
Január 29-én (csütörtökön) 
az év első soros ülését egyper-
ces néma felállással kezdte a 
képviselő-testület – a náci ha-
láltáborok hetven évvel ezelőt-
ti felszabadítására emlékezve.

Ez alkalommal módosításra 
került az önkormányzat szer-
vezeti és működési szabály-
zata. A változtatásra a polgár-
mesteri hivatal szervezeti fel-
építésének változásai miatt 
volt szükség. Többek között 
változtak a különböző szerve-
zeti egységek megnevezései, 
bizonyos feladatok átcsopor-
tosításra kerültek, de például 
az ülésrend pontos meghatá-
rozásáról is rendelkezik a mó-
dosított szabályzat.

Két ellenszavazat mellett a 
képviselők elfogadták a Kar-
cag Városi Önkormányzat ta-
nácsnokainak megválasztásá-
ra vonatkozó javaslatot. Nagy 
János költségvetési okokra hi-
vatkozva nem javasolta a ta-
nácsnokok kinevezését, Dobos 
László polgármester azonban 

jelezte, hogy a büdzsé lehetővé 
teszi a beiktatásukat.

A tanácsnokok felügyelik a 
képviselő-testület által meg-
határozott önkormányzati fel-
adatkörök ellátását. A polgár-

mester szerint hosszabb távon 
mind a működés hatékonysá-
gában, mind pedig a gazdasá-
gosságot illetően megtérülhet 
a tanácsnokok munkája.

Az ülésen döntöttek arról 

is, hogy a Karcagi Értéktár Bi-
zottság működtetése átkerül a 
Györffy István Nagykun Mú-
zeum felügyelete alá. Ahogy 
arról már korábban beszámol-
tunk, a bizottság a települési 

értékek azonosításával, gyűj-
tésével, gondozásával foglal-
kozik. A bizottság félévente 
fog beszámolni munkájáról az 
önkormányzat ebben illetékes 
bizottsága előtt.

Mondhatjuk, hogy érdekes-
ségnek számít a házasságkö-
tésre és a bejegyzett élettár-
si kapcsolatra vonatkozó he-
lyi rendelet módosítása. A be-
jegyzésre kerülő módosítás 
lehetővé teszi, hogy különös 
méltánylást igénylő esetekben 
a város jegyzője engedélyez-
heti házasságkötés, bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítését 
vasárnap 9:00 óra és 19:00 óra 
között. Emellett a rendelet le-
hetővé teszi az ilyen jellegű 
esemény külső, nem hivata-
li helyszínen történő lebonyo-
lítását – csakis olyan feltéte-
lek mellett és helyszínen, ahol 
nem csorbul az esemény mél-
tósága és a személyi adatok, 
valamint az anyakönyv meg-
felelő védelme biztosított.
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Január 28 - án (szerdán) a délutá-
ni órákban egy kiállítás megnyitó-
val egybekötött helyesírási verseny-
re került sor a Kováts Mihály Tag-
iskolában. A „Fabrika” öko-
tárgy pályázat keretében a ta-
nulók fából és parafából ké-
szítettek különböző dísz-, és 
ajándéktárgyakat. A rendez-
vényen jelen volt és megnyitó 
beszédet mondott Pánti Ildikó 

önkormányzati képviselőnő. 
A rendkívül ötletes és tény-
leg dekoratív munkákat az is-
kola aulájában állították ki, és 
az egész tanévben megtekint-
hető lesz.

A megnyitót követően, a 
szabályok ismertetése után 
vette kezdetét a helyesírási 
verseny, amelyen valamennyi 
tagiskola képviseltette magát.

Öko-tárgy pályázat helye-
zettjei:

2. osztály 1. hely: Kálmán-
Nagy Csenge, Györffy István 
Tagiskola (felkészítő: Miklóssy 
Krisztián), 2. hely: Molnár 
Tifani, Kiskulcsosi Tagisko-
la (felkészítő: Ferencziné Var-
ga Ildikó), 3. hely: Tóth Oli-
vér, Kiskulcsosi Tagiskola (fel-
készítő: Ferencziné Varga Ildi-
kó), Különdíj: Seres Gusztáv, 
Arany János Általános Iskola 
(felkészítő: Horváth-Tóth Éva, 
Ládiné Roncsek Ilona)

3. osztály 1. hely: Tóth 
Enikő, Kiskulcsosi Tagisko-
la (felkészítő: Kiss-Andrá-
si Erika), 2. hely: Szabó Ve-
ronika, Kováts Mihály Tag-
iskola (felkészítő: Némethné 
Tőkés Éva, Szabóné Kiss Ju-
lianna), 3. hely: Papp Orso-
lya, Berekfürdői Veress Zol-
tán Általános Iskola (felké-
szítő: Nagyné Győri Gyön-
gyi), Különdíj: Sala Orsolya 
Magdolna, Kiskulcsosi Tagis-

kola (felkészítő: Kiss-Andrá-
si Erika)

4. osztály 1. hely: Szabó Ró-
zsa Amália, Kováts Mihály 
Tagiskola (felkészítő: Patkóné 
Erdei Judit), 2. hely: Őrlős Pé-
ter, Nagykun Református Ál-
talános Iskola (felkészítő: Gu-
lyás-Szentesi Katalin), 3. hely: 
Mészáros Lilla, Nagykun Re-
formátus Általános Iskola (fel-
készítő: Gulyás-Szentesi Kata-
lin), Különdíj: Kovács Szilvia, 
Kováts Mihály Tagiskola (fel-
készítő: Kovácsné Emődi Szil-
via)

Zsűri-díjas csoportok Györffy 
István Tagiskola: 

Soós Eszter, Magyar Antó-
nia, Szakály Nóra, Nagy Zsó-
fia, Szentesi Laura (felkészí-
tő: Káposztási Nóra, Erős Edit), 
Györffy István Tagiskola 4.b 
osztály csoportja (felkészítő: 
Borsosné Herczeg Judit)

A helyesírási verseny ered-
ményei:

2. osztály 1. hely: Tóth 

Vilmos, Györffy István Tag-
iskola (felkészítő: Szabó 
Edit), 2. hely: Ábri Márkó, 
Kováts Mihály Tagiskola 
(felkészítő: Kiss Ferencné), 3. 
hely: Kiss Cintia, Kiskulcsosi 
Tagiskola (felkészítő: Veres 
Henrietta)

3. osztály 1. hely: Kováts 
Zoltán, Kiskulcsosi Tagisko-
la (felkészítő: Cserés Gabriel-
la) 2. hely: Bencsik Hanna Zsó-
fia, Nagykun Református Ál-
talános Iskola (felkészítő: Gu-
lyás-Szentesi Katalin) 3. hely: 
Kecskés Redmond, Györffy 
István Tagiskola (felkészítő: 
Káposztási Nóra)

4. osztály 1. hely: Győ-
ri József, Kiskulcsosi Tagisko-
la (felkészítő: Bogdánné Sza-
bó Valéria) 2. hely: Bézi Re-
náta, Györffy István Tagisko-
la (felkészítő: Borsosné Her-
ceg Judit) 3. hely: Balázs Bence, 
Kiskulcsosi Tagiskola (felkészí-
tő: Bogdánné Szabó Valéria)

-dh-

„Fabrika”
- Öko-tárgy pályázat és helyesírási verseny -
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Közéleti szilánkok
A nagy vizit

Bevallom, Merkel német kancellár-
asszony látogatása kissé eltolta nálam 
a helyi  „lapzártát”. Tényleg kíváncsi 
voltam az elsődleges kommentekre 
– és mit mondjak, nem is csalódtam. 
Jóval nagyobb a „belpolitikai 
jelentősége” ennek a látogatásnak, 
mint a külpolitikai.

Nem is tudom mivel kezdjem, talán 
az illiberális definicíójával kellene, de 
éppen egyik régi barátom kifogásolta 
a minap, hogy idegen szavak szótára 
kellene némely jegyzetemhez. 
Magam sem tudom. Ugyanis 
ösztönszerűen tiltakozom jómagam 
is minden idegen szó ellen, aztán meg 
rám fogják, hogy „idegengyűlölő” 
vagyok. Vagy valami hasonlót. 

Mindenesetre érdekes volt a 
német Nagyasszony látogatása. 
(Eljátszottam a gondolattal, hátha 
valamelyik zsurnaliszta kollega 
megemlíti a Dürrenmatt- ot: „Az öreg 
hölgy látogatása”-ra célozva.) Már 
úgy értve, hogy az „öreg Hölgy” a „vén 
Európa”.  

Szóval, eljött a nagy pillanat, itt állt 
a pódiumon a két miniszterelnök, és 
lássunk csodát: elmaradtak a liberális 
hangadók előzetes aggódásai, 
nem tanította „móresre” a magyar 
miniszterelnököt Angela Merkel. 
Volt ugyan „nézeteltérés”, de még a 
„vak” is láthatta, hogy sokkal több 
„nézet-azonosság” volt! Ez nem vicc. 
Mindenki meggyőződhet róla, aki 
vissza tudja tekercselni a látottakat. 
Ami engem igazán meglepett: egy 
régi kép arról a Gábor fiúról, aki 2010-
ig szegedi rektor volt.

Még úgy a 70-es évek elején, 
ez a Gábor gyerek autók ablakait 
törölgette a 4-es főút melletti 
benzinkútnál, mint „gáboráronos”-
diák a nyári szünetben. Néha 
beszélgettünk a „világ dolgairól”, és 
mondta, hogy mi szeretne lenni, ha 
„felnő”. Mondtam neki, az lehetsz, 
de csak akkor, ha elmúlik ez a „létező 
szocializmus”.   Nem egészen értette, 
de aztán megpróbáltam egy kissé 
vulgárissá tenni, a „történelmi 
materializmust”…

Az apukáját, András tanár bácsit is 
szerettem. Ő intézte a roma ügyeket a 
Tanácsnál. Ha akkor valaki azt mondta 
volna neki, hogy a fia majd egyszer 
díszdoktori címet ad át a német 
kancellárnak, valószínűleg kinevette 
volna…
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KÖZÉLET
Megyei hírekFM hírek

- Az egyesületünknek az 
idén visszafogott költségvetés-
ből kell gazdálkodnia, ami mi-
att lehet, hogy kevesebb helyre 
tudunk elmenni, de ez ellenére 
is minél több helyen és alka-
lommal szeretnénk bemutatni 
a karcagi birkapörköltet.

Már most szombaton eleget 
tettünk az első meghívásnak, 

Szolnokon egy gálaestre két 
birkát főztünk, legközelebb 
március 8-án Veszprémben 
állunk a vaslábas mellé, ott 
minimum öt birkát kell főzni. 
2008 óta minden esztendőben 
vendégei vagyunk a szentend-
rei skanzen pünkösdi rendez-
vényének – az idén is nagyon 
szeretnénk oda eljutni. És hát 

már elkezdtük a hazai, június 
végi Birkafőző Fesztivál szer-
vezését. Ezzel kapcsolatban 
folyamatos az egyeztetés az 
önkormányzattal és a Déry-
né Kulturális Központ illeté-
keseivel. Ezen felül természe-
tesen a városi rendezvényeken 
is főzni fogunk, ahol azt kérik.

A legközelebbi tennivaló pe-

dig február 13-ára datálódik. 
Ekkor lesz ugyanis az idei első 
egyesületi taggyűlésünk, amin 
egyrészt kiértékeljük majd a 
tavalyi esztendőt, másrészt pe-
dig megbeszéljük a 2015-ös 
feladatokat. Ezek a legközeleb-
bi teendőim, ezekre készülök. 

-e-

Három tétellel bővítette a Hungarikumok Gyűjteményét 
és 8 tétellel a Magyar Értéktárat a Hungarikum Bizottság. A 
hungarikumok sorába került a Vizsolyi Biblia – amely az első tel-
jes, magyar nyelvű biblia –, továbbá a IX-XI. századi magyar íj, va-
lamint a szegedi fűszerpaprika őrlemény. A Magyar Értéktárba ke-
rült az Unicum keserűlikőr; a kürtőskalács mint jellegzetes székely, 
magyar és erdélyi sütemény; a Piros Arany és az Erős Pista ételíze-
sítő. Szintén bekerült a tárba a szatmári szilvalekvár, a Hévízi-tó az 
ottani hagyományos gyógyászattal együtt, továbbá Neumann Já-
nos életműve, különös tekintettel számítástechnikai hagyatéká-
ra. Végül a bocskai viselet és a bajai halászlé lett magyar érték. A 
döntéssel a Hungarikumok Gyűjteményébe már 45 tétel tartozik, a 
Magyar Nemzeti Értéktár pedig mintegy 115 tagúra bővült.

Bővült a Hungarikumok Gyűjteménye és a Magyar 
Értéktár

Ünnepi testületi ülés keretében Tiszafüred Város Napján ismer-
ték el a településért dolgozó személyek, közösségek munkáját. A 
Tiszafüred Tiszteletbeli Polgára elismerést Kovács Sándor, a Jász- 
Nagykun- Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke, Tisza-tavi minisz-
teri megbízott vehette át a város gazdasági életében kifejtett tevé-
kenységének elismeréseként. „Nagy megtiszteltetésként ért, hogy 
az eseményen Tiszafüred Tiszteletbeli Polgára kitüntető címet ve-
hettem át Ujvári Imre polgármester úrtól. Akik ismernek, vagy kö-
vetik a munkámat, jól tudják, hogy a Tisza-tavi térség, Tiszafü-
red város fejlődésének elősegítése régóta szívügyem. Hálásan kö-
szönöm a díjat, amely csak megerősít a munkám folytatásában. 
A döntéshozókkal, a térségben élőkkel, a tiszafürediekkel közös 
munka folytatásában.”- mondta a politikus.

Tiszafüred Tiszteletbeli Polgára

Országszerte 26 kormányablak nyílt meg a múlt hétvégén. Ti-
szafüreden dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter és 
Baltay Tímea, kormányablakokért felelős helyettes államtitkár 
adta át a térségben élők könnyebb és gyorsabb ügyintézését se-
gítő kormányablakot. Mostantól közel 100 egységes arculatú, és 
egységes szolgáltatást nyújtó kormányablak várja az ügyfeleket 
országszerte, a tervek szerint az év végére számuk 280-ra bővül- 
fogalmazott az átadási ünnepségen a tárcavezető. Kiemelte: a 
kormányablakok számának növelésével a cél az, hogy az állam-
polgárok a lakóhelyükhöz minél közelebb, egyszerűen, gyor-
san és hatékonyan, egyablakos rendszerben intézhessék hivata-
los ügyeiket. A kormányzat szándéka szerint tovább folytatódik 
a hálózat bővítése, egyes vasútállomásokon és munkaügyi köz-
pontokban is létesülnek kormányablakok, az év végére számuk 
eléri majd a kétszáznyolcvanat – mondta dr. Fazekas Sándor.

Kormányablak nyílt Tiszafüreden

Megkérdeztük: Mire készül most?
Nagygyörgy Jenő a Karcagi Birkafőzők Egyesületének vezetője

Fotó: Internet Fotó: Internet

Fotó: Internet

KÖZMEGHALLGATÁS

A Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere értesíti a 
város lakosságát, hogy 

2015. február 12-én (csütörtökön) 15 órai kezdettel

a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete köz-
meghallgatással egybekötött ülést tart a Városháza 1. sz. ta-
nácskozótermében. (Karcag, Kossuth tér 1.)

A testület az ülésén a Karcag Városi Önkormányzat 2015. 
évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetet közmeghallga-
tással egybekötve tárgyalja, ahol az állampolgárok és szer-
vezetek képviselői közérdekű kérdést, javaslatot tehetnek.

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel vá-
runk!

K a r c a g, 2015. január 28.

  Dobos László 
 polgármester
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INTERJÚ

A gimnázium 20. és 21. szá-
zadi történetének nagy for-
dulópontjai teremték a hosz-
szú szolgálati időt eltöltő igaz-
gatókat. 1896-ban a fiatal Hor-
váth Ferenc lett az új épület-
be költözött, pár évvel később 
nyolcosztályossá fejlesztett in-
tézmény vezetője, s igazga-
tó maradt 1928 nyaráig. Az őt 
váltó dr. Gaál László idejében 
(1928-1949) modern alapok-
ra helyezték az oktatást, inter-
nátust, majd kollégiumot lé-
tesítettek, jött a háborús idő-
szak, majd az államosítás. A 
következő „nagyidejű” igazga-
tó Juhászné Zsadányi Erzsébet. 
Az ő - 1996-tól induló és két 
év megszakítással 2014-ig tar-
tó - igazgatósága idején orszá-
gos átszervezések, módosítások 
sora következett, s végül 2009-
ben a Református Egyházköz-
ség visszakapván az épüle-
tet, újraindította az általa ala-
pított gimnáziumot.  Juhászné 
Zsadányi Erzsébet 2009-től 
2014. év végéig, nyugdíjba vo-
nulásáig igazgatta a Karcagi 
Nagykun Református Gimná-
zium és Egészségügyi Szakkö-
zépiskolát. 

- Beszéljünk pár szót az el-
múlt negyven évről. Ha jól em-
lékszem (gimnazista voltam) 
1976-ban kerültek Karcagra....

- Így van. A férjemmel 1976 
nyarán vettük át a diplomát, 
és attól az évtől kezdve mind-
ketten itt dolgoztunk. A fér-
jem, Juhász István fizika-ké-
mia, én biológia- kémia sza-
kos tanár vagyok, még Kurucz 
János igazgató úr vett fel ben-
nünket az akkori Gábor Áron 
Gimnáziumba.

- Ismerték korábban a gim-
náziumot?

- Nem. Sokszor eszembe jut 
az első benyomás, amikor be-
léptünk a nagykapun az ak-
kor még egészen más képet 
mutató, tekintélyt parancso-
ló aulába. Nekem Szabó Mag-
da regényeit juttatta az eszem-
be, félelmetesnek tűnt egy ki-
csit. De a komornak tűnő fa-
lak között épp akkor egy óriá-
si szervezőmunka kellős köze-
pébe csöppentünk, hisz 1976 
volt, és a gimnázium alapításá-
nak a 300. évfordulóját ünne-
pelték. Ősszel jött a nagy ün-
nepség, amelyen közelről és tá-
volról mindenki itt volt, aki-
nek ez a gimnázium jelentett 
valaha valamit. Csak figyel-
tünk, hogy micsoda gimnázi-
um ez, hová is kerültünk. Ké-
sőbb is azt vallottuk, jó hely-
re jöttünk. A tantestület ak-
kor már régebb óta a pályán lé-
vő tanárokból állt, sokáig mi 
voltunk „a fiatalok”. Miután 
a kollégák az 1990-es évek kö-
zepétől nyugdíjba mentek jöt-
tünk rá csak, hogy hoppá! már 
nem is mi vagyunk a legfiata-
labbak. Érdekes ez annyiból is, 
hogy amikor nyugdíjba készül-
ve szétnéztem, már én voltam a 
legidősebb a tanári karban.

- Több évtized telt el, ami 
alatt változott az iskolarend-
szer, a tananyag és sok minden 
más. Változott-e a diákság?

- Ez attól függ, hogy hon-

nan nézzük, mert a megta-
pasztalás több oldalról is le-
hetséges. Amikor idekerül-
tünk tíz évig pedagógusként 
dolgoztam, s a pedagógus sok-
kal közelebb kerül a gyerekek-
hez. Pedagógusként megvív-
tam a magam küzdelmeit a di-
ákokkal, ám később - már he-
lyettesként, illetve igazgató-
ként - kevesebbet tanítottam 
és másként tekintettem rájuk. 
A kérdésre válaszolva, hogy 
mások-e az újabb idők diák-
jai? hát szerintem nem. Régen 
is voltak akik nem igazán sze-
rettek tanulni – ilyenek ma-
napság talán kicsit többen 
vannak. Az évtizedek alatt 
azonban rájöttem, hogy pálcát 
senki felett nem török, mert a 
legrosszabb diákból is kima-
gasló ember lehet és az emi-
nens diák esetében sem biz-
tos, hogy a neki megjósolt pá-
lyát futja be. 

- Hogyan változott az isko-
lakép?

- Az iskola lényegét sok té-
nyező adja. Kell hozzá egy 
koncepciózus vezetés, egy 
olyan fenntartó, aki tudja mit 
akar, van elképzelése. Azt sze-
retné megvalósítani és ehhez 
összegyűjti azokat az embere-
ket, akikkel meg tudja oldani. 
Szerencsésnek vallom magam, 
mert nekem nagyon jó főnö-
keim voltak. 1991-ben helyet-
tes lettem, akkoriban volt egy 
kis válság az iskolában a veze-
tés tekintetében, mert Kurucz 
tanár úr elment, Szalainé Ma-
nyika elment és én is megbí-
zott igazgató mellett voltam 
helyettes, 1996-ban lettem 
igazgató. 1991-től dr. Fazekas 
Sándor, illetve a karcagi kép-
viselő testület volt a fenntar-
tónk. Dr. Fazekas Sándor pol-
gármester úr nagyon-nagyon 

jól állt az iskolához. Respek-
tálta és határozott elképzelé-
se volt. Ugyanezt mondha-
tom el a református gimnázi-
um vezetésével és fenntartó-
jával kapcsolatban is. Koncz 
Tibor nagytiszteletű úr na-
gyon ambíciózus ember és ha-
tározott koncepcióval bír. Ne-
kem bizalmat szavazott, és el-
mondhatom azt, hogy együtt 
építettük fel és építettük to-
vább ezt az új rendszert. Igen, 
jó vezetőim voltak. A sikeres 
munkához is több dolog kell. 
Legyen cél, legyen elképzelés, 
legyenek munkatársak, mert 
a cél nem valósulhat meg pl. 
akkor sem, ha nincsen meg-
felelő tanári kar. Kiváló he-
lyettesekkel dolgoztam és a ta-
nári kar ennyi év alatt majd-
nem állandó volt. Vagyis akik 
a gimnáziumba kerültek sze-
rettek itt dolgozni – pedig az 
idők során változtak a jogsza-
bályok, a tárgyi körülmények, 
megértünk egypár kerettan-
tervet. Új közoktatási törvény 
jött 1993-ban, aztán jöttek a 
2000-es évek és hát most is 
nagy változások előtt állunk.  
Az iskolában régebben is sok 
változás volt: amikor levele-
ző képzésre volt igény megcsi-
náltuk a levelezőt, később jött 
az érettségire épülő szakkép-
zés iránti igény és így tovább. 
Amikor 2009-ben megalakult 
a Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium, a kor kihívá-
sainak megfelelően tagozatos, 
tehát emelt óraszámú képzést 
indítottunk. És ez pont jó volt, 
mert a természettudományok, 
illetve a nyelv oktatását erősí-
tettük. Mindezek mellett szí-
nes diákélet volt sportverse-
nyekkel, meg persze tanulmá-
nyi versenyekkel is.

- Az a sok változás, amit 

csak kívülről is végig néztünk, 
bizonyára megannyi újrakez-
dést is jelentett…

- A pályám során volt egy-
pár újrakezdés, és igaza van, 
éppen az előbb sorolt válto-
zások miatt. Azt is megértem, 
hogy például kezdetben a ne-
velés volt a lényeg, az oktatás 
nem annyira számított, de az-
tán fordult kocka. A mai re-
formátus gimnáziumban a ne-
velés egyértelműen nagyon-
nagyon fontos tényező és ez 
így jó. A rohanó fejlődés kö-
vetkezményeit szem előtt tart-
va kellett tanítani és nevelni a 
gyerekeket. Vezetőként igye-
keztem ennek/ezeknek megfe-
lelni. Nem volt könnyű, mert 
a fenntartó, valamint az álla-
mi, megyei, önkormányzati 
felügyeleti szerveknek is meg 
kellett felelni. Ha az igazgatói 
pályafutásomra visszatekintek 
azt mondom, nehéz dolog volt 
megnyerni a tantestületet az 
újabb és újabb elvárások telje-
sítésének, elviselni az óhatat-
lanul is adódó intrikákat… ez 
egész embert kívánt és egy idő 
után már megterhelővé vált. 
Sok küzdelem áll mögöttem, 
mint minden vezető mögött, – 
de végtére is örömmel vállal-
tam és szívesen tettem.

- Mi fog csinálni az óriásivá 
duzzadt szabadidőben? 

- Egyelőre még csak élve-
zem a gondtalan szabadsá-
got és igyekszem mindazt be-
pótolni, amire eddig nem volt 
időm. Az önképzést mindig 
fontosnak tartottam, és hát 
vannak dolgok, mint a tanu-
lás, a kirándulás, és az utazás, 
amire ezután több időt tudok 
szakítani. Reméljük egészség 
is lesz hozzá.

- Köszönöm a beszélgetést!
Elek György

„Örömmel vállaltam és szívesen tettem”
Beszélgetés Juhászné Zsadányi Erzsébettel

Az idei tél megint csak 
olyan összevissza. Szinte ka-
rácsonyig tartott az ősz, és az 
ünnepek előtt  ebből az őszből 
- a naptár szerint és az időjá-
rás szerint is - az „igazi” tél 
kellős közepébe érkeztünk, 
vagyis egyik napról a másikra 
eleredt az eső, pár nap múlva 
meg már röpködtek a mínu-
szok, s a hőmérő nem is egy-
szer a mínusz húsz alá süly-
lyedt. Azóta eltelt egy hónap 
s közben volt minden, főképp 
eső, hideg, viharos szél, hó 
egyszer sem, ami miatt fentről 
úgy nézhet ki az ország, hogy 
a nyugati fele harminc centi 
hótól fehérlik, a keleti fele meg 
hótalan és fekete. Most ugyan 

pár nap kínlódás után nagy 
vizes pelyhek szállingóznak, 
de hótakaró ebből sem néz ki, 
mert azonnal elolvad.

- Hogyan vészelik át ezt a 
szántóföldi és a kertészeti nö-
vények? -kérdeztük a napok-
ban Hubai Imre agrármérnök- 
biogazdálkodótól.

- Az elmondható, hogy az 
utóbbi két évtizedben, a klí-
maváltozás következtében ta-
pasztalható az a tendencia, 
hogy a hőmérséklet növeke-
dett, de a melegebb éghajlat 
mellett nagyobb kilengések 
tapasztalhatók, vagyis hideg 
és meleg periódusok váltják 
egymást – akár néhány na-
pon belül is. Ezért aztán nem 

ritkaság a pár napon belüli 
20-25 fokos hőmérsékleti el-
térés. A Kárpát- medencében 
őshonos növények megszok-
hatták ezeket az éghajlat-vál-
tozási periódusokat, mert az 
ingadozásokat is jól tűrik. A 
16-17. században már ismert, 
tehát őshonos alma és körte-
fajták meg a csonthéjasok a 
legkevésbé sínylik meg eze-
ket a periódusokat, viszont 
a mediterrán térségből szár-
mazó, vagy ilyen szaporító-
anyaggal keresztezett fajtá-
kat már érzékenyebben érin-
ti. Akkora változás persze 
nincsen, hogy az alapvető 
növényeink bioritmusa meg-
változna. A hosszú ősz alatt 

a búza és a repce is szépen 
megerősödött.

- Csapadékból érezhetően 
nincsen hiány...

- A csapadék esetében fon-
tos megjegyezni, hogy a meny-
nyisége nem csökkent, de év-
szakonként eltérést mutat – és 
úgy tűnik, hogy az 550 milli-
méterből az év első felében na-
gyobb mennyiségű csapadék 
fog érkezni a Kárpát-meden-
cébe. De megváltozott az egy-
ségnyi csapadék jellege is. Ma 
már nem a csendes, hanem a 
hirtelen érkező, nagy mennyi-
ségű esők a jellemzők, amit a 
talaj nyilván nem tud minden 
esetben befogadni, ezért belvi-
zek keletkezhetnek. Másrészt, 

ahogy megfigyeljük, kitolódik 
az őszi évszak, rövidül vagy 
esetenként a tavaszba is bele-
nyúlik a tél, de ez még min-
dig nem hoz annyi változást, 
amihez ne tudnánk alkalmaz-
kodni. Inkább az van, hogy 
a klasszikus mezőgazdasá-
gi gyakorlat szerint felkészült 
gazdálkodó mindig a termé-
nyek bioritmusához alkal-
mazkodott. Ezekhez a jelensé-
gekhez megfelelő tapasztalat-
tal lehet alkalmazkodni. Akik 
internetgazdálkodók, vagyis 
nincsen meg a megfelelő élet- 
és munkatapasztalatuk, azok-
nak viszont ez komoly problé-
mát okoz.

Elek György

Csapadékból nincs hiány
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Az 1970-es évek óta alig volt év, amikor meg ne látogatott volna bennünket, s a ködös, füs-
tös, vitaminhiányos téli időben ne lett volna belőle országos járvány. Most, ahogy a híradás-
okból tudjuk, ismét a nyakunkon van az influenza, már meg nem mondom melyik variációja. 
Szerencsére évek óta itt a vakcina, a védőoltás, amivel meg lehet tőle menekülni. Kérdés per-
sze, hogy igénybe vesszük -e a lehetőséget? E heti kérdésünk erre vonatkozott.

A hét kérdése: Beoltatja magát influenza ellen?

Kemecsi László (38):

Más években beoltattam 
magam és használt. Megten-
ném az idén is, de a tájékoz-
tatókban elhangzott, hogy itt 
a járvány, a védettség kiala-
kulásához viszont idő kell. 
Így már elkéstem vele, csak 
ezért nem oltatom be ma-
gam.

Kovács Józsefné (73): 

Én már évekkel ezelőtt, 
amikor ez a lehetőség megje-
lent még a férjemmel együtt 
jelentkeztem az influenza el-
leni oltásra. Azóta minden 
évben beoltattam magam, az 
az idén is így volt. Már meg-
kaptam az oltást.

Keserű Sándor (48): 

Nagyon helyesnek tartom, 
ha valaki az influenza elleni 
védekezésnek ezt a módját vá-
lasztja, én azonban inkább a 
szervezet megerősítésében bí-
zom. Sok gyümölcsöt fogyasz-
tok, vitaminnal támogatom 
meg az immunrendszert. Ed-
dig mindig sikerült is elkerül-
nöm. Nem oltatom be magam.

Január 28-ára (szerdára) hirdette meg szokásos farsangi mu-
latságát a Déryné Kulturális Központ Életet az Éveknek Nyug-
díjas Klubja. A jeles nap délutánján vidám farsangozók töltöt-
ték meg az emeleti nagytermet, mert a mulatozásra a város más 
nyugdíjas közösségeit is meghívták – a belépő (szokás szerint) 
egy ajándéktárgy volt, amit később a vigasság részeként kisor-
soltak. Azon a délutánon ugyanis az alkalomnak megfelelő vi-
dám jelenet, nótacsokor, az eseményhez kapcsolódó versek, tré-
fák felolvasása, kacagtató közös játék, álarcosok felvonulása és 
bemutatkozása, végül pedig zene és tánc tette igazán farsangi-
vá a hangulatot. 

Itt a farsang!

Loukoumades, avagy a 
görög csodafánk

Hozzávalók:
A tésztához:
3,5 bögre finomliszt, 2,5 dl víz (meleg), 2,5 dl tej 
(meleg), 60 g élesztő, 1 ek cukor, 0,5 tk só, 4 ek nap-
raforgó olaj
A sütéshez:
5 dl napraforgó olaj
A tálaláshoz:
2 ek méz (vagy szirup), 1 evőkanál víz (meleg), 1 teáskanál fahéj (ízlés szerint)

1. Az élesztőt keverjük el egy bögre meleg vízben, és takarjuk le 10 percre.
2. A lisztet, tejet, cukrot, sót, 4 ek olajat és az élesztős vizet öntsük egy nagy tálba, és ro-

botgéppel magas fokozaton keverjük 2-3 percig, hogy a tészta sima legyen. Utána ta-
karjuk le a tálat, és tegyük meleg helyre, hogy a tészta megkeljen.

3. Bő olajban kell sütni, így öntsünk sok olajat egy mély serpenyőbe vagy edénybe, és 
hevítsük az olajat forróra.

4. Kézzel vagy kanállal formázzunk kis golyókat a tésztából, és pár perc alatt süssük 
őket aranybarnára. (Én sütés közben le szoktam őket nyomni egy szűrőkanállal, hogy 
mindkét oldaluk szépen megsüljön.)

5. Közvetlenül sütés után (ne szedjük ki őket papírtörlőre!) méz és meleg víz keverékébe 
forgatjuk őket pár percre, hogy jól megszívják magukat a mézsziruppal, és melegen, 
fahéjjal meghintve tálaljuk.

Játsszon Ön is a

Karcagi Hírmondóval!

Mikor kezdődött a Piaccsarnok felújítása?

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és 

telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben február 9-én 

(hétfőn) 12 óráig. Címünk: 5300 Karcag, Kertész J. u. 2.

A helyes megfejtők között 2 darab fürdőbelépőt sorsolunk ki 

az Akácliget fürdő felajánlásában.

A nyerteseket telefonon értesítjük.

Előző lapszámunk nyertese: Kisari Sándor Imréné (Karcag)

Nyereményjáték
OTTHON

Fotó: Internet

Kedves Olvasóink!
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, kérjük jelezzék Szer-

kesztőségünkben személyesen (Karcag, Kertész J. utca 2.), vagy telefonon a 
06/59-312-415-ös telefonszámon!
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Rendőrségi hírek

A Városháza nagy ta-
nácstermében rendezett né-
pes közgyűlésen zárta a évet 
a Nagykun Bajtársi Egye-
sület. A 2014-es év közössé-
gi szempontból jót és rosz-
szat is hozott, mondta beszá-
molójában Rab János (ny. al-
ezredes), az egyesület elnö-
ke. Az elmúlt évben sikeres 
pályázat útján 60 ezer forin-
tot nyertek a karcagi önkor-
mányzat által a civil szerve-
zetek tevékenységének segíté-
sére elkülönített keretösszeg-
ből. A pénzt a fenntartási ki-
adások mellett a kiránduláso-
kon belépőjegyek vásárlására 
költötték el, mert az évtizedes 
gyakorlat szerint, az elmúlt 
esztendőben is több kirándu-
lást szerveztek, ezúttal Pász-
tóra majd Gyomaendrődre lá-
togattak. Az egyesületi ren-
dezvények sem maradtak el: 
megemlékeztek a Nőnapról, 
április 30-án – évadnyitóként 
- közös pacalfőzést rendeztek, 
csapatot indítottak a Birka-
főző Fesztiválon, a novembe-
ri évadzáróra pedig hagyomá-
nyos karcagi disznótort és va-
csorát szerveztek.

Az egyesület feladatai kö-
zé tartozik a hagyományőrzés, 
amelynek kapcsán ismét részt 
vettek a Kováts Mihály Na-
pok eseményein, a Honvéde-
lem Napján megkoszorúzták 
az egykori HEMO falán  a régi 
karcagi alakulatokra emléke-
ző márványtáblát, és a nemze-
ti ünnepeken (március 15.,  au-
gusztus  20., október 6.) is kép-
viselték a tagságot. Az évek so-
rán jó kapcsolatot alakítottak 
ki más egyesületekkel (Nagy-
kunsági Civil 
Fórum, Kováts 
Mihály Baráti 
Társaság, Moz-
gáskorlátozot-
tak Egyesü-
lete etc.), s az 
együttműködés 
keretében ezek 
rendezvényein, 
eszmecseréin is 
megjelentek. A 
„szakmai” kö-
tődést pedig a 
Magyar Hon-

védség Had-
kiegészítő és 
Központi Nyil-
vántartó Pa-
rancsnokság 1. 
Toborzó és Ér-
d e k v é d e l m i 
irodájával, va-
lamint a Baj-
társi Egyesü-
letek Orszá-
gos Szövetségé-
vel kialakított 
jó kapcsolat 
mutatja. Szá-

mos BEOSZ programon vet-
tek részt, az év folyamán Szabó 
Sándor ny.ftzls miniszteri elis-
merést, Rab János ny. alezredes 
a vezérkari főnök elismerő em-
léklapját vehette át.

A vezetőségi megbeszélé-
sekre minden hónap első hét-
főjén került sor, s az elnöki be-
számoló kiemelte, hogy élénk 
figyelemmel kísérték a tagság 
szociális helyzetét, s az egy-
másra figyelésnek és a jó érte-
sítési hálózatnak köszönhető-
en a legtöbbször (lehetősége-
ikhez mérten) megfelelő segít-
séget tudtak nyújtani a rászo-
rulóknak. A régi szokás sze-
rint rendszeresen látogatták 
a súlyosan beteg tagtársakat, 
„a kerek születési évfordulót” 
ünneplőknek pedig apró fi-
gyelmességgel kedveskedtek. 

A taglétszámot 2014-ben 
két haláleset és három kilé-
pés apasztotta, ugyanakkor 16 
új jelentkezőt vettek fel és így 
a jelenlegi (évzáró és évnyi-
tó) létszám a 111 állandó és 18 
tiszteletbeli taggal együtt ösz-
szesen 129 fő.

Mivel a Szolnoki Törvény-
szék az egyesület közhasz-
nú jogállását 2014. június 1 
-jei határidővel megszüntette, 
ezért a pénzügyi bizottság ve-
zetőjének beszámolóját köve-
tően a változásokkal kapcso-
latban végrehajtott alapsza-
bály módosításokról szavazott 
a közgyűlés, majd a 2015-ös 
év terveinek megbeszélése kö-
vetkezett. A hivatalos teendő-
ket követően közös vacsorával 
zárták a napot.

Elek György 

A Bajtársi Egyesület közgyűlése Szalagavató ünnepség

A Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium végzőseinek szalagavató 
ünnepségére került sor január 30-án (pénteken) a Déryné Kulturális Központban. A színpadon 
két gimnáziumi és két szakközépiskolai osztály száz tanulója gallérjára tűzték fel a ballagás előtt 
állóknak járó szalagot Berényi Mária, Egyedné Szűcs Judit, Juhász István és Sallai István osz-
tályfőnökök. A szalagtűzést követően az osztályoknak a négy évre emlékező szépirodalmi mű-
sora, majd fotós-filmes emlékező búcsúja következett. Az esemény - mint mindig - most is tánc-
cal zárult: az osztályok hortobágyi és Hortobágy környéki táncokat (tánctanár: Nagy Emese), 
tvisztet (Bugánné Jónás Mónika), latin fantáziát (Györfi Dalma) és keringőt (Nagy Csaba) mu-
tattak be – hatalmas sikerrel.

Február elsejével megtörtént a Piaccsarnok 
kiürítése, és a belső rész felállványozása is el-
kezdődött. Ezzel kezdetét vette a a belvárost 
érintő rekonstrukciós munkálatok újabb üte-
me. A csarnok felújítása várhatóan március 
közepéig tart, addig a zárt udvarban és az épü-
let mögötti nyitott udvaron zajlik az árusítás.

Ezzel párhuzamosan a Városháza előtti tér 
is lezárásra került, ahol hamarosan megkez-
dődhet a díszburkolat kialakítása. A belvárost 
érintő, közel 448 millió forintos támogatásból 
megvalósuló funkcióbővítő fejlesztés a megfe-
lelő ütemben a tervek szerint halad.

-dh-

Jogosítvány nélkül 
vezetett

A Karcagi Rendőrkapi-
tányság eljárást indított jár-
művezetés az eltiltás hatálya 
alatt szabálysértés elkövetése 
miatt egy budapesti lakos el-
len. A rendőrök 2015. január 
28-án 21 óra 40 perckor Kar-
cag belterületén ellenőriz-
tek egy 45 éves gépjárműve-

zetőt, akiről megállapították, 
hogy járművezetéstől eltiltás 
hatálya alatt áll. A férfit elő-
állították a helyi rendőrkapi-
tányságra, majd szabálysér-
tési őrizetbe vették. 

Tetten érték a 
fatolvajt

A karcagi rendőrök 
2015. január 27-én 14 óra-

kor Karcag belterületén 
érték tetten és fogták el 
azt a 27 éves helyi lakost, 
aki az út széléről fákat 
szedett össze és tulajdoní-
tott el. A Karcagi Rendőr-
kapitányság tulajdon elle-
ni szabálysértés elköveté-
se miatt indított eljárást a 
férfivel szemben, akit sza-
bálysértési őrizetbe vet-
tek.

Elindult a Piaccsarnok felújítása



6 2015. február 6.Karcagi Hírmondó

HIRDETMÉNYEK
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 

Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége aktuális állás-
ajánlatai:

 - Biztosítási ügynök, ügyintéző (Kisújszállás)
 - Vendéglátó-ipari alkalmazott (Karcag)
 - Forgácsoló (Karcag)
 - Marós (Karcag)
 - Épületasztalos (Kisújszállás)
 - Szobafestő (Karcag)
 - Gépi varró (Kisújszállás)
 - Varrodai gépi vasaló (Kisújszállás)
 - Egyéb, máshova nem sorolható, helyhez kötött gép ke-

zelője (Kisújszállás),
 - Kamionvezető (Karcag)
 - Gyártósori összeszerelő (betanított munka) (Szolnok)
 - Lakatos (Kunhegyes)
 - Gyártás-előkészítő (Kunhegyes)
 - Hegesztő (Kunhegyes)
 - Műszaki részegység vezetője (Kunhegyes)
 - Kubikos (Hortobágy)
Érdeklődni és jelentkezni személyesen a kirendeltségen 

(5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (59/500-350) vagy 
e-mailben (szolnokmmkkarcag@lab.hu) lehet.

Az állásajánlatokról további információk találhatók a 
Virtuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

Gombász szakkör indult a Csokonai Könyvtárban (volt 
HEMO). Várjuk a csatlakozni vágyók jelentkezését. A fog-
lalkozásokat keddenként 17-18 óra között tartjuk. Kezdés: 
2015.01.13- án. Jelentkezni lehet: a 06-30-325-77-24 telefon-
számon, vagy a fenti időpontban a helyszínen.

ÉLŐZENÉS TÁNCHÁZ KARCAGON
Helyszín: Ifjúsági Ház (HEMO)-Karcag, Püspökladányi u. 11.
Időpont: 2015. február 13. (péntek)
Belépődíj: 200 Ft/fő
Program:

18.00-19.00 APRÓK TÁNCA
a nagyóvodásoknak és kisiskolásoknak.
19.00-21.00 TÁNCHÁZ
az ifjak és örökifjak részére.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
A rendezvény az NKA Közművelődés és Népművészet Kollégiuma támogatásával valósul meg. 

H I R D E T M É N Y
Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2015. március 1. napján (vasárnap) megtartásra kerülő Kar-

cag település 02. számú egyéni választókerületében a települési önkormányzati képviselő 
időközi választásán az alábbi jelöltek indulnak:

2. számú választókerület helyi önkormányzati képviselő jelöltjei
Szavazólapi 
sorszám

Jelölt neve Jelölő szervezet

1. MAGYAR ILDIKÓ 
ZSUZSÁNNA FÜGGETLEN JELÖLT

2. LENGYEL JÁNOS JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

3. NAGY JÓZSEF MAGYAR MUNKÁSPÁRT

4. DR. KANÁSZ-NAGY 
LÁSZLÓ

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, KE-
RESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

Rózsa Sándor s. k.
Helyi Választási Iroda Vezetője

P Á L Y Á Z A T

A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága pá-
lyázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

KÖZTERÜLETI CSOPORTVEZETŐ

Betöltéséhez szükséges feltételek:
- Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség  
- Legalább 3 éves szakmai tapasztalat
- Számítógépes ismeret (World, Excel )
- Saját tulajdonú személygépkocsi
- Büntetlen előélet

Illetmény és egyéb juttatás: 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. 

törvény rendelkezései az irányadók 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő

A pályázat részeként benyújtandó iratok :
Szakmai önéletrajz, diploma másolat.  

Az állás betöltésének várható időpontja: 2015.03.02. 
Jelentkezni írásban, 2015.02.25-ig lehet, az alábbi cí-

münkre:
Városi Önkormányzat Városgondnoksága
5300 Karcag, Villamos u. 109.
e-mail cím: vgkarcag.munkaugy@gmail.com
Tel: 59/311-411 Fax: 59/311-538 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015.02.26.

P Á L Y Á Z A T

A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága pá-
lyázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

KÖZTERÜLET FENNTARTÓ-KERTÉSZ MŰVEZETŐ

Betöltéséhez szükséges feltételek:
- Szakirányú főiskolai végzettség
- Legalább 3 éves szakmai tapasztalat
- Büntetlen előélet

Illetmény és egyéb juttatás: 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.

törvény rendelkezései az irányadók 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A pályázatnak tartalmaznia kell:
A pályázó szakmai önéletrajzát, végzettségét, képzettsé-

gét igazoló okiratok másolatát.

Az állás betöltésének várható időpontja: 2015.03.02. 
Jelentkezni írásban, 2015.02.25-ig lehet, az alábbi cí-

münkre:
Városi Önkormányzat Városgondnoksága
5300 Karcag, Villamos u. 109.
e-mail cím: vgkarcag.munkaugy@gmail.com
Tel: 59/311-411 Fax: 59/311-538  

A pályázat elbírálásának határideje: 2015.02.26.

FARSANGI 
FELVONULÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt 
Lakosságot, hogy 2015. 
február 12-én, csütörtö-
kön 11 órától a Szent Pál 
Marista Általános Iskola 
tanulói farsangi felvonu-

láson vesznek részt.

A forgalomkorlátozás 
az alábbi útszakaszokat 

érinti: 
Kossuth Lajos utca – Szent 
István sugárút –  Kossuth 
tér – Horváth Ferenc utca 
– Táncsics körút – Dózsa 
György út – Kossuth La-

jos utca 

Szeretettel várjuk az érdek-
lődőket, ill. a csatlakozni 

kívánókat!

Kérjük ne 
feledje!

Lapzárta: 2015. 
február. 9. 

(hétfő) 12 óra
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Hozd ki az internetből, 
amit szeretnél
Internet 0 Ft-ért Invilág csomagban

0 Ft
3 hónapig

Az ajánlat 2015. február 2-tól visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág 
csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF 
szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások eltérő feltételekkel 12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű 
szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjmentes időszak után a csomaghoz tartozó havi díjat számlázzuk. A díjak az áfát tartalmazzák.

Válaszd most bármelyik Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel,
és az internet díját 3 hónapon át elengedjük!
A részletekről és az adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról 
érdeklődj a legközelebbi Invitel Pontban, a www.invitel.hu oldalon vagy a 1288-as 
telefonszámon!

Invitel Nap: Karcag, Eötvös u. 10., február 19. és március 5., 19. 10.00 és 18.00 óra között
Értékesítőnk: Kosztrub Sándor Tel.: +36 30 965 0886

IN_33012574_Februar_KarcagiHirm_220x307FF.indd   1 1/23/15   12:45 PM
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HIRDETMÉNYEK

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 

ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)

Február 07 -08. Dr. Domán György Kg. Ady Endre u. 58. Tel.:06/30-434-5950.

2015. február 6. péntek

18.00 Műsorajánlat
18.05 Parasztvilág - könyvbemutató 
19.05 Nagykunsági Krónika - városi 
közéleti magazin
 Aktuális Kérdések  
 Vendég: Kovács Szilvia
 Téma: Eleink élete  
 Karcagi Hírek
 -Séfek Főzése
 -Groteszk kiállítás - riport
 -Rendőrségi hírek
 -Téli munkák
 Háttér
 Kórház a kertvárosban 2.
20.20 Testületi Ülés

2015. február 10. kedd-szerda

18.00 Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám – Református 
Istentisztelet 2015.02.01
19.15 Karcagi Hírek 

19.45 A Hit Szava – Római Katolikus 
szentmise 2015.02.01
20.50 Őszi Folklór Fesztivál 
Tiszaszentimrén 2014. - Hidvégi Band 
koncert

2015. február 12. csütörtök-
hétfő

18.00 Műsorajánlat
18.05 Egészség Klub - tanácsadó magazin 
18.30 Én kis kertem 1. rész
19.05 Nagykunsági Krónika - városi 
közéleti magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Puháné Urbán Katalin   
 Téma: Szakképzés
 Karcagi Hírek                
 Háttér
 Kórház a kertvárosban 3.
20.10 Szentannai Sámuel szalagavató 
ünnepsége

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető:  
06/30/223-8844

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

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

Anyakönyv
Születés

Cseppentő Erzsébet - Szabó István
Kg, Ketel u. 41. 

Levente
Bíró Sára Réka - Kabai István
Kg, Futó Imre u. 55. 

Szofi és Márk
Vígh Ágnes Edina-Kiss Lajos
Kg. Bercsényi u. 40. 

Lajos

Halálozás
Tüdős Mihály
 Karcag (1925)
Vajó Sándor
 Karcag (1960)

Február 07. (Szombat)

 8 - 13 óráig Berek Patika 

(Kiss Antal u.3.)

 9 – 20 óráig Alma 

gyógyszertár (Kisújszállási 

u. 34.) (Tesco)

Február 08. (vasárnap)

 9 - 12 óráig Gyógyszertár 

(Kórház u. 4.)

A fenti időpontokon túl 

sürgős esetben egészségügyi 

ellátás a Háziorvosi ügyeleten 

(Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

Pályázati felhívás

Karcag város alpolgármestere, a Györffy István Nagykun 
Múzeummal együttműködve, pályázatot hirdet karcagi, vagy 
Karcag környékén készült régi fotók gyűjtésére „Eleink élete 
– a család” címmel.

A pályázat célja: Összegyűjteni a lakosság körében még fel-
lelhető régi családi fotókat, melynek témája egy-egy jeles ünnep.

A beérkezett anyagból kiállítást tervezünk a karcagi mú-
zeumban. A fotók a tulajdonos(ok) jóváhagyásával, a múze-
umban archiválásra kerülnek. Kérésre a fotókat visszaadjuk  
beküldőjének, de a múzeum szívesen megtartja őket, ame-
lyek a múzeum nyilvántartásába kerülnek. 

Pályázni lehet olyan családi fotók beküldésével, amelyek
1. a múlt század elején (1900-as évek eleje), 
2. illetve azt megelőzően a századforduló táján (1800-as 

évek vége),
3. az első világháborút követően, 1950-ig készültek,
4. kizárólag családokat, vagy 
5. személyeket, családtagokat külön-külön fényképezve 

ábrázolnak.
Beküldés módja: Személyesen vagy postai úton a karca-

gi Györffy István Nagykun Múzeum címére (5300 Karcag, 
Kálvin u. 4.).

A fotókhoz kérjük mellékelni a 
1. beküldő(k) nevét, címét, elérhetőségét (telefon, 

e-mail),
2. kiről, kikről, mely családról, családtagokról készültek,
3. ha ismert, a fotó készítésének dátuma.
A pályázat nyertesei a beküldött fotók száma alapján lesz-

nek kiválasztva. A legtöbb fotót beküldők értékes progra-
mokban, jutalmakban részesülnek.

Beküldési határidő: 2015. február 15.
Kérjük, hogy minél többen keressék elő és hozzák el hoz-

zánk fotóikat, hogy minél gazdagabb kiállítást tudjunk ké-
szíteni Önök számára, és hogy ezeket a fotókat az utókor-
nak méltó módon megőrizhessük! Közreműködésüket, se-
gítségüket előre is nagy tisztelettel megköszönjük! 

Kovács Szilvia alpolgármester és 
dr. Nagy Molnár Miklós múzeumigazgató

Pályázati kiírás

a Karcag, Borjúdűlő te-
metőben lévő ravatalo-

zó bérbeadására
Karcag Városi Önkor-

mányzat a Karcag, Borjú-
dűlő temetőben lévő ra-
vatalozó bérleti jogát pá-
lyázat útján meghirdeti.

A részletes pályázati ki-
írás a Karcag.hu honla-
pon megtalálható. Szemé-
lyesen érdeklődni lehet a 
Karcag, Kossuth tér 1.sz. 1. 
emelet 23. sz. alatti irodá-
ban.

Karcagi Polgármesteri 
Hivatal

§  Reumás mozgásszervi panaszok minden degeneratív, kopásos, meszesedéses típusa;
§  Gyulladásos ízületi és gerincbetegségek nyugalmi stádiumban;
§  Törések, baleseti, sportsérülések utáni állapot;
§  Ízületi műtétek elő- és utókezelése;
§  Porckorong műtét utókezelése;

Munkanapokon: 800 – 1600

§ víz alatti vízsugár masszázs
§ víz alatti csoportos gyógytorna
§ orvosi gyógymasszázs
§ gyógyvizes kádfürdő
§ medencefürdő
§ szénsavas kádfürdő
§ súlyfürdő

GyóGyászat
Akácliget Fürdő

ReuMAtológiAi jáRóbeteg szAkRendelés:gYógYkezelések:

szekrényesiné dr. Molnár klára ilona
szerdai napokon: 800 – 1600

Pénteki napokon: 700 – 1500

A karcagi lakcímkártyával rendelkező közszolgálatban dolgozó vendégeinknek további kedvezményeket biztosítunk!

5300 Karcag, Fürdő u. 3.  |  Tel.: 06/59-300-340  |  aKacligeTFurdo@gmail.com  |  www.aKacligeTFurdo.hu

Bővített kúracsomagjaink továbbra is elérhetőek, melyek tartalmaznak összesen:

Gyógyászati részlegünk a környék legkedvezőbb áraival helyben elérhető, szakrendelésünkre 
előzetes bejelentkezés alapján azonnal tudunk időpontot biztosítani, nincs várólista!

Rendelésünkön lehetőség van 
inhalációs terápiára

gyógynövény illóolajjal!

kezeléseink Az Alábbi esetekben AjánlottAk:

20 alkalomra szóló fürdőbelépőt és 3 frissítő masszázst
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 Ingatlan
Kitűnő állapotú, felújított lakás el-
adó! (Karcag, Dózsa György u. 3/43). 
Érdeklődni 12 óra után. Irányár 6 mil-
lió Ft. Tel.: 06/30-434-6760

Karcag központjában 1054 m²-es tel-
ken 145 m²-es, téglaépítésű, 4 szoba 
összkomfortos családi ház rendezett 
udvarral, garázzsal, alápincézett mel-
léképülettel eladó. Tel.: 06/30-206-
5343.

Karcagon eladó összkomfortos csalá-
di ház, alsóépület, garázs van. Kisebb 
földszinti tömblakás csere érdekel. 
Tel.: 06/30-483-6705.

Karcag Kórház u. 8 szám alatti II. eme-
leti 51 m2-es felújított lakás sürgősen 
eladó. Tel.: 06/30-627-7789

Eladásra hirdetem 177,19 aranykoro-
nás, 51.551 m2 területű egybefüggő 
szántóföldemet Karcag határában! A 
föld kizárólag az én tulajdonomban 
van. Érdeklődni 17 óra után a 06/70-
770 -1588

Eladó Bucsán 400 négyszögöles te-
lek, egy szoba, melléképületekkel, jel-
képes áron. Tel.: 06/30-420-1446

A vásárcsarnokkal szemben 1 szobás 
összkomfortos lakás február 17-től ki-
adó. Érdeklődni délután 16 órától le-
het. Tel.: 06/59-311-055
Eladó lakás Karcag központjában 
57 m2 –es 3. emeleti, tavaszi költö-
zéssel. Tel.: 06/30-298-0276
Karcagon a Széchenyi sugárút 50/a 
alatti, első emeleti 1,5 szobás, felújí-
tott lakás, kis rezsijű eladó. Tel.: 06/30 
491-2519 
Karcagon 3 szobás kertes ház, sürgő-
sen eladó! Továbbá kertes paraszt-
ház, és ugyanitt 500 m2 –es telek, el-
adó illetve elcserélhető autóra, vagy 
termőföldre. Tel.: 06/20-230-1202

 Állat
Kopasztott csirke eladó! Vágás min-
den pénteken. Megrendelést csü-
törtök délig szíveskedjenek leadni! 
Karcag, Soós I. u. 12. Tel.: 06/59-311-
969, 06/30-244-5160

Kopasztott kövér kacsa eladó! Vágás 
minden pénteken. Megrendelést 
csütörtök délig szíveskedjen leadni! 
Karcag, Soós I.u.12. Tel.: 06/59-311-
969, 06/30-244-5160

Tojó pulykák és süldő nyulak eladók. 
Karcag, Fecske út 14.

Vegyes
Eladó Arabella asztali házi malom 

(22E Ft), 2,5 méter széles, kb. 30 mé-

ter hosszú mezőgazdasági vékony 

ponyva, UV álló-(30E Ft). Asztali kör-

fűrész (20E Ft). Karcag Füredi út 3. 

Tel.: 06/30 963-5073

Fél hektár erdő és másfél hektár lege-

lő eladó. Tel.: 06/70-248-2208.

Eladó 2 db szinte új, balos és jobbos 

fehér zománcos sparhelt, asztali mi-

ni szalagfűrész, Suzuki RG Wolf (sport 

smkp) Babetta 207, és 295 literes fa-

gyasztó láda. Tel.: 06/30-963-5073

Olcsóbb francia ágyat és gyerek bú-

tort keresek! Tel.: 06/30-736-3801

Vennék magyar nóta magnókazettá-

kat! 06/30-950-8922

Elektromos Suhanó, velúr szőnyeg 

(4x3 m-es, sötétbarna mintával), vert 

csipke készlet, orsókkal eladó. Tel.: 

06/59- 400-654

Kertföld 20 sor, lakóépülettel,10 sor 

szőlővel, 10 sor gyümölcsfával, és 18 

sor kertföld, benne 7 sor magas mű-

velésű szőlővel eladó. Tel.: 06/30-390 

-2818

Eladó 1 db női mountain bike kerék-

pár, és 1 db camping kerékpár. Tel.: 

06/30- 272-9853

Eladó 22-es elektromos húsdaráló 
(1q kis mázsa súlyokkal). Érdeklődni: 
Karcag Kacsóh u. 17. Tel.: 06/30-264- 
4608

 Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzárcserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi 
szövet és bársony nadrág, bőrkabát 
varrását rövid határidőre vállalom! 
Tel.: 59/887-269

Tetőmunkákat és javításokat is vál-
lalok. Sütő Kálmán ácsmester. Tel.: 
06/30-584-2767.

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

Fa- fémforgácsoló szerszámok, ház-
tartási eszközök élezése, köszörülése. 
Varga Mihály – Karcag, Kuthen utca 
32. Tel.: 06/30-529-6038.

Az Orgonda Agrár Kft. földet bérelne 
és vállal növényvédelmi szaktanács-
adást és szakirányítást. Te.: 06/30-785 
0690-

F O D R Á S Z  H Á Z H OZ  I S  M E G Y ! 
Kizárólag hölgyek részére hajvágást, 
dauerolást, hajfestést vállalok! Tel.: 
06/30 -447-3918 

Cserépforgatást, tetőjavítást, és teljes 
körű építőipari munkát vállalunk. Tel.: 
06/30-599-9238

Középiskolások részére matemati-
ka korrepetálást vállalok! Tel.: 06/30-
325- 7724

SPIRITUÁLIS KEZELÉSEK! Egyénre sza-
bott energia gyógyászat, szellem-
gyógyászat, lélekmasszázs, sejtszin-
tű gyógyítás, daganatos megbete-
gedések, építő sugarakkal való keze-
lése, reumatikus fájdalmak kezelése. 
„ÉP TESBEN ÉP LÉLEK, ÉP LÉLEKBEN 
ÉP TEST” Bejelentkezés telefonon: 
06/20- 967-0837 –as számon.

V e g y s z e r m e n t e s  T i s z t í t á s  a 
„VIXI” mikroszálas termékekkel! 
Környezetbarát, ember és pénztár-
ca kímélő! Kiváló ajándék! Keresse a 
Borházban!!! „Mert a Földet nem apá-
inktól örököltük, hanem unokáinktól 
kaptuk kölcsön”.

APRÓHIRDETÉS

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 
HIRDETÉSEK VALÓSÁG-

TARTALMÁÉRT FELELŐS-
SÉGET NEM VÁLLAL!

Hirdessen Ön is 
kedvezményes 
áron a Karcagi 
Hírmondóban! 
Az apróhirdetés
csak 200 Ft*. 

* Az alapár 20 szóig 

értendő.

HIRDETMÉNYEK

Kérjük ne feledje!
Lapzárta: 2015. február. 9. 

(hétfő) 12 óra

Felhívás!
A 2015. évi mezőőri járulék 

megállapításához a Karcag 
közigazgatási területén ter-
mőföldet művelő természetes 
személyek, és jogi személyek, 
vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társasá-
gok a használati jogosultsá-
gukat igazoló dokumentumo-
kat, nyilatkozatot legkésőbb 
2015. február 2-ig nyújtsák 
be személyesen a Polgármes-
teri Hivatal fsz. 51. sz irodájá-
ban Lingné Orosz Hajnalka ré-
szére, vagy postai úton 5300 
Karcag, Kossuth tér 1. (a borí-
tékra kérjük írják rá: Mezőőri 
járulék) címre. A fentiekben 
megjelölt határidőig beérke-
zett dokumentumok alapján 
kerül megállapításra a 2015. 
évi mezőőri járulék összege. 
A határidő lejárta után érke-
ző változás bejelentéseket a 
14/2013. (V.31.) önkormány-
zati rendelet értelmében a 
tárgyévet követő kivetésnél 
tudjuk figyelembe venni.

Polgármesteri Hivatal 
Hatósági csoport

FELHÍVÁS

A Széchenyi 2020 támo-
gatásával elkezdődik a piac 
belső felújítása, amelynek 
során teljes akadálymen-
tesítés, irodahelyiség felújí-
tása és szellőzőrendszer ki-
alakítása történik.

A munkálatok az előze-
tes terveknek megfelelően 

2015. február 02 – 2015. március 15.

közötti időszakban ke-
rülnek kivitelezésre, amely-
nek során a főépületben 
nem lesz lehetőség semmi-
lyen szolgáltatásra.

Ezen időszak alatt az 
árusításra a zárt udvar, il-
letve a csarnok mögötti 
nyitott udvar használható.

Megértésüket és türel-
müket köszönjük!

Karcag Városi Önkormányzat
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SPORT
Asztalitenisz

Kováts DSE Karcag II.- Újszász 
VVSE  (2 -16)

Karcagi győzelmek: Egyé-
niben: Vál Tamás 1 győzelem, 
Dobrai István 1 győzelem.

Csornai Csaba: Színvonalas 
mérkőzésen a nagyobb játéktu-
dással rendelkező Újszász bizto-
san győzött. 

Elmaradt mérkőzés lejátszá-
sa: Február 5. (csütörtök) Kováts 
DSE I.-Tiszafüred ASET 18 óra-
kor - Kováts Mihály Tagiskola 
tornaterme.

Az asztalitenisz szakosztály 
várja az új tagok jelentkezését, 
korhatár nélkül.

Az utánpótlást fejlesztése ér-
dekében várunk olyan fiatalok-
at (6-10 éves korig), akik kedve-
lik az asztalitenisz sportágat, és 
szívesen kipróbálnák benne ma-
gukat.

Jelentkezés: edzésnapokon,  
hétfőn, kedden, csütörtökön 16 
és 19 óra között a Kováts Mi-
hály Tagiskola tornatermében.

B.I.

Varga János edzőtől meg-
tudtuk, hogy a fiatal labdarú-
gók (az U17-es és 21-es korosz-
tályúak) január 12-én kezdték 
el a közös munkát. Edzések heti 
négy alkalommal vannak, ebből 
háromszor műfüves foglalkozá-
sok szerepelnek a programban. 
Ezen felül egyszer futóedzéseket 
végeznek a szabadban.

Az edzések látogatottsága jó-
nak mondható, mivel átlag-
ban huszonöt labdarúgó végzi a 
gyakorlatokat.

A fiatalok számára a bajnoki 
szezon előreláthatólag március 
első hetében kezdődhet.

Az U-21-es labdarúgó csa-
pat Jánoshidán kezdi el a bajno-
ki pontvadászatot, akik előmér-
kőzést játszanak a felnőtt csapat 
előtt.

Az U 17-es csapat valószínű-
leg csak később kezdi el a baj-
nokságot. A bajnoki rajt nagy-
ban függ a pálya állapotától. A 

játékoskeretben nem volt válto-
zás, több edzőmérkőzéssel is ké-
szülnek a tavaszi szezonra. Feb-
ruár 1- jén Kisújszállás, majd a 
szomszédos Bucsa ellen, felnőtt 
és ifjúsági mérkőzésen, oda-visz-
sza helyszínnel játszanak.

A bajnoki táblázaton-a jó sze-
replésnek köszönhetően- a kar-
cagi csapat az első helyen áll. 
Az edző szerint ezt a helyezést 
szeretnék megőrizni, de ez nem 
lesz egyszerű.

Az U-17-es együttesnek 
(amely szintén az első helyen 
kezdi el a bajnokságot) iga-
zából nincs ellenfele, csak sa-
ját magunk - vélekedik Var-
ga János edző. Ha nem „száll-
nak” el a játékosok, elsők le-
hetnek. Az U-21– es korosz-
tályban (Újszász, Jánoshida, 
Törökszentmiklós és Karcag)
bárki bajnok lehet.

B.I.

Csízi Sándor, a „Kötöny Né-
pe” Talpasíjász Egyesület ve-
zetője szerint az egyesület tör-
ténetében  kiemelkedően jó 
esztendő volt a 2014-es. A 22 
főt számláló sportbarát és ha-
gyományőrző közösség nem-
csak a sportág számos verse-
nyén szerepelt jó eredmény-
nyel, hanem május elején 
megrendezték saját első, or-
szágos szintű versenyüket is. 

- Rengeteg versenyen ott 
voltunk és mindenhonnan 
több, néhány helyről öt-hat 
kategóriában is hoztunk el dí-
jakat – mondja az elnök, aki 
az országos hírnévvel bíró ti-
szafüredi Fánklövő Versenyen 
két igazolt versenyző között, 
amatőrként lett ezüstérmes. 

- Eredményesen szerepel-
tünk mindenütt, nem volt 
olyan verseny, ahonnan a má-
sodik, vagy harmadik helyet 
el ne hoztuk volna. Erdélybe 
is meghívtak bennünket egy 

összecsapásra, és csak onnan 
nyolc vagy tíz díjunk lett a 
gyerek kategóriától egészen a 
szeniorig. Mindenképpen meg 
kell említenünk, hogy íjász-
nőnk, Herczegné Ibolya csak-
nem minden versenyén első 
vagy második helyen végzett a 
maga kategóriájában.

Hagyományőrzőként nagy 
súlyt fektetnek a népszerűsí-
tésre, éppen ezért számos be-
mutatót vállaltak: a Kun Ha-
gyományok Napján, a Birka-
főző Fesztiválon és a Nemze-
ti Vágta előkészítőjén láthat-
ta őket a közönség, de népsze-
rű vendégei voltak több kar-
cagi óvodának is. Nem lehet 
ugyanis elég korán kezdeni, 
és hát az íjászcsapat tagjainak 
életkora az ötévestől a nyug-
díjon túli korosztályig terjed, 
ki-ki a maga korcsoportjában 
versenyez. 

- Az év legnagyobb esemé-
nye részünkről mégis a Kö-

töny Népe I. Nagykun Ha-
gyományőrző Íjfeszítő Via-
dal megrendezése volt, ami-
hez az önkormányzat jelentős 
anyagi támogatást nyújtott. 
Rengeteg munkánkba került, 
de megérte, mert jól sikerült. 
A kísérőkkel együtt mintegy 
120-130 íjász jelent meg, az er-
dei tornapályán lebonyolított 
íjászversenyre 93 nevezésünk 
volt.

- Vártok még új tagokat?
- Hogyne. Ilyenkor télen és 

ősszel a sportpálya melletti fe-
dett csarnokban (az egyko-
ri tekepályán) edzünk, nyár-
ra pedig megkaptuk a fürdő 
szomszédságában, a Kisállo-
más mellett lévő dombot, ott 
gyakorlunk. Ha valakit érde-
kel ez a sport, és ez a hagyo-
mány, nyugodtan felkereshet 
bennünket. Kipróbálhatja az 
íjászatot és egy hónapon belül 
megtapasztalja, hogy valóban 
van-e kitartása hozzá, ez amo-
lyan türelmi idő részünkről a 
tagfelvételig. Akit érdekel jöj-
jön bátran!

Január 17-én megvolt a 
2015-ös év első versenye is. E 
napon a gyulai II. Kerecsényi 
Teremíjász Kupa és Guti And-
rás Emlékversenyen vettek 
részt. A 208 íjászt felvonul-
tató színvonalas verseny erős 
mezőnyében a karcagiak két 
pontszerző helyet szereztek 
meg, viszont a női szenior ka-
tegóriában Herczegné Takács 
Ibolya aranyérmes lett, Mol-
nár Édua pedig a leány gyer-
mek kategóriában a 6. helyen 
végzett.

Elek György

Versenyek, érmek, bemutatók
Jó évet zárt a Karcagi Talpasíjász Egyesület

Megyei I. osztályú csapatbajnokság

A fiatalok is készülnek a tavaszi szezonra

HIRDETMÉNYEK
F e l h í v á s

Tájékoztatjuk Karcag Város lakosságát, hogy a város köz-
világítási rendszerének üzemeltetését az ELMIB Hálózat 
Kft. (1037 Budapest, Bojtár u. 64.) végzi.

A közvilágítási hibák bejelentését közvetlenül is meg le-
het tenni a hiba helyének pontos megjelölésével (Karcag, ut-
ca, házszám) az alábbi ingyenesen hívható telefonszámon:

Tel.: +36/40-200-817
vagy
e-mail: ugyfelszolgalat@közvil.hu

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyorsabb ügyintézés 
érdekében éljenek a fenti lehetőséggel.

Karcagi Polgármesteri Hivatal

Figyelem!

Véradás Karcagon a 
Kátai Gábor Kórház I. 
emeletén

2015. február 13-án 
(péntek) 

8.00 - 13.00 óráig.

„Adj vért, és ments 
meg három életet”

Pillanatkép a gyulai versenyről

Szabó István

STAR WARS 
makettek kiállítása a 

Kádas György Óvoda, 
Általános Iskola, Szakiskola, 

EGYMI Kollégium és 
Gyermekotthon 

Karcagi Tagintézményében 
(Kisújszállási út 45.)

2015. február 9– február 13-ig
Kérjük csoportos látogatási 
szándékukat előre jelezzék.

59/503-144 
A kiállítás ingyenesen megtekinthető.

Közönségtalálkozó:
2015. február 11. 15-16 óra között.


