adventi 
műsorát hallgathatták meg a jelenlévők Lór-Kerekes Ágnes karve-
zető vezetésével, és Koppány Mária közreműködésével.

Az öröm gyertyája

Megtartotta idei utolsó ülését 
Karcag Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete december 
15-én. A napirendi pontok meg-
vitatása mellett négy kitüntetet-
tet köszöntött Dobos László pol-
gármester.

Egyhangúlag elfogadta a 2017.  
évi átmeneti gazdálkodásról szóló 
rendelet-tervezet javaslatot a testü-
let, amelyben a képviselők felhatal-
mazták a polgármestert, hogy az át-
meneti gazdálkodási időszakban az 
önkormányzat bevételeit folytató-
lagosan beszedje, kiadásait fedezze, 
a folyamatban lévő feladatokhoz a 
szükséges pénzügyi fedezetet biz-
tosítsa.

Támogatták a városatyák a 2016. 
évi költségvetési rendelet módosí-
tását. Erre többek között azért volt 
szükség, mert az év végén 465 ön-
kormányzati intézményhez tartozó 
munkavállaló kap 30.000 forintos 
ajándékutalványt, ami miatt Kar-
cagi Nagy Zoltán és Szepesi Tibor 
képviselők örömüket fejezték ki. 
Andrási András pedig a gyermek-
orvosi praxisra elkülönített, idén fel 
nem használt összeg jövő évi eme-
lésének szükségességéről beszélt. 
Dobos László polgármester el-
mondta, hogy több lépcsőben állít-
ják össze a jövő évi költségvetést, a 
pénzügyi lehetőségeket figyelembe 
véve nem felejtkeznek el erről sem.

Elfogadták a közterületek el-
nevezéséről, valamint az ingatla-
nok házszámozásáról szóló rende-
let módosítási javaslatát, amely sze-
rint elnevezték azokat a külterüle-
teket, közterületeket, zárt kerti uta-
kat és tanyákat, amelyek eddig még 
nem voltak. Pánti Ildikó képvise-
lőnő hozzászólásában a változás-
sal járó személyi okmányok átfutási 
idejéről érdeklődött. Rózsa Sándor 
jegyző elmondta, hogy a központi 
lakcímnyilvántartásban megjelen-
nek ezek az ingatlanok lakóingat-
lanként, azonban valószínűleg idén 
már nem, majd csak januárban tud-
nak lakcímet intézni az érintettek.

Megszavazták a Karcag Városi 
Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének 2017. évi munkatervének ter-
vezetét is. Dobos László elmondta, 
hogy ez egy váz, javaslatokat tartal-
maz, amely várhatóan hónapról hó-
napra ki fog egészülni.

Egyhangúlag elfogadta a testület 
a 2017. évi belső ellenőrzési terv ja-
vaslatát, amelynek célja, hogy előse-
gítse a közpénzekkel történő ered-
ményes és szabályszerű gazdálko-
dást.

Jóváhagyták a képviselők a Kar-
cagi Polgármesteri Hivatal 2016. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztató-
ját. Dobos László elmondta, hogy 
felelősségteljes év áll a hivatal mö-
gött, és a feladatai sokkal gazdagab-
bak voltak, mint a korábbi években. 
Pánti Ildikó hozzászólásában kö-
szönetét fejezte ki a hivatal dolgozói 
és a bizottság felé.

A Karcag Városi Cigány Nemze-
tiségi Önkormányzat részére 2017-
ben egy fő adminisztrátor négy órá-
ban történő foglalkoztatására 1,2 
millió forintos támogatást szava-
zott meg a testület.

Kilenc igen és két nem szava-
zat mellett támogatta a képviselő-
testület a Karcag Televízióval va-
ló 2017-es megállapodást, amely-
hez 3.750.000 forintos támogatást 
biztosít az önkormányzat. Andrá-
si András képviselő a témához hoz-
zászólva elmondta, hogy jó dolog-
nak tartja a televíziót, de kiegyen-
súlyozottabb tájékoztatást szeretné-
nek, hogy az ellenzék is több lehető-
séget kapjon.

Egyhangúlag megszavazták a 
külterületi helyi közutak fejleszté-
sére kiírt pályázaton való részvé-
telt, amelyből a Zádor-hídhoz veze-
tő utakat javítanák meg.

Pályázik az önkormányzat dr. 
Pintér Zoltán Karcag város hely-
történeti kutatásaihoz kötődő dok-
tori értekezletének könyv formájá-
ban történő kiadásának támogatá-
sára 500 példányban.

Nem érkezett ajánlat a helyi au-
tóbusz-közlekedési szolgáltatásra 
kiírt közbeszerzésre, így az eljárást 
eredménytelenné nyilvánították, és 
a jelenlegi szolgáltatóval, a Közép-
Kelet-Magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt-vel hosszabbítják meg 
a szerződést 2018. december 31-ig. 
A közlekedés 2017-es működéséhez 
13 millió forint támogatást biztosít 
az önkormányzat.

Közfoglalkoztatás keretében a 
következő évben 6 programelemre 
pályázik a Városgondnokság: me-
zőgazdasági program, helyi sajátos-
ságokra épülő közfoglalkoztatás, 
belvízelvezetési program, mezőgaz-
dasági utak rendbetétele, közúthá-
lózat karbantartása, illetve illegális 
hulladéklerakóhelyek felszámolása 
témában.

Megszavazta a képviselő-testü-
let a volt jéggyár épületének verse-
nyeztetés útján történő értékesíté-
sét. Dobos László úgy fogalmazott, 
hogy egy fejlődő, forgalmas város-
részen nem szabad tovább állni 
hagyni a folyamatosan romló épü-
letet.

A napirendi pontok megtárgya-
lása előtt Dobos László polgármes-
ter köszöntötte a város kitüntetettje-
it, akik az 1956-os magyar forrada-
lom és szabadságharc 60. évforduló-
ja alkalmából Hűség a Hazához Ér-
demrend Nagykeresztje kitüntetést 
vehettek át Budapesten december 
5-én. Elismerést kapott Béres Sán-
dort, a Világszövetség Karcagi Szer-
vezetének elnöke, id. Fazekas Sán-
dor, Bene Imre és Kárpáti Vince.

Az ülés végén Dobos László pol-
gármester megköszönte a testület és 
a hivatal munkáját, majd kellemes 
ünnepeket kívánt mindenkinek.

A testület a következő tervezett 
ülését 2017. január 26-án tartja.

Kapás Mónika

Testületi ülésKedves karcagiak!
A rög maga az élet. Ezért első-

sorban és mindenekelőtt a Jász-
Nagykun-Szolnok megyei gaz-
dák szorgos munkáját szeret-
ném megköszönni. Az ő szaktu-
dásuk nagymértékben hozzájá-
rult ahhoz, hogy idén ismét ki-
emelkedő évet zárhasson a ma-
gyar mezőgazdaság: a növény-
termesztés rekordteljesítmé-
nye mellett idén is folytatódjon 
az állattenyésztés termelésének 
bővülése, emelkedjen a termelés 
jövedelmezősége. Országosan és 
szűkebb pátriánkban is.

Kedves karcagi polgárok!
A munkás hétköznapok és az elért eredmények rövid 

számvetése után előttünk állnak a meghittség, a csalá-
di együvé tartozás napjai. Ha az év zárásaként a pihenésre 
is teret adó pillanatokban egymásra tekintünk és őszintén 
egymás felé fordulunk, megleljük igazi értékeinket. Ahogy 
Szabó Dezső írta „Az én karácsonyestéim” című novellá-
jában: „Ez volt a hitem: hogy Isten építi az utakat, és rajtuk 
minden ember egymás felé megy. Hogy a jóság a világ egysé-
ge, s mint a jó kenyeret adó kalász: életünknek mások életé-
ben kell gyümölcsöznie.”

E gondolatokkal kívánok békességben eltöltött, 
áldott ünnepeket mindannyiuknak!

Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter
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A Karcagi Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztálya 
„Ne csak a Mikulást vegyük ész-
re!” akció keretében ellenőrzést 
tartott december 5-én a reformá-
tus templom előtt. Teleki Zoltán 
rendőrkapitánytól megtudtuk, 
az akció célja a gépjárművezetők 
figyelmének a felhívása a passzív 
biztonsági eszközök alkalmazá-
sára, a megváltozott időjárási és 
útviszonyok kapcsán a megfele-
lő vezetői magatartás betartásá-
ra. A szabályosan közlekedő jár-
művezetők részére csoki Miku-
lást, a szabálytalan vezetőknek 
most nem bírságot, hanem vir-
gácsot adtak. Ezzel párhuzamo-
san, a Madarasi úton közleke-
dőket állították meg két napig a 
Látni és látszódni kampány ke-

retében. A rendőrök ellenőriz-
ték a megállított járműveket, a 
vezetők figyelmét felhívták arra, 
hogy a a megváltozott út és látá-
si viszonyoknak megfelelően ve-
zessenek, a nyári gumit cseréljék 

le télire, illetve autószerelő bevo-
násával ellenőrizték az autókban 
a fagyálló és ablakmosó szintjét, 
a világító berendezéseket, azaz 
mindazt, ami a jól láthatósághoz 
elengedhetetlen.

Ellenőriztek, de most nem büntettek

December 5-én (hétfőn) délután érkezett meg a Déryné Kul-
turális Központ Mikulása a Városháza elé, hogy a kíváncsi gye-
rekek találkozhassanak és válthassanak néhány szót vele. A gye-
rekek elhozták megunt, de jó állapotban lévő régi játékaikat, 
amelyeket a Mikulás továbbít majd a rászorulók számára, hogy 
nekik is szép lehessen az ünnep. A csípős téli hideg ellenére so-
kan eljöttek, hogy felülhessenek a szánra, és készülhessen egy 
közös fotó róluk és a Mikulásról. Énekeltek, verseltek, miközben 
karácsonyi dallamok zengték be a teret, és varázsoltak ünnepi 
hangulatot a város karácsonyfája körül.

A Mozgássérültek Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Egyesülete 
karcagi csoportja november 26-
án (szombaton) tartotta évzáró 
ünnepségét. 

Az ünneplő tömeg néhány pil-
lanatig tartó néma felállással tisz-
telgett az ez évben elhunyt ta-
gok emléke előtt. A program el-
ső részében évösszegző beszá-
molót tartott Németh Imréné, a 
karcagi csoport vezetője. Beszélt 
az év során megvalósított prog-
ramokról, a karcagi csoport társ-
csoportok programjain való ak-
tív részvételéről, a városban mű-
ködő civil szervezetekkel való 
jó kapcsolatról, a tagok áldoza-
tos munkájáról, a kapott támo-

gatásokról – legyen bármily cse-
kély, nagy segítség minden tá-
mogatás. Májusban a küldött-
közgyűlésen, novemberben pe-
dig a tisztújító küldöttgyűlésen 
vett részt a csapat a megyei nyolc 
fővel. A megyei egyesület veze-
tésében változás történt: Murá-
nyi Zsigmondné elnök, Bodor 
Andrásné elnökhelyettes, Ladá-
nyi Istvánné pedig titkár lett. - A 
vezetőség minden tagja azon fá-
radozik, hogy a csoport működő-
képes maradjon – időt és anyagi 
költséget nem számolva. Köszö-

nöm az egész évi munkátokat, ki-
emelve a házigazda szerep-vál-
lalást, ahol néha száz főre is kell 
főzni. Köszönet a csoport azon 
tagjainak, akik fáradságot nem 

ismerve, mindig készen állnak az 
önkéntes munkára – hangsúlyoz-
ta Németh Imréné. A csoportve-
zető egy kérést intézett Dobos 
László polgármesterhez azzal 
kapcsolatban, hogy a járdák al-
kalmasak legyenek a mozgásuk-
ban korlátozott emberek közleke-
désére is, majd pedig arról szólt, 
hogy 2017-ben lesz 30 éves a kar-
cagi csoport, amit méltóképpen 
szeretnének megünnepelni, így a 
jövő év is rendkívül tartalmasnak 
ígérkezik. 

Az évösszegző beszédet köve-

tően a meghívott vendégek in-
téztek néhány szót a közösség-
hez. Elsőként Dobos László pol-
gármester szólalt fel, majd Bo-
dor Andrásné, a megyei egyesü-
let elnökhelyettese, Béres Sán-
dor, az Országos Nyugdíjas Pol-
gári Egyesület elnöke, végül pe-
dig Váczi Attiláné, a Civil Fó-
rum elnöke kért szót.  

Az évzáró esemény a szépko-
rúak, a kerek életévet betöltött ta-
gok köszöntésével folytatódott, 
majd kultúrműsor vette kezde-
tét. Özv. Kovács Imréné gyönyö-
rű szavalatával kezdődött a mű-
sor, majd színpadra lépett a nem-
régiben, az országos Ki mit tud? 
versenyen arany minősítést szer-
zett kenderesi csapat, a Toporgók. 
Hajdú Jánosné karácsonyi verse 
következett, majd ünnepi témá-
jú énekeket hallgathattak meg a 
vendégek a túrkevei csoport elő-
adásában. Dániel István szóra-
koztatta a közönséget énekével, 
Fehérné Mara pedig egy különle-
ges, almáról szóló Pablo Neruda-
ódát hozott el a közönségnek. Vé-
gül, Németh Imréné csoportve-
zetőt hallgathatták meg a vendé-
gek. A kultúrműsor után ebédre, 
majd kötetlen beszélgetésre ke-
rült sor. 

Erdei Orsolya

Jövőre 30 éves lesz a mozgássérültek karcagi csoportja
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszü-

lött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen.” (János 3,16)

A Kedves Olvasó bizonyára tudja mi a puzzle, avagy a ki-
rakós játék. Az apró darabokból kemény munkával kell ösz-
szerakni a képet. A darabkák önmagukban nem sokat jelen-
tenek, legfeljebb sejtetnek valamit a nagy műből. A puzzle-
kép él bennem sokunk ünnepléséről. A karácsonyról nagy ál-
talánosságban azt mondják, hogy az ajándékozás, a szere-
tet, az öröm, a békesség ünnepe. Szoktuk is egymásnak kí-
vánni: legalább most ajándékozzuk meg a másikat, szeressük 
egymást, örüljünk a másiknak, és próbáljunk meg békesség-
ben élni! De sokszor volt mégis feszült, örömtelen, békétlen 
az ünnepünk. Mi ennek az oka? Az, hogy darabokra törtük a 
karácsony igazi képét, és apró darabjaiból csak néhányat ta-
lálunk meg ilyenkor. Ajándékozunk ugyan, de sokszor kény-
szerből és nem örömből. Békességet erőltetünk magunkra 
rég nem látott családtagokkal való találkozásunkkor, de nem 
igazán szeretjük őket. Az igazi karácsony, amilyennek az Úr 
Isten adta nekünk, a kirakós darabjai egyben voltak. Figyel-
jük csak meg Jézusunk születését. Először is, valóban az aján-
dékozás ideje volt az első karácsony. A nagy Ajándékozó, a 
mi mennyei Atyánk, beleadta ebbe a földi létbe Önmaga esz-
szenciáját. Emberi alakban, Jézusban, hallhatóvá, tapasztal-
ható lett, hogy Ő, hogyan tekint ránk, teremtményeire. Mind-
ezt nem kényszerűségből tette, hanem azért, mert szereti 
az embervilágot. Jézus megszületése a szeretet jelképe. 
Mindez pedig a Szentírás tudósítása szerint, azoknak a szí-
vét, akik ezt felfogták, nagy örömmel töltötte el. Miért örül-
het ennek a világ? Azért, mert ha Jézus megszületett, akkor 
ez azt jelenti, hogy a hatalmas Isten nem az ellenségem, nem 
az elszámoltatás ura, hanem Atyám. Ha Ő szeret engem, ak-
kor én sem tehetek mást. Szeretnem kell önmagamat, és sze-
retnem kell azokat, akiket Isten ugyanúgy szeret, mint en-
gem. Van-e ennél komolyabb indok arra, hogy megbékéljek 
magammal, sorsommal, és békében éljek az emberekkel? 
Quod est demonstrandum! Íme, a bizonyítás. Ezért kell ilyen-
kor keresni, akiben összeáll a kirakós, akiben igazzá, és igazi-
vá válik a karácsony. Jézus Krisztussal való találkozás nélkül 
nincs igazi karácsony.

A Karcagi Református Egyházközség, valamint családom 
nevében kívánok minden Kedves Olvasómnak meghitt, ál-
dott, igaz ünnepet, és sikerekben gazdag, boldog új évet! 

Koncz Tibor református lelkipásztor  

KERESZTYÉN GONDOLATOK 
KARÁCSONY ÜNNEPE ELŐTT

Jótékony Mikulás-fotózás



4 2016. december 23.

HÍREK

A Karcagi SZC Varró István Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma hat végzős osz-
tályának szalagavatója volt december 2-án délután a Déryné Kulturális Központban. A végzős diá-
kokat és szüleiket Oláh István osztályfőnök köszöntötte, majd felolvasták dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter, térségünk és városunk országgyűlési képviselőjének, valamint Dobos Lász-
lónak, Karcag város polgármesterének és a társintézmények vezetőinek a dísztáviratait. A szalagtű-
zés után a második emeleti díszteremben a szalagavatói táncot tekinthették meg a hozzátartozók.

Szalagavató a Varróban

Textilmikulással ajándékoztak meg több mint 700 óvo-
dást a Szikfolt Foltvarró Klub tagjai Mikulás alkalmából 
december 5-én (hétfőn) a Városháza előtt felállított ka-
rácsonyfánál. A foltvarrók ezt követően a kórház gyerek-
osztályát is meglepték egy csomaggal.

Hideg, deres délelőttön nagy csomagok várták az óvo-
dásokat a város karácsonyfája alatt. A gyerekeket Gulyás 
Ferencné, a Madarász Imre Egyesített Óvoda intézményve-
zetője köszöntötte, aki elmondta, hogy a Szikfolt Foltvarró 
Klub tagjainak ügyes kezei készítették a meglepetéseket az 
óvodások számára, majd átadta a szót a csoport vezetőjének. 
– Nagy szeretettel készítettük nektek, mert a Télapótól kap-
tunk egy levelet, hogy mi lenne, ha mi most besegítenénk ne-
ki, mert nagyon sok munkája van, és úgy tudja, hogy itt min-
den gyerek nagyon-nagyon jó volt – mondta Bojtiné Péntek 
Ildikó, majd kiosztották mind a kilenc óvodának az ajándé-
kokat. – 724 mikulást készítettünk másfél hónap alatt, mivel 
csak az őszi kiállításunk után fogtunk hozzá. Így gőzerővel, éj-
jel-nappal mikulást varrt mindenki – árulta el a klub vezetője. A 
gyerekek azt ugyan tudták, hogy ajándékozás lesz a Városhá-
za előtt, de hogy mit kapnak, az csak ott derült ki. – Mi is és a 
gyerekek is csak most láttuk meg azokat az ajándékokat, ami-
ket ők a két kezük munkájával heteken, hónapokon keresz-
tül készítettek – mondta Gulyás Ferencné. A gyerekek han-

gos „köszönjük”-kel és tapssal fogadták az ajándékokat, majd 
elénekeltek néhány Mikulás-dalt. Az óvodások megajándé-
kozása után a foltvarrók a Kátai Gábor Kórház gyerekosztá-
lyának betegeit is meglepték textilmikulásokkal, hogy kicsit 
szebbé tegyék a napjukat. – Nagyon örülünk, első ránézés-
re is látszik, hogy nagyon praktikus, és gyerekek kezébe va-
ló ajándék. Könnyű megfogni, nincs rajta olyan apró gyöngy, 
ami levehető, és veszélyeztethetné esetleg a gyerekeket. Ezek 
nagyon hosszú ideig kedvencek maradnak – köszönte meg 
az ajándékokat dr. Szabó Mária, a gyerekosztály vezető fő-
orvosa. Nagyné László Erzsébet, a kórház főigazgatója pe-
dig hozzátette, hogy a Szikfolt Foltvarró Klub ötletei szívhez 
és gyerekekhez szólóak, amire egy gyerekosztálynak szüksé-
ge is van, hogy a körülményeit javítsa. – A karácsony, a szere-
tet ünnepe alkalmából, még egyszer nagyon szépen köszön-
jük az ajándékot – mondta az igazgató asszony, és békés ün-
nepeket kívánt a klub tagjainak.

Kapás Mónika

Több mint 700 gyereket 
ajándékoztak meg a foltvarrókTíz nemzet részvételével az 

ausztriai Ebersdorfban meg-
rendezett nemzetközi díjugrató 
versenyen vett részt egy ötfős, 
hortobágyi-karcagi csapat tag-
jaként november 25-26-27-én 
Teleki Zoltán, a Karcagi Kun-
lovarda lovával, a hétéves Ka-
balával. Mindhárom nap a 130 
centiméteres számokban indult 
ló és lovasa, s közel hetven ver-
senyzővel mérték össze tudásu-
kat. Hibátlan lovaglással pén-
teken a második legjobb ered-
ményt elért magyar páros let-
tek. Kabala első nemzetközi 

versenyeredménye biztató, jö-
vőre a 135-140 centis akadályo-

kat szeretné vele sikeresen ven-
ni Teleki Zoltán.

Nemzetközi versenyen is sikeres volt Kabala

A Karcagi Arany János Általános Iskolában is 
hagyománnyá vált, hogy az adventi időszakban 
több rendezvénnyel készülünk az év legszebb ün-
nepére. A gyertyagyújtás eseményei mellett Mi-
kulás ünnepséggel, mesemondó versennyel, Ka-
rácsonyi műsorral tesszük meghittebbé a várako-
zás időszakát.

Ebben az időszakban jut idő gondolni azokra, 
akiknek nem lehet teljes az ajándékozás öröme.

Nagy örömmel fogadtuk idén harmadik al-
kalommal az Agrosprint Kft. ajándékcsomagját, 
amellyel tanulóink arcára mosolyt, derűt varázsol-
tak. 

Köszönet a finom „mikulás csomagért”, ame-
lyet minden gyermek örömmel vitt haza.

Kívánunk az Agrosprint Kft. vezetőinek és dol-
gozóinak valamint minden kedves olvasónak bé-
kés, boldog karácsonyt!

Szentesiné Nánási Tünde
mb. intézményvezető

Jótékonykodás az „Aranyban”
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Adventi játszóházat szerve-
zett a Déryné Kulturális, Turisz-
tikai, Sport Központ és Könyv-
tár december 10-én, szombaton 
a Városi Sportcsarnokban. 

A négyórás rendezvény válto-
zatos kézműves- és sportprog-
ramjai 14 órától kezdődtek. 

- Az egész sportcsarnok a gyer-
mekeké volt. Már érkezéskor az 
elmaradhatatlan karácsonyi illat 
várta a hozzánk érkezőket, a Ma-
darász Imre Egyesített Óvoda Jó-
kai úti tagóvodájának munkatár-
sai mézeskalács sütéssel készül-
tek – mondta el Gulyás Hédi fő-
szervező, a Déryné munkatársa. 
A sportcsarnok első 2/3-ában ba-
bakuckó várta a legkisebbeket. A 
Vöröskereszt Karcagi Szervezete 
az elsősegélynyújtásról adott tájé-
koztatót, valamint műsebeket ké-
szített a gyerekeknek. A szerve-
zők egy adventi/karácsonyi sar-
kot is berendeztek, amely egy-
részt háttérként szolgált a Dalma 

Dance Club műsorának, másrészt 
fényképeket készíthettek itt a lá-
togatók. A Madarász Imre Egye-
sített Óvoda óvodapedagógusai 
pedig kézműves tevékenységek-
kel várták a gyerekeket, családo-
kat. Lehetett karácsonyfadísze-
ket, dekorációkat, karácsonyi ké-
peket készíteni. A Déryné Kultu-
rális Központ is üzemeltetett egy 
kézműves asztalt. Gulyás Hédi azt 
is elárulta, hogy idén is próbáltak 
minél többféle anyagot hozni, pa-
pírt, dekorlapot, textilt, hunga-

rocellt. Népszerű volt a „Karcagi 
Csillag Születik” program, amely 
során a bátrabbak magukhoz ra-
gadhatták a mikrofont, és mon-
dókákat, verseket szavalhattak, 
mikulásos és karácsonyi dalo-
kat énekelhettek. A sportcsarnok 
hátsó 1/3-ában a sporté volt a fő-
szerep. 14 órától kosár bemutató-
ra került sor, 15 órától az Eskrima 
karcagi csoportja mutatkozott be, 
16 órától pedig asztaliteniszezni 
lehetett.

Erdei Orsolya

Adventi Játszóház
A „Betekintő” című programsorozat keretében ezúttal a Lu-

ca napi hagyományokhoz kerülhettek kicsit közelebb az érdek-
lődő ovisok a Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézmény-
ben december 13-án, kedden. 

Nyíriné Kátai Katalin, az immár több mint húsz éve műkö-
dő kézműves szakkör vezetője Luca napjához kötődő kreatív te-
vékenységekkel várta a kicsiket, de még mielőtt elkezdődött vol-
na a közös munka, egy diasorral adott egy kis ízelítőt az előző 
évek foglalkozásaiból, amelyeken az ovisok részt vettek. A szak-
körvezető elmondta, nagyon sok visszajelzést kapott már egykori 
szakköri résztvevőktől, tagoktól, hogy a későbbiek során milyen 
hasznos volt számukra, amiket ezeken a foglalkozásokon elsajá-
títottak. A Csokonai úti, Táncsics krt. 17-es, valamint a Kuthen 
úti óvodából érkezett gyerekek nagy érdeklődéssel figyelték a ki-

vetített képeket, és készségesen válaszoltak a szakkörvezető ad-
venthez, karácsonyhoz kötődő kérdéseire is. A bemutató után 
a gyerekek négy csoportba rendeződtek. Minden egyes csoport 
más kézműves tevékenységet végezhetett, de forgószínpadszerű-
en mindenkinek volt lehetősége kipróbálni mind a négyet. Míg 
az egyik csoport Luca-búzát ültetett, egy másik asztalnál szalon-
cukor-készítés folyt, a harmadiknál textilből, gombból és hurka-
pálcikából készíthettek a gyerekek boszorkányt, amelyet bele le-
hetett szúrni a búza földjébe, a negyediknél pedig zseníliából haj-
togathattak karácsonyfadíszt. A feladatokban jóságos boszorká-
nyok segítették az ovisokat. Miután mindenki kipróbált mindent, 
különleges teával vendégelték meg a jelenlévő gyerekeket és fel-
nőtteket a foglalkozás szervezői, valamint mindenki vehetett egy 
muffint, amelybe egy darabka papír volt sütve, rajta egy névvel. 
Egy babona szerint a papíron álló név a süteményt választó sze-
mély jövendőbeli párjának lesz a neve. A lányok és a fiúk külön 
húztak egy-egy sütit, majd jó hangulatban elfogyasztották azokat 
a teával együtt. A foglalkozás adventi gyertyagyújtással zárult.

Erdei Orsolya

„Luca napi szokások”

Karácsonyi adományt vet-
tek át a Szent Pál Marista Álta-
lános Iskola diákjai a budapesti 
Pál Apostol Katolikus Általános 
Iskola és Gimnázium diákjaitól 
december 9-én, pénteken. 

Az ajándékokat ünnepélyes ke-
retek között adták át a karcagi is-
kola épületében a messziről ér-
kezett vendégek, akiket a Szent 
Pál Marista Általános Iskola 4.a és 

4.b osztálya műsorral köszöntött. 
Közös éneklés következett Misi 
testvér gitáros közreműködésé-
vel, majd először az alsó tagoza-
tosok, azután pedig a felső tago-
zatosok kapták meg csomagjai-

kat. A dobozokra azt is ráírták az 
adományozók, hogy milyen ne-
mű és korosztályba tartozó gye-
reknek szánják azokat. A Szent Pál 
Marista Általános Iskolában mű-

ködő Szociális Bizottság felada-
ta pedig az lesz, hogy a megma-
radt ajándékokat szétossza, eljut-
tassa azokhoz, akiket illet – mond-
ta el Nagy Józsefné, a karcagi is-
kola igazgatónője, majd jelképes 
ajándékkal köszönte meg a Buda-
pestről érkezett pedagógusok és 
a gyerekek munkáját, nagylelkű-
ségét. Ezek után megvendégelés-
re került sor.

- Nagyon sokat készültek, hetek 
óta gyűjtötték ezeket az ajándé-
kokat a budapesti gyerekek. Taní-
tás után sokszor 5-6 óráig az isko-
lában maradtak, hogy az ajándé-
kokat rendszerezzék, becsoma-
golják. Megtapasztalhatták, hogy 
ajándékot kapni jó, de adni talán 
még jobb – hangsúlyozta Nagy 
Józsefné igazgatónő, majd hozzá-
tette, összesen 227 ajándékot hoz-
tak el a vendégek, illetve még leg-
alább 60-al többet, gondolván a 
kistestvérekre is.

Erdei Orsolya

Adományt kaptak a Szent Pál Marista 
Általános Iskola diákjai

A karácsonyra készültek de-
cember 1-jei foglalkozásukon a 
kovátsos Chéfecskék a Lovagi 
Udvarban. Szatmári János séf 
vezetésével párizsi csirkecsíko-
kat készítettek petrezselymes 
burgonyával és brokkoli salá-
tával, Nyíriné Kátai Katalin 
szakkörvezető pedig pudingos 
süteményt sütött a lányokkal. 
A tálalás után a szépen megte-
rített karácsonyi asztalnál kö-
zösen fogyasztották el a menüt.

Karácsonyra készültek a Chéfecskék

Kuthen úti óvodások köszöntötték mindkét szociális 
otthon lakóit Szent Miklós ünnepén. Köszönjük a meg-
hívást és az ajándékot.

Áldott ünnepeket kívánunk!
Sántháné Karászi Julianna

felkészítő pedagógus

A szeretet útján
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Magyar Imre Lajos Nyelvtan 

Nyelvhelyességi Verseny a Refiben

A magyar Országgyűlés 2011-ben nyilvánította november 13-át a magyar nyelv nap-
jává. Magyar Imre Lajos, iskolánk volt kántor tanítója is november 13-án született 137 év-
vel ezelőtt. Tanítói munkásságában kiemelkedő volt a magyar nyelv ápolása. Hivatásá-
ban mindig az új utakat kereste, elsők között alkalmazta a fonomimikai módszert az ol-
vasás-írás tanításában. Értékelte, elismerte városunk lakossága is Magyar Imre Lajos ta-
nító úr munkáját, mint mindig, ha egy tanító, ha egy pedagógus időt, fáradságot nem 
kímélve szórja szét a tudás magvait, különös tekintettel nemzeti kincsünk, a magyar 
nyelv ápolására. Tanár úr nevét emléktábla őrzi iskolánk falán, amelyet unokái készítet-
tek, és 2009-ben avattunk fel. Karcagon van eltemetve a Déli temetőben. Iskolánk Diák-
önkormányzata minden évben látogatja sírját. Hagyományt teremtve 3. alkalommal 
rendeztük meg iskolánkban a Magyar Imre Lajos nyelvtan és nyelvhelyességi versenyt. 
Ezzel szeretnénk tisztelegni a tanár úr emléke előtt, „NEM ÉRDEMTELENÜL!”

5. évfolyam: Györfi-Szalay Zsófia I. helyezés (Refi), Bencsik Hanna Zsófia II. helye-
zés (Refi), Kovács Zoltán III. helyezés (Kiskulcsosi Tagintézmény), Nagy Zsófia III. helye-
zés (Györffy István Kat. Ált. Isk.). Felkészítő nevelők: Halmai Györgyné, Posztósné Gyar-
mati Éva.

6. évfolyam: Kálmán Balázs I. helyezés (Refi), Kele Gabriella II. helyezés (Kiskulcsosi 
Tagintézmény), Bézi Renáta III. helyezés (Györffy István Kat. Ált. Isk.), Ferenczi Zsófia IV. 
helyezés (Refi). Felkészítő nevelők: Halmai Györgyné, Horváthné Pandur Tünde Róza, 
Erős Edit, Nagy Jánosné.

7. évfolyam: Papp Levente I. helyezés (Refi), Reszegi Áron II. helyezés (Györffy Ist-
ván Kat. Ált. Isk.), Pintér Bálint III. helyezés (Refi). Felkészítő nevelők: Halmai Györgyné, 
Posztósné Gyarmati Éva, Nagy Jánosné.

8. évfolyam: Putyora Dóra I. helyezés (Refi), Budai István Bendegúz II. helyezés (Refi), 
Mihály Panna III. helyezés (Györffy István Kat. Ált. Isk.). Felkészítő nevelők: Nagy Jánosné, 
Posztósné Gyarmati Éva.
Gratulálunk a versenyző tanulóknak és a felkészítő szaktanároknak!

Iskolavezetés

„Ingyen alma” program

A Györffy István Katolikus Általános Iskolában 2016. december 1-jén az első hat év-
folyam minden tanulója 5 kg téli almát vihetett haza.

A gyerekek örömmel fogadták az 1525 kg egészséges adományt, amely a Szatmári-
Ízek jóvoltából jutott el hozzájuk.

A program az EU támogatásával és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal en-
gedélye alapján valósulhatott meg.

Iskolavezetés

„Az egészség korona az ember fején, 
de csak a beteg láthatja meg azt.”

A Györffy István Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete és tanu-
lóifjúsága nevében szeretettel köszönöm meg a 2016. november 22-én, 
a Nimród**** Bioszálloda és Bioétterem, Bioboltban megtartott előadá-
sát ifj. Hubai Imre szállodaigazgatónak.

Pályaválasztás előtt álló tanítványaink sok-sok hasznos ismeretet kap-
tak Öntől. A gasztrokalandozás mellett a szakmák alapos megismerésé-
re is lehetőségük nyílt, amely életük első nagy döntésében nagyon hasz-
nos ismeretszerzés volt.

Testünk egészségi állapotát a legközvetlenebb módon a táplálkozással 
tudjuk befolyásolni. A táplálkozás célja a test karbantartása, és az egész-
ség megőrzése. Ezért az ételek kiválasztásánál nem az étel finomsága, él-
vezetessége az elsődleges szempont, hanem az, hogy mennyire szolgálja 
a test egészségét. A táplálkozásnak vannak szabályai, amelyeket nem le-
het figyelmen kívül hagyni, és Öntől ezekről a szabályokról igen részletes 
információkhoz jutottunk.

Rusóiné Szabó Magdolna
DÖK segítő pedagógus

Minősített Európai Tehetségpont lett a 
református általános iskola

Az intézmény a Nem-
zeti Tehetségsegítő Tanács 
által Akkreditált Kiváló 
Tehetségpont cím mellett 
ünnepélyes keretek között 
vehette át az akkreditációs 
oklevelet. Ezáltal bekap-
csolódhat az Európai Te-
hetségsegítő Hálózat mun-
kájába.

Az Európai Tehetség-
pontok - köztük az iskola 
- a tehetségtámogatásnak 
több területén is szakmai-
lag kiemelkedő minőséget nyújtó intézmények, azonban nagyon sok tekintetben eltérő-
ek egymástól. Vannak köztük non- és for-profit szervezetek is, vannak egyházi, állami 
fenntartásúak, akik éppen egy-egy ország minisztériumi háttérintézményei közé tartoz-
nak, és vannak köztük civil szerveződések is.

Az Európai Tehetségsegítő Hálózatba való bekerülésnek van meghatározott követel-
ményrendszere. A legfontosabb kritérium a magas szintű tehetségsegítő munka mellett 
az egymás iránti nyitottság, a nemzetközi kapcsolatépítésben és kapcsolattartásban va-
ló részvételi hajlandóság, a jó gyakorlatok cseréjére való törekvés, különböző nemzetkö-
zi projektekben való részvételi szándék.

Iskolavezetés
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OTTHON

Karácsonyi rögtön puha mézeskalács 

Tészta
 - 1 kg finomliszt, 30 dkg porcukor, 3 teáskanál szódabikarbóna, 14 g mézeskalács fű-

szerkeverék (1 tasak), 30 dkg margarin, 250 ml méz, 3 db tojás
Máz
 - 2 db tojásfehérje, 30 dkg porcukor

Tészta
1. Először a száraz hozzávalókat keverjük alaposan össze, majd jöhet a tojás, a méz és 

a picit megolvasztott margarin. Addig gyúrjuk, míg egynemű, illatos, rugalmas tész-
tát nem kapunk.

2. 3 részre osztjuk, majd egyenként kinyújtjuk 0,5-1 cm-es vastagságúra a tésztát. Ki-
szaggatjuk, sütőlemezre tesszük, ne szorosan, mert sülés közben összenőnek. Meg-
sütjük.

Díszítő máz
1. 2 tojásfehérjét félig felverünk robotgéppel, majd 30 dkg porcukrot apránként hozzá-

dolgozunk, és keményedésig keverjük.
sütési hőfok: 180°C
sütési mód: alul-felül sütés

Hozzávalók / 6 adag

Elkészítése

Fotó: Internet

Advent negyedik vasárnapján meggyújtottuk az utolsó 
gyertyát is a koszorúnkon. Már csak néhány nap és itt a vár-
va várt karácsony. Karácsony estéjén az ünnepi asztalra egy 
újabb dekoráció, asztaldísz kerüljön.

Az idén is szép kaspót választottam (skótkockásat), amely-
be hosszú, vékony gyertyaszálakat tűztem. Köré pedig örök-
zöldet, szárított, illatozó növényeket, gyümölcsöket. Végül 
egy szép masnit. Ügyeljünk arra, hogy asztaldíszünk ne le-
gyen túlméretezett.

Kellemes, boldog karácsonyt kívánok!

Nyíriné Kátai Katalin

Ünnepváró IV.

Emléktáblát avattak Mészá-
ros Ferenc karnagy, zenepeda-
gógus, hegedűtanár tiszteleté-
re a Karcagi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Er-
kel Ferenc Alapfokú Művésze-
ti Iskola Tagintézményének ta-
nárai. Az emléktáblát Dobos 
László polgármester leplezte le 
november 30-án.

Az ünnepséget Plósz Csilla, 
az intézmény igazgatója nyitotta 
meg. – Kívánom, hogy a „húrok 
édes dallama” járja át lelkünket, 
amikor most képzeletben ma-
gunk közé invitáljuk a mindig 
vidám, „roppant” jókedvű, pozi-
tív attitűddel megáldott Feri bá-
csit – emlékezett vissza. Beszélt 
arról, hogy a középiskolában 
még villanyszerelőnek tanuló, 
később pedig szolfézs-hegedűta-
nári diplomát szerzett Mészáros 
Ferenc meghatározó szereplője 
volt a zeneiskolának és a város-

nak is. Ezt erősítette meg egyko-
ri tanítványa, Lór-Kerekes Ág-
nes tagintézmény-vezető is, aki a 

tanítványok szemszögéből foly-
tatta a megemlékezést. – A kar-
cagi énekkarral számtalan bel-
földi szereplésen, kórustalálko-

zón, jubileumi hangversenyen, 
kulturális napon, versenyen és 
minősítőn vettünk részt kiemel-

kedő sikerrel Feri bá-
csinak köszönhetően – 
mondta a tagintézmény-
vezető, majd kiemelte 
azt a hagyományos ok-
tóberi egri kórustalál-
kozót, amelyen Mészá-
ros Ferenc már szemé-
lyesen nem tudott részt 
venni, de ők rögzítették 
az előadást. – A felvé-
tel mellé ajándékoztunk 
neki egy vasból készült 
életfát, hogy abból bár-
mikor erőt meríthes-
sen, hiszen akkor már 
tudtuk, hogy komolyan 
beteg. Haláláig sokszor 
meghallgatta azt a felvé-

telt, amin neki, őérte énekeltünk 
– mesélte Lór-Kerekes Ágnes.

A Mészáros Ferenc születésé-
nek 80., halálának pedig 13. év-

fordulójára állított emléktábla 
gyerekkori barátja, Sebők Lajos 
önzetlen támogatásával valósult 
meg, aki bár nem tudott jelen 
lenni az ünnepségen, egy rövid 
levelet küldött. – Kívánom, hogy 
művészetét, emberi karakterét, 
szívbéli jóságát a tanári kar pél-
daként mutassa be a jövő nemze-
dék számára – állt a sorok közt. A 

táblát Dobos László polgármes-
ter leplezte le, amely közben a vo-
nósnégyes zenélt, majd az avató 
végén a táblán látható Praetorius 
idézetet a zene nyelvén a művé-
szeti iskola tanárai, illetve a Kar-
cag Városi Vegyeskar tagjai elő is 
adták.

Kapás Mónika

Emléktáblát avattak a zeneiskolában
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KÖRÜLTEKINTŐEN!
- hogy az ünnepek valóban békésen teljenek -

Az ünnepek közeledtével sokan látogatnak el elhunyt szeret-
teik sírjához. A boldog és békés ünnep reményében kérjük Önö-
ket, hogy kellő óvatossággal és körültekintéssel látogassanak ki a 
temetőkbe.

A temetők biztonságosak, de sokan csak sötétedés után, vagy 
olyan időszakban tudnak kilátogatni, amikor kevesen tartózkod-
nak a sírkertben. Az idősek sokszor egyedül, táskákkal, a sírok kar-
bantartásához szükséges szerszámokkal látogatnak a temetőbe, 
ahol sajnos olyanokkal is találkozhatnak, akik nem a halottaik mi-
att érkeznek, hanem megkárosítják a kevésbé óvatos polgárokat.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy ilyenkor a tolva-
jok előszeretettel látogatják a sírkerteket és azok környékét, és visz-
nek mindent, ami mozdítható – virágokat, sírcsokrokat, mécsese-
ket, kegyeleti tárgyakat. 

Kérjük, fogadják meg tanácsainkat, hogy az ünnepek valóban 
békében teljenek:
 - Leparkolt gépjárművüket ne felejtsék el bezárni, az utastér-

ben semmiképpen ne hagyjanak értéket! A zsúfolt parko-
lókban feltűnés nélkül feltörik azokat az autókat, amelyek-
ben táskát, tárcát, laptopot, ruhaneműt hagynak. Ne adjanak 
esélyt a bűnözőknek!

 - Idős hozzátartozóikat lehetőleg kísérjék ki a temetőbe, marad-
janak velük, amíg leróják kegyeletüket, rendezik a sírhelyet.

 - A sírnál ne hagyják magára értékeiket, táskájukat, még ha 
csak rövid időre távoznak, hogy vizet hozzanak, vagy eldob-
ják az elszáradt virágokat, mert ezalatt is eltulajdoníthatják 
a holmijukat.  

 - Ha gyanús személyeket, körülményt észlelnek, legyenek na-
gyon körültekintőek! 

Amennyiben Ön mégis bűncselekmény áldozatává válik, vagy ide-
gen személy kínált eladásra - feltételezhetően - temetőből szárma-
zó kegyeleti termékeket, akkor soron kívül értesítse a Rendőrséget 

a 112-es segélyhívó számon. 

Kellemes ünnepeket kíván a Karcagi Rendőrkapitányság min-
den dolgozójának nevében:

Teleki Zoltán rendőr alezredes 
kapitányságvezető

Beszámoló
„Karcag testvérvárosaiért” Közalapítvány 2015. évi tevékenységének, 

gazdálkodásának főbb adatairól

A 2015. évről szóló pénzügyi beszámolónkat és annak közhasznúsági mellékletét a „Karcag 
testvérvárosaiért” Közalapítvány Felügyelő Bizottsága megtárgyalta, és azt az 1/2016. (V.18.) 
FEB sz. határozatával elfogadta, és a kuratóriumnak elfogadásra javasolta. 
Beszámolónk főbb adatai:

Gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem folytattunk. 
Az egyszerűsített éves beszámoló adatai:
Mérleg főösszege:  4.193 eFt
Tárgyévi eredmény: 7 eFt

Bevételeink (2015. év):
Alapítónktól, Karcag Város Önkormányzatától pályázat útján 50.000.-Ft támogatást kap-
tunk működési költségre. 
SZJA 1% (2014. év) jogcímen átutalt támogatás összege: 43.844.-Ft

A közalapítvány 2015. évi írásos kérelme alapján nyújtott támogatások:
OTP Bank Nyrt. Budapest 800 eFt
Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. 3.000 eFt
A Morál Kft-től (Karcag) a közalapítvány 25 eFt adományt kapott. 
1 fő magánszemély; Wolf László 100 eFt támogatást adott a közalapítvány részére.

A támogatások összegei 2016. évben kerültek felhasználásra. 
Támogatóinkkal támogatási szerződést kötöttünk. 
Az önkormányzati támogatást felhasználtuk, határidőre elszámoltunk. 
Kiadásaink:

Személyi jellegű kiadása a közalapítványnak nem volt. 
2015. évi záró pénzkészlet:
OTP Banki egyenleg: 4.157.258.-Ft
Házipénztár egyenleg: 14.510.-Ft
Összesen: 4.171.768.-Ft
A „Karcag testvérvárosaiért” Közalapítvány 2015. évben a 2014. évről készített egyszerűsí-

tett beszámolóját, és annak közhasznúsági mellékletét az Országos Bírósági Hivatalnál letét-
be helyezte, annak közzététele megtörtént.

Alapítónknak, a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkánk-
ról írásban 2015. évben beszámoltunk. 

A 2015. évben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása:
Karcag és Székelykeresztúr testvérvárosi kapcsolata 25. éves évfordulója többnapos rendez-

vénysorozattal Karcagon lett megünnepelve. Székelykeresztúrról olyan személyeket, régi ked-
ves ismerősöket hívtak, akik a hosszú évek során sokat tettek a két település kapcsolatrend-
szereinek az építésében. A jubileumi ünnepséghez méltó időpont volt a Nagykunsági Kultu-
rális Napok 2015. augusztus 19-23. közötti időpontja. A közalapítvány részt vállalt a program-
sorozat összeállításában, baráti találkozót szervezett, ahol a régi jó ismerősök, barátok újra ta-
lálkozhattak és beszélgethettek. A közalapítvány alelnöke is meghívást kapott a karcagi dele-
gációba a lengyelországi testvérvárosunkba, a Karcag és Krosno Odrzaňskie együttműködé-
sének 10 éves jubileuma alkalmából megrendezett ünnepségre. A delegáció tagjaként feladata 
volt több delegálttal együtt a „karcagi ízek” kóstolóval együtt történő bemutatása. 

A karcagi székhelyű Magyar-Kazak Baráti Társaság elnöke, dr. Fazekas Sándor úr felkéré-
sére, valamint a Karcagi Rákóczi Szövetséggel együttműködve, a közalapítvány testvérváro-
sunkba, Székelykeresztúrra, karcagi tanulók kiutazásának programját állította össze, szervez-
te meg. A kirándulás időpontja 2015. augusztus 1 – augusztus 4-ig volt. A kiránduláson 21 ta-
nuló és 6 fő felnőtt vett részt. A közalapítványból 2 fő vett részt felnőtt kísérőként. A közala-
pítványnak a kirándulással kapcsolatban kiadása nem merült fel.

A tanulók többsége nem járt még Székelykeresztúron, felejthetetlen élmény volt az erdélyi 
utazás mindenki számára. 
A közhasznú tevékenység főbb eredménye: 

A közalapítvány közhasznú tevékenységével hozzájárult a testvérvárosok közötti szoros 
kapcsolatok, a közös ünnepek, a közös kultúra erősítéséhez, kiemelten a határon túli magyar-
sággal kapcsolatos tevékenységében ért el eredményeket. A „Karcag testvérvárosaiért” Köz-
alapítvány Kuratóriuma nevében köszönöm az alapítónknak, a Karcag Városi Önkormány-
zatnak, valamint az Idegenforgalmi, Társadalmi és Külkapcsolati Bizottságnak, a kuratórium 
felügyelő bizottságának, a Karcagi Polgármesteri Hivatal dolgozóinak munkánkhoz nyújtott 
támogatásukat, segítségüket. Köszönöm a kuratórium tagjainak és a közalapítvány minden 
támogatójának, segítőjének egész éves aktív munkáját. Köszönöm a cél szerinti tevékenysé-
günk megvalósításához nyújtott támogatásokat, adományt, személyi jövedelemadó 1%-os fel-
ajánlásokat. 

Kérem, továbbra is támogassák a „Karcag testvérvárosaiért” Közalapítvány cél szerin-
ti feladatainak megvalósítását, személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával, ado-
mányaikkal. Adószámunk: 18824254-1-16, OTP számlaszámunk: 11745073-20007896-
00000000.

A közelgő ünnepek alkalmából a kuratórium nevében kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánok Karcag és testvérvárosai – Bácskossuthfalva, Székelykeresztúr, 
Szepsi, Longueau, Krosno Odrzaňskie, Schwarzheide, Mérke, Kunszentmiklós minden 
kedves lakójának!

Elek Eszter
kuratóriumi elnök
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Györffy István Katolikus Általános Iskola továbbviszi 

értékes hagyományait, ezért a 2016/2017-os tanévben is 
meghirdeti hagyományos helytörténeti és néprajzi pályáza-
tát az általános iskolák felső tagozatos tanulói 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

Tisztelt Karcagi Lakosok!
Hosszú és dolgos esztendő van mögöttünk, nagyon sok fejlesztés történt a városban, 

amelynek részese volt a Városgondnokság valamennyi dolgozója. 
Munkánkkal szeretnénk elérni, hogy akik itt élnek, jól érezzék magukat.

A közelgő karácsony a mögöttünk álló év munkájának összegzése mellett kiváló alkalom, 
hogy oda tudjunk fordulni szeretteinkhez.

Az ünnepi időszakra mindenkinek jó pihenést kívánok! 
Áldott, békés karácsonyt, boldogságot minden családnak. 

Kívánom, találják meg a békét, nyugalmat, harmóniát, hogy jövőre újra alkotni tudjunk.

Molnár Pál
igazgató

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
 - Épületvillany - szerelő (Kenderes),
 - Földmunkagép kezelő - nehézgépkezelő (Berekfürdő),
 - Kisállatgondozó (Kisújszállás),
 - Kőműves (Kisújszállás),
 - Leíró könyvelő (Karcag),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó (Kis-

újszállás),
 - Számviteli ügyintéző (Karcag),
 - Szociális gondozó, szakgondozó (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/

Pályázati felhívás
A Karcag Városi Önkormányzat nyilvános pályázat útján ér-

tékesíteni kívánja a tulajdonában lévő Karcag, Kacsóh u. 16. 
szám alatti, 228 hrsz-ú ingatlant.

A részletes pályázati kiírás a www.karcag.hu oldalon Pályáza-
tok címszó alatt, valamint a Karcagi Polgármesteri Hivatal hir-
detőtábláján olvasható, továbbá érdeklődni lehet a Polgármes-
teri Hivatal Költségvetési, Gazdálkodási és Kistérségi Iroda Gaz-
dálkodási Csoportjánál (I. emelet 20. szoba, tel.: 06-59/500-635).

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
pályázat útján értékesítésre meghirdeti az alábbi 

karcagi ingatlanjait: 
 - Dózsa György u. 84. szám alatti, 693 m2 nagyságú, 1402 

hrsz-ú beépítetlen telekingatlan (vételár kiinduló összege: 
bruttó 1.500.000.- Ft)

 - Széchenyi I. sgt. végén található 5749/7 hrsz-ú építési te-
lekingatlan (a vételár kiinduló összege: bruttó 170.180.-Ft)

 - Széchenyi I. sgt. végén található 5749/8 hrsz-ú építési te-
lekingatlan (a vételár kiinduló összege: bruttó 77.216.- Ft)

 - Körös utca 34-1. szám alatt található 1.117 m2 nagyságú 
beépítetlen telekingatlan (a vételár kiinduló összege: brut-
tó 1.418.590.- Ft)

 - Vasút utcában található, 6380 hrsz-ú telekingatlan (a vétel-
ár kiinduló összege: bruttó 2.540.000.- Ft)

 - Penny Market áruház mögötti 6515/4 hrsz-ú ingatlan (az 
eladási ár kiinduló összege: bruttó 10.467.340 Ft)

 - Gyarmati úti 5356, 5358/3 és 5358/4 hrsz-ú beépítetlen te-
rület megnevezésű ingatlanok (csak együttes értékesítés 
esetén) (vételár kiinduló összege: bruttó 63.500.000.- Ft)

 - Varró u. 18. szám alatti 3749/A/7. hrsz-ú ingatlan (vételár 
kiinduló összege: 870.000 Ft)

A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet 
a Karcagi Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Gazdál-
kodási és Kistérségi Iroda Gazdálkodási Csoportjánál (I. 
emelet 20. szoba, tel.: 06-59/500-635).

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 bizo-
nyítvány, 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.

Köszönet
A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Er-

kel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Tagintézménye magán-
ének tanszakának nevében ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani Dobos László polgármester úrnak, két fővédnökünknek 
Gulyás Zsolt plébános, érseki tanácsos úrnak, Nagytiszteletű 
Koncz Tibor elnök-lelkész úrnak, valamint a Györffy István Ka-
tolikus Általános Iskola, a Karcagi Nagykun Református Gimná-
zium és Egészségügyi Szakgimnázium, a Karcagi Nagykun Re-
formátus Általános Iskola vezetőinek és tanári karának, a 2016. 
december 12-ei Zenei hét Zenemanós koncertsorozatának fel-
tétel nélküli támogatásáért.

Külön köszönettel tartozom Dudás Enikő és dr. Debreczeniné 
Géczi Anikó kollégáimnak, a tanszak diákjainak odaadó munká-
jáért, és a szülők, hozzátartozók támogatásáért.

Házi-Sáray Mária
magánének tanszak vezetője

TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT 
ÜGYFELEINKET, HOGY A 

FÖLDHIVATALI OSZTÁLY 
TECHNIKAI OKOK MIATT

2017. JANUÁR 02. (HÉTFŐ) 
NAPJÁN 

ZÁRVA TART.

2017. ÉVBEN AZ ELSŐ 
ÜGYFÉLFOGADÁSI NAP 

2017. JANUÁR 04. 
(SZERDA) 

NAPJÁN LESZ!

MEGÉRTÉSÜKET 
KÖSZÖNJÜK!

KARCAGI JÁRÁSI HIVATAL 
FÖLDHIVATALI OSZTÁLY

A Györffy István Nagykun Múzeum 
nyitvatartása az alábbiak 

szerint módosul:

2016. december 22-től 2017. január 2-ig 
a múzeum zárva tart.

2017. január 3-tól a kiállítások naponta 
10-17 óráig látogathatók. 
(Szünnap: vasárnap, hétfő) 
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HIRDETMÉNYEK

2016. december 24-26 
Karácsony
7.00 Zenemanók karácsonyi műsora
8.30 Nagykunsági Krónika
10.00 Mesemondó verseny 1.
12.00 Mesemondó verseny 2.
13.20 Ovi-gála
15.00 Varrósok szalagavatója
16.30 Gimisek szalagavatója
18.00 Művészeti iskola karácsonyi koncertje
19.30 Adventi koncert
20.40 Nagykunsági krónika

2016. december 27. kedd
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám – református is-
tentisztelet
19.15 Karcagi hírek

19.45 A Hit Szava – római katolikus 
szentmise
20:45 Bucsai Falunap 2016. összefoglaló 1. 
rész

2016. december 29. csütörtök
18.00 Műsorajánlat

18.05 Nyugdíjasok találkozója
18.55 Pásztorok a Hortobágyon
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések:
 Vendég: Laczik Dénesné
 Téma: Ipartestület
 Karcagi hírek
 Háttér
 Vendég: Lévai Kálmán
 Téma: Tűzesetek megelőzése
20.20 Önkormányzati ülés

2016. december 31. szombat
10.00 Műsorajánló
10.05 Fesztiválok térségünkből
15.00 Birkafőző fesztivál 2016
17.00 Györffy bál 2016
18.00 Nagykunság Szépe Szépségverseny 
2016
20.00 Nagykunsági Krónika
21.30 Messze a Nagyerdő - nótaműsor 
a Lovardából

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető:  
06/30/223-8844

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

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

December 24. (SZOMBAT)
8-13 óráig
 Főtér Gyógyszertár 
 (Horváth Ferenc utca 1.)
9-12 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út) (Tesco)

December 25. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út) (Tesco)

December 26. (HÉTFŐ)
9-12 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.) 

December 31. (SZOMBAT)
8-13 óráig
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)
9-16 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út) (Tesco)

Január 1. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)

Január 7. (SZOMBAT)
8-13 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
9-20 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út) (Tesco)

Január 8. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)

A fenti időpontokon túl sür-
gős esetben egészségügyi el-
látás a Háziorvosi ügyeleten 
(Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

KÖSZÖNET
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, 

akik a Kiskulcsosi Általános Iskola Fejlesztéséért Alapítvány 
műsoros estjének sikeres lebonyolítását támogatták, amely-
nek célja a kamerarendszer kialakítása.

Szeretnénk megköszönni a fergeteges műsorát az 5. osztá-
lyos tánccsoportnak és felkészítő pedagógusának, Vargáné Mol-
nár Évának, a Kisújszállási Zumba Tánccsoportnak, Márki Barba-
ra 8. osztályos tanulónak, felkészítő pedagógusának, Horváthné 
Pandur Tünde Rózának, és az egész estén át tartó jó zenét szolgál-
tató Nagy Sándornak és segítőinek. 

Köszönjük a Kiskulcsosi Tagintézmény szülői közösségének, to-
vábbá az iskola osztályközösségeinek a dekoráció készítésében 
való aktív részvételt, valamint az iskola nevelőtestületének, vala-
mennyi dolgozójának a segítségét. Szeretnénk megköszönni Tóth 
János fénytechnikus segítő munkáját.

Köszönjük az alábbi szervezetek és magánszemélyek támo-
gatását:

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úr, Dobos Lász-
ló polgármester úr, Gyurcsek János alpolgármester úr, Szepesi Ti-
bor képviselő úr és családja, Pánti Ildikó képviselőnő, Nagyné Lász-
ló Erzsébet képviselő asszony, Karcagi Nagy Zoltán képviselő úr, 
Sági István tankerület igazgató, Csányi Sándor alapítvány titká-
ra, Akácliget Gyógy- és Strandfürdő, Angelika Cukrászda, Balog 
Barbara fodrász, Béziné Mészáros Mónika, CONTARAX Kft., De-
ák Ferenc, Dobrai Imre, dr. Bartha Júlia, dr. Király József, dr. Sza-
bó Jánosné, Ecsedi Sándor, Fátyolüveg Kft., FIDELITASZ Karcag, 
Flóra virágbolt, Fólia-világ, Fülöp Imre és családja, Székely Ádám, 
Kun Zoltán és a közösségi szolgálatot végző tanulók, Garai István 
és családja, Gulyás Zsolt plébános úr, Gulybán Boglárka, Györffy 
István Katolikus Általános Iskola, Hajdúné Benesóczki Éva, HEMO, 
Kaiser Étterem, Karcagi Borház Bt., Karcagi Hírmondó, Karcagi Ipa-
ri Park Kft., Karcagi KVG Kft., Karcagi SZC Varró István Szakgimnázi-
uma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Karcagi Metallica Kft., Kar-
dos Péter, Kerekes Cukrászda, Kisföldeki Rally Kft., Kiss Attila, Ko-
vács Zsolt, Laboncz Ipari és Kereskedelmi Kft., Lakatos Mihályné, 
Lévai Kálmán, Lévainé Kovács Róza intézményvezető-helyettes, 
Lévainé Olajos Cecília, Lippai Dénes, Mándi Sándor, Nagy Imre, Pa-
kett tűzép, Peugeot, Plósz Csilla Margit intézményvezető, Sótiné 
Szathmári Dóra, Szalay Könyvesbolt, Szatmári András, Szatmári 
Zoltán, Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium, SZIM óvoda 
óvodapedagógusai, Szivárvány kereskedés, Szuperinfó, Tóth Já-
nos fénytechnika, Tóthné Török Judit, Tőkés Kerámia, Török Csilla 
intézményvezető-helyettes, Vajó Sándor. Szeretnénk megköszön-
ni Daróczi Erzsébet és Pánti Imre munkáját. 

Külön köszönetünket fejezzük ki az ESSEN Kft. valamennyi dol-
gozójának, Mészáros Zsoltné Marikának és Nagyné Orosz Andreá-
nak a műsoros est megszervezésében nyújtott segítségéért, Szat-
mári Andrásnak és Szatmári Zoltánnak, illetve segítőinek a büfé 
választékos kínálatáért.

Nagy Sándorné 
a szülők nevében

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2017. január 13-án jelenik meg.
Lapzárta: 2017. január 9. (hétfő) 12 óra

Köszönet
A Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület nevében ezúton mondunk 

köszönetet Karcag Város Önkormányzatának, külön Dobos László 
polgármester úrnak, az Erőforrás Kft., az Essen Gyermekétkeztetési 
Kft., az EURÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Karcagi Kunlovarda 
és a Karcagi Hímondó vezetőinek, valamennyi dolgozójának, hogy 
egyesületünket ez évben is önzetlenül támogatták, rendezvénye-
ink sikeres végrehajtásában nagymértékben segítettek bennünket.

Vezetőség

Figyelem!
Halakban gazdag, boldog új évet 

kíván a Nagykun Horgász Egyesület 
a horgászoknak, és köszönetet mond 

azoknak, akik az szja 1% -val, vagy más 
módon támogatták az egyesületet. 

Elnökség
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Ingatlan
Karcagon, főtérhez közel, 712 m2-
es telken, teljes közművesített, le-
bontásra vagy felújításra szoruló 
ház, telekárban eladó. Érdeklődni: 
Kacsóh utca 21. szám alatt. Tel.: 
06/30-478-2714.

Üres, beépíthető, összközműves 
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, gázvezeték-
cserével, aláfalazva, két sor szige-
teléssel). 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.

A Zug II-ben, 10 sor kertföld, ter-
mő gyümölcsfákkal, lakható épü-
lettel, 1,78 ha erdő, 1300 m2 szán-
tó, műút mellett eladó. Ugyanitt 
20 liter szilvacefre eladó. Tel.: 
06/30-587-9678.

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

Lakható ház, építkezésre alkalmas 
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 kertföld 
(fele felkerítve), rajta lakókocsi el-
adó. Tel.: 06/30-216-9216.

Állat
Kukoricán tartott, vörös tollú csir-
ke konyhakészen eladó. Vágás 
minden pénteken. A megrende-
lést csütörtök délig kérem lead-
ni. Cím: Karcag, Soós I. u. 12. Tel.: 
06/59-311-969, 06/30-244-5160.

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 teljeskö-
rű hagyaték felvásárlás! Bútorokat, 
festményeket, órákat, porceláno-
kat, dísztárgyakat, paraszti hasz-
nálati tárgyakat, eszközöket, bö-
dönt, kannát, állványos babafür-
dőkádat, mosóteknőt, sózóteknőt, 
kanapét, konyhaasztalt, kreden-
cet, komódot, stb., vásárolnék. 
Tel.: 06/20-996-1346.

Mosógép, vegyes poharak és tá-
nyérok, indukciós főzőlap, mag-
nós autórádió (kazettás), gázpa-
lack, bevásárlókocsi, és elektro-
mos masszírozó eladó. Tel.: 06/20-
572-6285. 

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

Csillárok, fonott kerekasztal (2 db 
székkel), 1 db kuka, molnártalics-
ka, elektromos Stihl fűrész, szi-
vattyú, falra szerelhető TV-tartó, 
Swing hasizomerősítő-pad, 1500 
W-os elektromos fűnyíró, nyolc-
szögletű márványasztal (jó állapo-
tú) eladó. Tel.: 06/30-835-1910.

Traktorutánfutó, 40x40-es szög-
vas, műanyag redőny, gyermek-
ülés kocsiba, mosdókagyló (fehér) 
eladó. Tel.: 06/70-560-7569.

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 fotelágy, 1 db de-
nevérpad eladó. Tel.: 06/30-324-
0522.

Luxusminőségű irodaszék, gázpat-
ronnal (16.000 Ft), 6 db fekete fém-
vázas ebédlőszék (15.000 Ft), kitű-
nő állapotú, hordozható cserép-
kályha (46.000 Ft). Tel.: 06/70-904-
8948.

Kisbálás szalma eladó Karcagon, a 
Sándor utca 20. szám alatt.

220-380 V-os villanymotorok, 380 
V-os, nagy teljesítményű termény-
daráló, PB gázpalackról működő, 
három égőfejes gázkályha eladó. 
Tel.: 06/30-423-7522.

Eladó 3 db színes TV, 4 részes szek-
rénysor, 1 db franciaágy, 3-2-1-es 
ülőgarnitúra (ágyazható) és 1 db 
ülőgarnitúra két fotellal (ágyazha-
tó). Tel.: 06/30-611-6228.  

Eladó 750 m2-es építési telek 
Szent István sugárúton. Víz, gáz, 
villany az udvaron. Irányár: 2,8 M 
Ft. Ugyanitt Walter típusú, 220-as 
CO hegesztő (garanciás). Renault 
Megane (2002-es) bontott alkatré-
szei A-Z-ig és 5 tonnás hévér eladó. 
Tel.: 06/30-323-0505.

Keresek teljesen egyedül élő nőt 
(60 éves korig), segítségnek 90 
év körüli hölgy mellé. Tel.: 06/59-
400-335.

Kisbálás széna, szalma, lucerna, 
borsószalma, dara, kévés csutka 
eladó. Tel.: 06/30-981-0003.

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

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

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

Az Orgonda Agrár Kft. földet bé-
relne, és vállal növényvédelmi 
szaktanácsadást, szakirányítást. 
Tel.: 06/30-785-0690.

Növényvédelmi szakirányítást, 
szerződéskötéssel, számlaképe-
sen vállalok. Kenyeres László ok-
leveles növényorvos, tel.: 06/30-
785-0690.

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

Földet bérelnék Biharnagybajom, 
Karcag, Kaba, Nádudvar, Nagy-
rábé, Püspökladány, Sárrétudvari 
térségében. Ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 06/70-370-1149.

A Szendrei Üvegező Bt. vállal: 
mindenfajta üvegezést, tükrök ki-
dolgozását, képkeretezést, mű-
anyag nyílászárók forgalmazá-
sát, beépítését, redőnyök, rovar-
hálók, szalagfüggönyök készíté-
sét Karcagon, a Villamos utca 21. 
szám alatt. Tel.: 06/30-684-4941.

APRÓHIRDETÉS

TISZTELT HIRDETŐINK!

SZERKESZTŐSÉGÜNK 

A HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT

 FELELŐSSÉGET 

NEM VÁLLAL!

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

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!

Kertes házat keresek 
nagy udvarral 5 M Ft-ig. 

Ipari áram szükséges. 

Tel.: 06/30-878-0373.

Vállalkozáshoz 
befektetőtársat 

keresek, 
aktív közreműködéssel. 

Továbbá, angolul jól 
beszélő személyt 

hosszútávra felveszek.

Tel.: 06/30-878-0373.

Anyakönyv
Házasságkötés

2016. december 10.
Varga Erzsébet - Lakatos 
Tóth Béla

Születés
2016. december 08.
Szűcs Vivien - Korán Krisztián
Kg., Szabó József utca 32/b  

Vivien Hanna
2016. december 11.
Molnár Ágnes Julianna - 
Zsákai Mihály
Kg., Nyár utca 9.

Bence
2016. december 12.
Gönczi Judit Erzsébet-Rácz 
Sándor Roland
Kg., Rába utca 23.

Kevin Roland
2016. december 12.
Szentannai Henriett - Szabó 
Tibor
Kg., Szamos utca 9. 

Krisztián
2016. december 13. 
Czina Piroska - Kerekes József
Kg., Tilalmas

András Máté
2016. december 14.
Németh Mária - Taró Ferenc
Kg., Maros utca 5.

Marcell

Halálozás
Kapitány László 
 (1931)
Nagy Mihály 
 (1950)
Erdei József Antalné 
(Szabó Mária) 
 (1958) 
Mándi Lajos 
 (1947)
Kovács József 
 (1942) 
Bíró György 
 (1940)
Balogh Andrásné 
(Boldizsár Róza) 
 (1944)

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

December 24-25. Dr. Terjék Imre Kg., Duna utca 7. Tel.: 06/20-939-4650
December 26. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport utca 13.  Tel.: 06/30-205-3260
December 31. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport utca 13. Tel.: 06/30-205-3260
2017. január 01. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport utca 13. Tel.: 06/30-205-3260

Piaccsarnoki 
nyitvatartás

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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