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Karcagi  Hírmondó
Alig két hete költöztek visz-

sza a csoportok a Madarász Im-
re Egyesített Óvoda Kuthen úti 
tagóvodájába, amely mintegy 
140 millió forintos támogatás-
ból teljesen megújult. Az intéz-
ményt november 13-án pénte-
ken dr. Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter, Dobos Lász-
ló, Karcag város polgármestere, 
Rózsa Sándor jegyző és a képvi-
selő-testület tagjai is megnézték. 

A vendégeket Gulyás Fe-
rencné intézményvezető, Hopka 
Józsefné tagóvodavezető, az itt 
dolgozó pedagógusok, alkal-
mazottak és a kivitelező kép-
viselői kalauzolták a modern, 
21. századi követelményeknek 
megfelelő, akadálymentesített, 
infokommunikációs rendszer-
rel ellátott óvodában. Karcagon 
140 éves az óvodai oktatás és az 
önkormányzat sikeres pályáza-
tának segítségével tudták felújí-
tani a több mint százéves tag-
óvoda épületet.

Dr. Fazekas Sándor a bejárás 
után lapunknak nyilatkozva el-
mondta: „Karcag városa büsz-
ke lehet arra, hogy az ország 
egyik legmodernebb óvodája 

az, amely megnyitotta kapuit 
és várja a gyermekeket. A kivi-
telezés nem volt egyszerű, a pá-
lyáztatás sosem könnyű. Megte-
remtettük a feltételeket hozzá a 
kormány oldalról és az önkor-
mányzat oldaláról, hogy ez a 
nagyon régi óvoda megújuljon, 

megszépüljön. Így Karcagon ez 
az épület most már hosszú idő-
re, 100 évre biztosítja azt, hogy 
a gyermekek kulturált körül-
mények között lehessenek az 
óvodában. Kiváló óvodapeda-
gógusok dolgoznak itt, nagyon 
jó munkát végzett a kivitelező, 

és látszik, hogy bebútorozva pe-
dig tényleg egy ékszerdoboz. Bí-
zom benne, hogy sok gyerme-
ket fognak idehozni és kellemes 
pillanatokat szerez az óvoda a 
gyerekeknek, a szülőknek, és az 
itt dolgozóknak egyaránt. Ez a 
beruházás mintegy 140 milli-

ós volt és csaknem 95 %-ig álla-
mi támogatásban részesült. Ez 
a program folytatódik. Látszik, 
hogy az elmúlt években a város 
oktatási rendszere jelentősen 
megújult, szebbek az épületek, 
a református egyház tulajdoná-
ban lévők éppúgy, mint az álla-
mi, illetve önkormányzati tu-
lajdonú épületeknél is jelentős 
fejlesztések voltak. Ezek köz-
épületek, és fontos, hogy példát 
mutassanak, miképpen kell ki-
nézni egy- egy ilyen ingatlan-
nak. Örülök annak, hogy a já-
rás is egy ilyen épülettel gaz-
dagodott, új funkciót kapott a 
TIGÁZ épülete. Most ez a fel-
újítás amit ünnepelünk, a szo-
ciális otthon szintén ebbe a kör-
be tartozik, és hamarosan re-
ményeim szerint megkezdődik 
az új rendőrkapitányság építé-
se is, hiszen Karcag járási szék-
hely, ennek megfelelő járási 
középületekkel kell rendelkez-
nie. Ami pedig a legfontosabb 
talán, hogy a Déryné, illetve a 
Városháza is megújult, tehát 
egy olyan program mutatja azt, 
hogy a városban van fejlesztés, 
amit mindenki láthat.

(folytatás a 3. oldalon...)

A felújított intézmények a karcagiakat szolgálják

Képünkön Rózsa Sándor jegyző, Dobos László polgármester, dr. Fazekas Sándor földművelésügyi 
miniszter, Gulyás Ferencné intézményvezető és Hopka Józsefné tagóvodavezető

November 12-én a délutáni 
órákban az Ifjúsági Ház épülete 
adott otthont a Hagyomány – 
Értékőrzés – Találkozás a Kar-
cagi Járásban című roadshow 
karcagi állomásának. A ren-
dezvényt a Nemzeti Művelődési 
Intézet Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Irodája szervezte, mely-
nek keretében az érdeklődők 
megyénk értéktáraival, azok 
működésével, és helyi értéke-
inkkel ismerkedhettek meg kö-
zelebbről. Kapcsolódó prog-
ramként a helyi értékek, termé-
kek bemutatójára, vásárára is 
sor került.

A délután folyamán többek 
között dr. Nagy Molnár Mik-
lós, a Györffy István Nagykun 
Múzeum igazgatója mutatta be 
a Karcag Települési Értéktár 
Bizottság munkáját, Baráth Já-
nos, a Karcagi Birkafőző Egye-
sület titkára a birkapörköltről, 
mint karcagi hungarikumról 
tartott előadásában az étel tör-

ténetét, elkészítési módját, va-
lamint egyesületük működé-
sét foglalta össze. Mészáros Já-
nostól, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Értéktár Bizottság tit-
kárától pedig azt tudhattuk 
meg, hogy bárki, bármelyik 
értéktárba javasolhat olyan té-
telt, amelyet érdemesnek tart 
arra, hogy a helyi értékek kö-
zött tartsák számon. Hajnal 
László, a Nemzeti Művelődé-
si Intézet megyei irodaveze-
tője Érték és közösség cím-
mel tartott előadást, szót ejtve 
a hungarikumokról, az egye-
di tájértékek feltárásáról, és az 
egyedi települési arculat kiala-
kításáról. Az alábbiakban a ve-
le készített interjú olvasható.

– Egy roadshow részeként 
érkeztek városunkba, és a 
hungarikumok, a helyi értékek, 
valamint az értéktárak megis-
mertetése a céljuk.

– Igen, a Nemzeti Műve-
lődési Intézet alapító ok-
iratában is szerepel, hogy a 

Hungarikum törvény 
népszerűsítésében ve-
gyünk részt. Ezt mi 
olyan módon próbáljuk 
megvalósítani, hogy el-
látogatunk a települési 
önkormányza-tokhoz, 
és megpróbáljuk fel-
hívni a figyelmet a pol-
gármestereknél, lokál-
patriótáknál, történeti 
gyűjtemények vezetői-
nél, hogy érdemes fog-
lalkozni ezzel a kérdés-
sel. Ebben az évben ki-
lenc járási székhelyre 
megyünk, és megpró-
báljuk összehívni a te-
lepülések képviselőit. 
Nagyon sok települé-
si értéktár létezik már 
a megyében, de természetesen 
ez soha sem elég. Ez egy sok-
éves folyamat és igyekszünk 
ennek eleget tenni.

– Úgy látom, hogy azért a 
fundamentuma ennek a rend-
szernek már kialakult. Ugye 

többféle értéktár létezik: telepü-
lési, tájegységi, megyei, de még 
külhoni magyarság értéktára is. 
Minisztériumokban is vannak 
úgynevezett ágazati értéktárak, 
amelyek a feladatkörükbe tarto-
zó nemzeti értékek körét foglal-

hatják magukba. Ha jól látom, 
akkor úgy, ahogy például a bir-
kapörkölt szerepel a helyi és a 
megyei értéktárban is, akár egy 
ágazati értéktárban is megjelen-
het.

(folytatás a 6. oldalon...)

Hagyomány – Értékőrzés – Találkozás 

A rendezvényen hungarikum karcagi birkapörköltöt is főztek
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Közéleti szilánkok
A világ és háborúi

Fél év múlva, majdnem napra pontosan 
lesz a 100. évfordulója, hogy Babits 
felolvasta a Zeneakadémián - később 
híressé vált - nagy, háborúellenes versét, 
amelynek sorai Vörösmarty Vén cigányára 
„rímeltek”: „...Háború van most a 
nagyvilágban, /Isten sírja reszket a szent 
honban…” -írja Vörösmarty. Ahogy 
látja az ember a jelenlegi világhelyzetet, 
félő, hogy a századik évfordulón is, mint 
elfogadhatatlan realitást, érzékelhetjük a 
„babitsi” sorok tartalmát is. 
Igaz, akkor még nem volt annyi 
tapasztalata az emberiségnek a 
világháborúk milyenségéről, mint 
manapság. Nem volt még érzékelhető a 
Versailles-i béke utáni nagy békétlenség 
és az igazságtalan ország-szabdalás. 
Akkor még Gavrilo Principet (akinek a 
nyáron szobrot emeltek Belgrádban!!) 
nem terroristának, hanem magányos 
gyilkosnak, legfeljebb merénylőnek 
aposztrofálták. És persze, akkor még 
nem volt kilátásban sem Hirosima, sem 
Nagaszaki. 
Valószínűleg sok történelem tanár is 
zavarba jönne, ha meg kellene becsülnie, 
hány kisebb - nagyobb háború volt az 
első nagyobb világégés után szerte a 
nagyvilágban. 
Ma pedig, már az alig tízfős iszlám 
terrorista csoporttal szembeni fegyveres 
harcot is sokan háborúnak nevezik. Ami 
valójában az is, mert összefüggésben van 
a nagyon is valóságos, fegyveres szíriai 
háborúval, és a fegyvertelen bevándorlási 
háborúval, aminek a pontos végkifejletét 
még a legfelkészültebb biztonságpolitikai 
szakemberek sem tudják jelen pillanatban 
megjósolni, nemhogy a laikus szemlélők. A 
szélesebb tömegekről nem is beszélve. 
Nem akartam hinni a fülemnek, amikor 
véletlenül az egyik kereskedelmi csatorna 
beszélgetős műsorát láttam-hallgattam, 
és az egyik betelefonáló azt mondta: „A 
párizsi terrortámadásért is a magyar 
miniszterelnök a felelős” (sic!) Nem is ez a 
kapitális baromság képesztett el, hanem 
a képernyőn bólogató szőke műsorvezető 
hölgy rezzenéstelen arca, aki minderre 
semmi közbevetést nem tett! Úristen, 
micsoda sötétség! – gondoltam. De 
mielőtt fölháborodtam volna még jobban 
– utána gondolva, rezignáltan vettem 
tudomásul, sajnos ez is a háború része. 
Annak a láthatatlan háborúnak, amely az 
emberi agyak és lelkek ellen folyik…

-ács-

KÖZÉLET

FM hírek Megyei hírek

Meghívó
A 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője 

„lakossági fórumra” hívja és várja a választókerület la-
kóit és az érdeklődőket.
Időpontja: 2015. november 25. (szerda) 16.30 óra
Helye: Kádas György Általános Iskola és Szakiskola ét-
terme (Kisújszállási út 45.)

Előadók:
Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Köz-
gyűlés elnöke, Tisza-tavi miniszteri megbízott
Teleki Zoltán, Karcag város rendőrkapitánya

Témák:
 - Jász-Nagykun-Szolnok megye, benne Karcag fejlesz-

tési lehetőségei a 2015-2020-ig terjedő „uniós pályá-
zatok” keretében

 - „Bűnmegelőzési képzések korhatár nélkül” című pá-
lyázat

Az összejövetelen bemutatkozik Karcag Város 
Vegyeskarának Kamarakórusa
Vezényel: Lór-Kerekes Ágnes karnagy
A résztvevők között ajándéktárgyak kerülnek kisorsolásra.
Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár:

Pánti Ildikó
önkormányzati képviselő

Az agrártárca a követke-
ző években növelni kívánja az 
évi mintegy 500 millió forin-
tos, a hungarikumok támoga-
tására szolgáló keretet - mond-
ta a földművelésügyi miniszter 
november 9- én (hétfőn) Buda-
pesten, az első Paprika Market 
megnyitóján. Dr. Fazekas Sán-
dor a főváros legnagyobb alap-
területű hungarikum ajándék-
áruházának hivatalos átadásán 
elmondta: a most rendelkezés-
re álló mintegy félmilliárd fo-
rintból támogatják például a 
hagyományőrző szervezete-
ket, illetve finanszírozzák több 
hungarikum reklám- és mar-
ketingköltségét.

Elmondása szerint a keret nö-
velésére azért van szükség, mert 
a hungarikumok száma emelke-
dik - most 54 van -, és például 
az élelmiszer jellegű termékek-

nél szükség lehet az ismételt pia-
ci bevezetésre, így például a deb-
receni páros kolbász esetében.

A hungarikumok a magyar 
nép kimagasló teljesítményei, 
minél szélesebb körű megis-
mertetésük fontos a bel- és a 
külpiacokon is - fűzte hozzá a 
miniszter.

Dr. Fazekas Sándor elmond-
ta: a hungarikumok minősíté-
si rendszere alulról építkezik, 
a termékek köre civil kezdemé-
nyezésre bővül. Hungarikum 
ugyanis csak az a magyar 
csúcsteljesítmény lehet, ame-
lyet egy adott magyar közös-
ség magáénak érez és azt gon-
dozza.

Úgy vélekedett, a hunga-
rikumok száma száz körü-
li lehet majd, a magyar érték-
tár azonban ennél nagyobb is 
lehet.

Növelné az agrártárca a hungarikumok 
támogatására szolgáló keretet

Fotó: Internet

Soros ülését tartotta november 
13-án délelőtt a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűlés. Tá-
jékoztató hangzott el az M4-es 
gyorsforgalmi út megvalósításá-
nak jelenlegi helyzetéről. Emel-
lett téma volt a megye állami 
közúthálózatának, valamint a 
megye lakosainak egészségi álla-
pota és a Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati Ösztön-
díjrendszerhez való csatlakozás.

A napirendek tárgyalása előtt 
a megyei közgyűlés nevében Ko-
vács Sándor ajándéktárggyal kö-
szönte meg Varga Béla tűzoltó 
ezredes (képünkön), a JNSZ Me-

gyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság volt igazgatójának mun-
káját, további sikert kívánva a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság-
nál végzendő feladataihoz.

Homolya Róbert miniszterel-
nöki biztos sokakat érintő és ér-
deklő témával kapcsolatban ka-
pott meghívást a közgyűlésre. Az 
M4-es gyorsforgalmi út Abony-
Fegyvernek közötti szakaszának 
jelenlegi helyzetével kapcsolatban 
elmondta, hogy két kormányren-
delet született a témában. Ápri-
lisban a beruházás leállításáról, 
nyáron pedig a folytatás keretei-
nek vizsgálatáról. Előkészült egy 
előterjesztés, melyet az elkövetke-
ző hetekben tárgyal a Kormány. 
A Kormány elkötelezett abban, 

hogy Szolnokot bekapcsolja a 
gyorsforgalmi közúthálózatba, 
valamint befejezze az érintett út-
szakasz fejlesztését. A kérdés az, 
hogy milyen műszaki tartalom-
mal. Erre vonatkozóan több va-
riációt tartalmaz az előterjesztés. 
A végleges döntés várhatóan még 
ebben a hónapban ismertté válik. 

A tervek szerint még ez év vé-
gén megindul a közbeszerzési el-
járás a folytatás kapcsán. Jövő-
re 160 milliárd forint hazai for-
rás áll rendelkezésre közútfej-
lesztésre. 

A leállított szakasz első leg-
fontosabb lépése, hogy az elvég-

zett munka elszámolása megtör-
ténjen, a cégekkel a megállapo-
dások létre jöjjenek jövő év első 
negyedévéig. 2016. második fe-
lében pedig meginduljon a mun-
ka. Homolya Róbert hozzátette, 
hogy a Nemzeti Infrastruktúra-
fejlesztő Zrt. eddig 32,9 milliárd 
forintot fizetett ki a vállalkozók-
nak a leállított beruházás során 
megvalósult munkák ellentéte-
lezéseként, de az elszámolás még 
nem fejeződött be. 

A megyei közgyűlés tagjai arra 
kérték Homolya Róbertet, hogy a 
Kormány felé tolmácsolja az út-
szakasz megépítésének kiemelt 
fontosságát a megyében, és a me-
gyeszékhelyen élő lakosok élet-
körülményeinek, és a térség gaz-
daságának fejlődése érdekében.

Hazai forrásból folytatódhat az M4-es út 
Abony-Fegyvernek közötti szakaszának építése

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek novemberi 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Gyurcsek János  4. választókörzet  november 30. 8.00-10.00-ig,  
  Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  november 24. 14.30 - 16.30 -ig 
  Városháza 5. szoba

Pánti Ildikó  8. választókörzet  november 25. 16.30 óra,  
 Kádas György Ált. Isk., Kisújszállási út 45. 
 (lakossági fórum keretében)
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HÍREK

(...folytatás az 1. oldalról)
A város polgármesterével 

legutóbb a beköltözés előtt néz-
tük meg a felújított óvodaépüle-
tet, ahol a korábbi csoportszo-
bák egy új teremmel, foglalkoz-
tatóval, öltözőszobákkal, torna-
szobával, szertárral gazdagod-
tak. Most az óvoda dolgozói fo-
gadták csoportjaikban a város-
vezetőket, és mutatták meg az 
ízlésesen berendezett és feldí-
szített csoportszobákat. 

- Már a legutóbbi bejárás al-
kalmával is megcsodálhattuk 
a különböző szép építészeti el-
gondolásokat, kivitelezéseket, 
a gyönyörű ajtókat, a legkor-
szerűbb technikákat. Így be-
rendezve még szebb. Föl van 
öltöztetve bútorokkal, függö-
nyökkel, a megfelelő felszere-
lésekkel, játékokkal. Nagyon 
örülnek a gyerekek, a szülők, 
a dolgozók, hogy egy ilyen mo-
dern és nagyon szép, jól felsze-
relt intézménybe járhatnak. 
Büszkék vagyunk erre az intéz-
ményre. Nincs megállás. Na-
gyon sok minden tervbe van 
véve. Egy újabb óvodai intéz-
ményt szeretnénk szintén pá-
lyázat útján felújítani. Ez a 
Zöldfa úti óvoda. A rendőrka-
pitányság épülete egy hatalmas 
nagy előrelépés lesz, kíváncsi-
an várjuk a kormány dönté-
sét a milánói világkiállítás ma-
gyar pavilonjának idekerülé-
sével kapcsolatban. Ha az vá-
rosunkban kerül felállításra, 
akkor egyéb más is épül majd 
mellé. A sor folytatódik. Óriá-
si felelősség, nagy munka és ha-
talmas odafigyelés szükséges 

mindezeknek a végrehajtásá-
hoz. Köszönöm mindenkinek, 
akik részt vettek ebben a pro-
jektben tervezőként, kivitele-
zőként, a projekt menedzselé-
sében részt vevő hivatali dolgo-
zóknak is gratulálok, és nagyon 
szépen köszönöm az óvodai 
dolgozóknak, a szülőknek és a 
gyermekeknek a türelmét, a ki-

tartását. Itt most egy jó mun-
kát tudtunk átadni mindenki-
nek az örömére- mondta Dobos 
László polgármester.

Elkészült a Karcagi 
Idősek Otthona

Több mint 300 millió forint-
ból megszépült a Karcagi Több-
célú Kistérségi Társulás Idő-
sek Otthona Zöldfa úti telep-
helye két pályázati és intézmé-
nyi forrásból. A lakók néhány 
hete költözhettek vissza az in-
tézménybe. A felújított épület-
ben látogatta meg őket pénte-
ken dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter, Dobos 
László polgármester és a képvi-
selő-testület tagjai. A vendége-

ket Hodos Bálintné intézmény-
vezető köszöntötte, majd szólt a 
projekt keretében megvalósult 
beruházásról, mellyel az otthon 
megfelel a 21. századi követel-
ményeknek, és így már végleges 
működési engedéllyel is rendel-
kezik a 108 fő szépkorú ellátá-
sára. 

- Megújult ez az épület, 

amely még 1978-ban épült, és 
örülök annak, hogy méltó körül-
mények között vannak azok az 
idősek, akik itt több, mint szá-
zan élik mindennapjaikat. Ez 
egy több, mint 330 millió forin-
tos program volt, megtörtént a 
teljes energetikai korszerűsíté-
se, a burkolatok, ajtók, bútorok 
cseréje, tehát tulajdonképpen a 
régi épületből a vázak marad-
tak, és most így el lehetett ér-
ni, hogy hosszú évtizedekre az 
idősek otthona be tudja tölteni 
a rendeltetését. Munkahelye-
ket is jelent mindez, hiszen itt 
egy jelentős létszámú karcagi 
dolgozó is megtalálja a megél-
hetését, illetve az, hogy város-
unk egy olyan 21. századi szol-
gáltatással rendelkezik, amely 
fontos eleme a városi létnek is. 
Én remélem, hogy tudjuk foly-
tatni ezt a munkát, a közin-
tézmények megújítását, hi-
szen már jó néhánynál sike-
rült elvégezni a felújítást, és bí-
zom abban, hogy az elkövetke-
ző időszak pályázatai is ered-
ményesek lesznek – mondta dr. 
Fazekas Sándor földművelés-
ügyi miniszter. 

A rendezvényen műsorral 
kedveskedtek a jelenlévőknek 
az otthon lakói és dolgozói. A 
rendezvény után Dobos László 
polgármester elmondta: „Lát-
va az itt élők és dolgozók arcát, 
mindenképpen egy komoly lel-
ki élményt jelentett mindannyi-
unk számára. Ahogy a köszön-
tőmben is elmondtam, az idő-
sekre nagyon oda kell figyelni, 
főleg akkor, hogyha nincsen csa-
ládjuk, nincsenek hozzátarto-
zóik. Mi ezt tesszük folyamato-
san. Azt gondolom, hogy a köz-
elmúltban nem véletlenül kap-
ta meg a város az idősbarát ön-
kormányzat címet, dicsérve ez-
zel azoknak az embereknek, in-
tézményeknek a munkáját, akik 
idősekkel foglalkoznak. Nagyon 
nagy élmény, hogy egy teljesen 

megújult idősek otthonában le-
hetünk most egy avatóünnepsé-
gen. Jó úton járunk, szeretnénk 
ezt tovább vinni és folytatni, 
hogy minél emberbarátibb kör-
nyezetben legyenek azok, akik 
erre rászorulnak. Az otthon te-
le van élettel. Az itt élők ezt az 
intézményt nemcsak a lakó-
helyüknek tekinthetik, hanem 
az otthonuknak is. Az itt la-
kók nagyon örülnek a változás-
nak. Nagy szükség volt a kényel-
mi berendezésekre, az akadály-
mentesítésre. Boldogok, hogy 
ilyen szép körülmények között 
élhetnek az itt lakók.” 

Újabb 
munkahelyteremtő 

beruházás

A Szatmári Cégcsoport több 
mint 20 éve a magyar gazdasá-
gi élet meghatározó szereplője. 
Különféle iparágakban működő 
társaságokat egyesít, 100%-ban 
magyar tulajdonú cégcsoport, 

akik megvásárolták az évek óta 
üresen álló Karcagi Rizshánto-
lót és a Karcagi Őrlőmalmot. A 
két karcagi malom Kun-Malom 
Grain Kft. néven működik. 
Pénteken Szatmári Zoltán a 
cégcsoport ügyvezetője mutatta 
meg dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszternek a két 
malmot, ahol már a terménytá-
rolás a nyáron elkezdődött.

Szólt arról, hogy a későbbi-
ekben szeretnék újraindítani a 
malmi munkákat is. A két ma-
lomba felvett dolgozók többsége 
már a korábbi malomipari cég-
nél is dolgozott, így jól ismerik 
a malmokat. A Szatmári Ma-
lom Kft. 1993-tól piaci szereplő, 
immáron 900 tonna/nap kapa-
citással rendelkezik. A karcagi 
mellett négy malomüzeme van, 
ahol már nagy kapacitással, ki-

váló minőséggel dolgoznak a 
sütőipar és az élelmiszer-keres-
kedelem számára.  

- Szeretnénk, ha a Szatmá-
ri lisztek egyet jelentenének a 
megoldással. Minden nap ezért 
dolgozunk – mondta a cég ve-
zetője, akitől megtudtuk, ed-
dig hatvan millió forintot for-
dítottak felújításra. A jövőt te-
kintve szeretnék a tárolókapa-
citást is rendbe tenni, hogy ter-
melőüzemként is újraindulhas-
sanak. A két üzem megtekin-
tése után, az egykori Hungária 
Gőzmalmok sorába tartozó te-
lepen végzett eddigi munkák-
ról elismeréssel szólt dr. Faze-
kas Sándor.

- Nagyon örülök annak, 
hogy ez a két telephely új-
ra életre kelt. Bízom benne, 
hogy a rizshántoló malomban 
is lesznek olyan fejlesztések, 
amelyek ha nem is rizshánto-
lást, de a csomagolást, a ga-
bona vagy a kukorica feldol-
gozását indítják be. Örvende-
tes, hogy a régi Hungária ma-
lom telephelyén is beindultak 

a munkák, hiszen ott jelen-
tős tárolókapacitás van, amit 
már sikerült hadrendbe állí-
tani és további fejlesztések is 
várhatók. Nem könnyű újra-
kezdeni egy évtized után, de 
a Szatmári cégcsoport azon 
dolgozik, hogy újabb munka-
helyek jöjjenek létre. A kör-
nyező gazdák számára is fon-
tos, hogy a raktározás, tárolás 
már a nyáron beindult. A cég-
csoport elképzeléseinek megis-
merése után bízhatunk abban, 
hogy újból lesz Karcagon ter-
mett és őrölt liszt. A Szatmári 
cégcsoport tulajdonában van 
a törökszentmiklósi malom is, 
így a KUNSÁGI liszt ott ma 
is készül. Ezek olyan értékek, 
amelyekre bizton lehet számí-
tani – mondta dr. Fazekas Sán-
dor.

A felújított intézmények a karcagiakat szolgálják

A Karcagi Idősek Otthonában Dobos László polgármester is 
köszöntötte a lakókat

dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter a 
Szatmári Cégcsoport képviselőivel a Karcagi Rizshántolóban

Az idősek otthona lakói néhány hete költöztek vissza 
a megszépült intézménybe
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A Városgondnokság min-
den évben már november 
környékén készen áll a téli 
időjárással járó feladatok el-
végzésére, a városi utak csú-
szásmentesítésére, karban-
tartására. Molnár Pált, a Vá-
rosgondnokság vezetőjét kér-
deztük a témával kapcsolat-
ban.

– Az elmúlt évekhez képest 
túl sok változás nincs. Annyi 
talán, hogy sikerült néhány 
új célgépet beszereznünk, de 
sem a síkosságmentesítő anya-
gok beszerzésében nem tör-
tént változás, sem pedig a gép-
park nagyobb volumenű át-
alakítására nem volt szükség, 
hiszen jól felkészített géppark-
kal rendelkezik a Városgond-
nokság. Mind a régebbi, mind 
pedig az újabb gépek nagyon 
jó állapotban vannak. Koráb-
ban viszont – öt-hat évvel ez-
előtt – történt egy nagyobb át-
alakítás, és minden évben el 
szoktam mondani, hogy sok-
kal kedvezőbb feltételekkel 
tudjuk kezdeni a közutak, ön-
kormányzati utak, kerékpár-
utak, valamint a főtéri járda-

szakaszok hóeltakarítási és 
síkosságmentesítési munkáit.

A korábbi évekhez képest, 
mostanában kicsivel később, 
november 15. környékén kez-
dődik az igazi téli időjárás, bár 
a középtávú előrejelzéseket 
nézve ez december környékén 
fog igazából aktuálissá válni. 
A tapasztalat az, hogy az igazi 
síkosságmentesítésre a decem-
ber-február közötti időszakban 
van szükség, sőt ez egyre in-
kább kinyúlik a március köze-
pe körüli időszakra is. Ez most 
már tendencia. Később érke-
zik a tél, de tovább is tart. Az 
ilyenkor szokásos felkészülé-
si munkákat elvégeztük – a gé-
pek karbantartása, javítása is 
megtörtént. Egyébként ezek a 
munkák már augusztus végé-
vel megkezdődnek.

Az ügyeleti rendszer is meg 
van szervezve, ehhez a kol-
légák el vannak látva a szük-
séges téli eszközökkel, tehát 
akár már holnap tudnánk in-
dítani a járműveket, ha úgy 
alakulna az időjárás.

– A városnak a saját út-
jaival kell foglalkoznia, vi-
szont mondhatom, hogy évti-
zedes tapasztalat, a közútke-
zelő a saját útjait a főbb útvo-
nalakkal kezdi, mi pedig jól 
el vagyunk itt látva főutakkal. 
Gondoljunk csak a környéken 
a 4-es számú főútra, vagy akár 
a Madarasi útra, vagy a Tisza-
füred környéki főbb útvona-
lakra! Ezekkel kezdi a közút-
kezelő, és amikor végzett, ak-
kor kerülnek sorra azok a sza-
kaszok, amelyek kisebb for-
galmúak. Ezért mi nem szok-

tunk különbséget tenni, ha-
nem belülről kifele haladva 
megkezdjük azoknak az útvo-
nalaknak a takarítását, ame-
lyek nagy forgalmúak, ahol tö-
megközlekedést használnak.

– A Kisújszállási 
út állami fenntar-
tás alatt áll, és ott 
egy állami felújí-
tási munka folyt, 
amit természete-
sen folytatni kell, 
mert jól tudjuk, 
hogy a Tesco mel-
letti körforgalom-
tól a Deák kör-
útig rossz állapot-
ban van. Az ön-
kormányzat a sa-
ját útjain – mint 
minden évben – 
most is elvégezte a 
kátyúzási munká-
kat, addig amíg az időjárási kö-
rülmények engedték. A keverők 
is leállnak, innen most már hi-
deg aszfalttal lehet dolgozni. A 
tél folyamán van, hogy ezt kell 
használnunk nagyobb kátyúk 
keletkezésekor. Ezzel egyéb-
ként nagyon jól lehet dolgozni, 
ha megfelelően elő van készít-
ve a felület. Így hideg aszfaltból 
is beraktároztunk arra az eset-
re, ha valamilyen ad-hoc jellegű 

munkát kell el végezni. Jellem-
ző, ha egy meglévő kátyú nincs 
kijavítva, ott a tél hatása sokkal 
jobban meglátszik.

A járdákkal kapcsolatban 
tudni kell, hogy azokat nem 
nátrium kloridos, hanem más 
oldatokkal, kalcium vegyüle-
tekkel, folyékony állagú anya-
gokkal síkosság mentesítjük. 
Ezek is rendkívül nagy környe-
zetterhelésnek lennének kitéve a 
hagyományos mentesítés során, 
de nem csak az aszfalt, hanem a 

növényzet is. Ezt mindenképp 
szeretnénk elkerülni.

– A város elő tudja állíta-

ni magának azokat a fafajtá-
kat, amelyek fásítás alkalmá-
val szóba jöhetnek. Minden év-
ben folytatunk fásítást, az idén 
sincs ez másképp. 450-500 da-
rab csemetével szoktuk gyara-
pítani a közterületeket. Ez sze-
rencsére már a mellékutakra 
is vonatkozik, tehát nem csak 
a főtérre és a közvetlen ahhoz 
kapcsolódó utakra. Nem régen 
történt meg egy ilyen fásítás, 
ugyanis a lombhullás után le-
het ezt elvégezni. Az előkészítő 
munkálatokat pedig már egy 
hónappal ezelőtt megkezdtük. 
A lakosság túlnyomó része szí-
vesen veszi, ha fát ültetünk a 
házaik elé, de természetesen fi-
gyelembe vesszük azt is, ha va-
laki jelzi, hogy nem kér oda fa-
csemetét.

– Természetesen még foly-
tatni kell a Városháza előtti tér 
felújítását. Nagyon szép lett, 
hogy burkolatot kapott. Eset-
legesen még virágosítani kell, 
virágos ládákat kell kihelyez-
ni, és a térnek azt a részét, ahol 
nem történt meg a gyepesítés 
ott is el kell végezni ezt a mun-
kát. Örökzöldek ültetésével és 
gyalogutak kialakításával le-
het még szebbé tenni a terüle-
tet. A Múzeumparkot is sze-
retnénk majd megújítani, ahol 
tervezünk egy öntözőrendszert 
kialakítani, mert Karcagon az 
időjárási körülmények miatt 
a nyári időszakban szép zöld 
gyepet csak öntözéses techni-
kával lehet fenntartani.

-dh-  

Felkészült a télre a Városgondnokság

– Láttuk, hogy az elmúlt 
években jelentős felújítások zaj-
lottak a városon áthaladó utak 
egy részén, de vannak még javí-
tásra szoruló szakaszok. Meny-
nyire jellemző, hogy a téli idő-
járás megviseli a régebbi uta-
kat? Gondolok itt 
a Kisújszállási út-
ra például, ame-
lyen egyébként a 
Kiskulcsosi iskolai 
szakaszánál, már 
történt egy na-
gyobb javítás.

Évente közel 500 facsemetét 
ültetnek a városban

– Szokás szerint az idén sem 
fogja felkészületlenül érni önö-
ket a hamarosan beköszöntő té-
li időjárás. Az idén történt-e va-
lami jelentősebb változás ezen a 
téren, vagy minden a megszo-
kott módon zajlott, zajlik?

– Vannak városi kezelés-
ben lévő utak, és vannak a 
közútkezelő által fenntartott 
útszakaszok is. Hogy oszlik 
meg ezeknek a takarítása?

– Karcag főtere az egyik leg-
szebb belvárosi rész az Alföld-
ön. A nyár folyamán utcabú-
torokat újítottak fel, és vannak 
olyan időszakok, amikor fásí-
tás, bokrosítás zajlik. A közel-
múltban is történt hasonló.

– A Városháza előtti tér az 
idén teljesen megújult. Az egy-
kori kerékpártároló most átke-
rült a rendőrség felőli oldalra, 
a helyét pedig gyepesítették – 
szépen meg is maradt. A má-
sik oldallal van-e valamilyen 
terv?

November 13-án, Erkel Ferenc születésének 205. 
évfordulója alkalmából került sor arra az ünnepi 
hangversenyre, amelyet hagyományosan, minden 
évben megrendez az Erkel Ferenc Alapfokú Művé-
szeti Iskola. A tagintézmény tanárai és növendékei 
így tisztelegnek névadójuk munkássága és emléke 
előtt. A telt házas hangversenyt megelőzően a Kun-
Orgonda Zenebarátok Közhasznú Egyesület részé-
ről Plósz Csilla Margit és Varga Nándor koszorúz-
ta meg elsőként az intézmény Szabó József úti falán 
elhelyezett emléktáblát. Ezt követően a Karcagi Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola veze-
tősége – Török Csilla, Chrappánné Papp Ágnes és 
Futóné Szabó Margit – koszorúzott, végül pedig dr. 
Debreczeniné Géczi Anikó, Lór-Kerekes Ágnes, va-
lamint Soós Judit és Varga Petra (tanulók) az Erkel 
Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézmény 
nevében helyezték el a megemlékezés virágait a ze-
neszerzőt ábrázoló dombormű alatt.

Ünnepi hangverseny a művészeti iskolában
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HÍREK

OTTHON
Fahéjas-sütőtökös bögrés muffin recept

 - 10 dkg vaj (lágy)
 - 1 bögre cukor (3/4 bögre cukor is elég)
 - 1 bögre finomliszt
 - 3 db tojás
 - 30 dkg sütőtök (1 bögre)
 - 1 csomag vaníliás cukor
 - 1 teáskanál sütőpor
 - 1 kávéskanál fahéj

1. A cukrot, a lágy vajat és a vaníliás cukrot alaposan összedolgozzuk, ezután hozzáadjuk a tojá-
sokat és habosra keverjük.

2. A masszához hozzáadagoljuk a lisztet, a sütőport és a fahéjat két részletben, majd belefor-
gatjuk a sütőtökmasszát, amit előtte összepépesítettünk.

3. A süteménymasszát kis papírkapszlikba adagoljuk, nem kell megtölteni őket teljesen, csak 
háromnegyedig. Előmelegített sütőben 15-20 percig sütjük 180 C fokon.

sütési hőfok: 180°C
sütési mód: alul-felül sütés

Játsszon Ön is a
Karcagi Hírmondóval!

Mikor volt a Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium és Egészségügyi Szakközépisko-
la szalagavatója?
A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, cím-
mel és telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben 
november 23-án (hétfőn) 12 óráig. 
Címünk: 5300 Karcag, Kertész J. u. 2.
A helyes megfejtők között 2 darab fürdőbelépőt sorsolunk ki az 
Akácliget Gyógy- és Strandfürdő felajánlásában.
A nyerteseket telefonon értesítjük.

Nyereményjáték

Fotó: Internet

Hozzávalók / 4 adag

Elkészítés

A Nemzeti Bűnmegelőzé-
si Tanács, az Országos és a 
Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Polgárőr Szövetség szer-
vezésében Együtt a lakosság-
gal a közbiztonságért címmel 
a „Szomszédok Egymásért 
Mozgalom” országos fóruma 
volt november 7-én a Déryné 
Kulturális Központban.

A megjelent polgárőröket, 
rendőri vezetőket, polgármes-
tereket - köztük Dobos Lász-
lót, városunk vezetőjét - Ko-
vács Sándor, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűlés el-
nöke köszöntötte, aki megnyi-
tójában szólt arról, hogy a tár-
sadalomban megnőtt az igény 
a biztonságért, amiért a pol-
gárőrök sokat tudnak tenni.

- Az olyan állampolgárok, 
akik öntudatosak, akik figyel-
nek családjukra, környezetük 
biztonságára, ezáltal társadal-
mi munkát is vállalnak a kö-
zösség érdekében, azoknak az 
embereknek a munkáját meg 
kell köszönni. Önök szabad 
idejüket, energiájukat, a szóra-
kozásra fordítható idejüket ar-
ra használják, hogy nagyobb 
legyen a közbiztonság. Ilyen 
emberekből kellene nagyon 
sok. Ha az utcabeliek figyel-
nek egymásra, akkor nagy-
ban tudják segíteni a rendőrség 
munkáját is. Ha egy utcában a 
SZEM működik, az az idege-
neket, bűnözőket is távol tart-
ja, ezáltal javul a közbiztonság 
- mondta az elnök. 

- Mindenkinek joga van, él-
jen bárhol az országban, hogy 
ugyanolyan közbiztonságban 
részesüljön, mint az ország más 
részén lakók. Az már izgalma-
sabb kérdés, hogy ezt hogyan 

fogjuk megvalósítani - mondta 
dr. Hatala József, a NBT elnö-
ke, aki a Nemzeti Bűnmegelő-
zési Tanács stratégiájának főbb 
pontjait ismertette. Beszélt a 

gyermek és ifjúság védelmé-
ről, arról, hogy minél kevesebb 
gyermek váljon sértetté és elkö-
vetővé, de ugyanilyen fontos az 
idősek védelme is a települések 
biztonsága szempontjából. Jó és 
követendő példaként említette 
a Szomszédok Egymásért Moz-
galom minél szélesebb körű el-
terjedését. 

- Remélem Szolnok megye 
nemcsak a bölcsője, de a bá-
zisa is lesz a jövőben a SZEM-
nek. A közbiztonság nagyon 
nagy érték, anélkül nincs fej-
lődés. Nagyon nehéz köz-
biztonság nélkül élni, mert 
mindenki biztonságot akar - 
hangsúlyozta dr. Túrós And-
rás, az OPSZ elnöke. A szak-
ember szólt arról, hogy ma 
hazánkban a közbiztonság egy 
sikeres ágazat, kiegyensúlyo-
zott a helyzet. Ahogy fogal-

mazott, a '90-es évekhez ké-
pest gyökeres változás van, 
ami köszönhető a rendőrség-
nek és a polgárőrségeknek is. 
Nekünk az lenne a kötelessé-

günk, hogy ezt a közbizton-
ságot megtartsuk. A SZEM 
a legegyszerűbb bűnmegelő-
zési forma. Éberséget, jó vi-
szonyt kérünk a szomszédok-
tól, az OPSZ újratölti a SZEM-
et, megpróbálunk élére állni a 
mozgalomnak, ami továbbja-
víthatja a települések, az egész 
ország biztonságát. Jelenleg 
kétezer egyesületünk műkö-
dik, ezzel a legjelentősebb civil 
szervezet lettünk, ezzel a köz-
jót szolgáljuk - fogalmazott az 
országos elnök.    

- A SZEM hagyományos ér-
tékei és jövője a rendőrség as-
pektusából címmel dr. Urbán 
Zoltán főtanácsos, rendőr ez-
redes, JNSZ Megyei rend-
őr-főkapitány beszélt a jelen-
lévőknek. - Az állampolgár-
ok sok mindent tehetnek a bű-
nözéssel szemben, de a rend-

őrség dolga az, hogy a bűnö-
zéssel szemben fellépjen. Azt 
azonban jó néven vesszük, ha 
tapasztalataikat megosztják a 
rendvédelmi szervekkel - hang-
súlyozta. Gyakorta nem elég a 
bűncselekmények megelőzésé-
hez a jó szomszédi viszony, meg 
kell szervezni a SZEM-et is. Ez 
nem arra szolgál, hogy az em-
bereket megfigyelje, titkaikat 
meglesse, ez egy segítő mozga-
lom, aminek lényege az, hogy 
egymás napi tevékenységé-
hez nyújtsunk segítséget, hogy 
amikor nem tudjuk megvé-
deni értékeinket, tudjuk van 
olyan, aki rá tud nézni. A rend-
őrség fő mozgatója lett ennek a 
mozgalomnak, szervezi, segí-
ti, támogatja a polgárőrség ezen 
munkáját is. Kapitányságain-
kon jelenleg 5100 család tagja 
a SZEM-nek, ami 20 ezer fő is 
lehet. A polgárőrség - rendőr-
ség együttműködését a jövőben 
szeretnénk erősíteni, hiszen ez 
a lakosság biztonságérzetének 

növekedését is segíti - mondta 
a szakember. A SZEM jászsági 
eredményeiről Orosz Tibor, a 
Jászberényi Rendőrkapitány-
ság rendőr főtörzszászlósa be-
szélt. Az elmúlt két év alatt a 
Jászság 18 településéről 13 kap-
csolódott be a SZEM-be, s ez 
2694 családot jelent. Mint el-
hangzott, a módszer működik 
a településeiken, a polgárőrsé-
gek mindenhol élére álltak a 
mozgalomnak. A legfőbb ered-
mény, hogy a SZEM-ben részt-
vevő jászsági lakások sérelmé-
re az elmúlt két évben nem tör-
tént besurranásos lopás, betö-
rés.

- Az hiszem, a rendezvény 
elérte a célját, hiszen az a 17 
polgármester és a jelenlévő 
megyei elnökeink továbbad-
ják otthon az itt elhangzotta-
kat, a jó példákat és megszer-
vezik a SZEM-et településü-
kön - mondta a találkozó végén 
Kolozsi József, a megyei pol-
gárőr szövetség elnöke.

DE

SZEM: Figyeljünk szomszédainkra!

A fórum résztvevőit Kovács Sándor, 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte

A rendezvényen karcagi néptáncosok is felléptek



6 2015. november 20.Karcagi Hírmondó

(...folytatás az 1. oldalról)
– Természetesen, itt átfedé-

sek fognak majd keletkezni, 
de ez nem zavar senkit. Első-
sorban az a lényeg, hogy fel-
hívjuk a figyelmet a saját ér-
tékeinkre, és ha a birkapörköl-
töt értéknek tekintjük, akkor a 
birkapörkölt az. Örülünk an-
nak, hogy többször kerül szó-
ba – bármelyik tétel is legyen 
az.

– Sok olyan üzletben is hasz-
nálják a hungarikum megje-
lölést, ahol egyáltalán nincs 
olyan termék. Magát a kifeje-
zést is nyakló nélkül használ-
ják sok helyen. Erre mi lehet a 
megoldás?

– Azt hiszem, hogy a hunga-
rikum kifejezés annál sok-
kal korábbi, mint ahogy a tör-
vény 2012 végén megjelent. Te-
hát a szó, a kifejezés már léte-
zett a köznyelvben és úgy gon-
dolom, hogy meg kell erősíte-
ni a valódi hungarikumokat, 

azok jelenlétét. El kell hitetni 
a Magyarországra érkező tu-
ristákkal, hogy nem a koráb-
bi szlogenek érvényesek ezen a 
téren. Tudjuk, hogy a nyolcva-
nas évek nyugatnémet turistá-
ját próbálták ezekkel az úgyne-
vezett hungarikumokkal meg-
fogni. Nincs azzal semmi gond, 
az egy korábbi korszakhoz tar-
tozik. Most viszont létezik már 
az a törvényi háttér, ami fogó-
dzót ad nekünk. Ahogy az elő-
adásomban is próbáltam hang-
súlyozni, az értéktár bizottsá-
goknál meg van az a törvényi 
kontroll, hogy az akadémikus 
szakmák, a könyvtárak, a mú-
zeumok és más történeti tudo-
mányok ne sérüljenek. Nyilván 
az értéktárakba bárki javasol-
hat valamilyen tételt, amit az ő 
környezete, vagy ő maga érték-
nek gondol, de ott mégis van 
egy kontroll.

Ahogy látható, a karcagi ér-
téktár bizottságban is neves 

szakemberek vesznek részt, 
ugyanígy a megyei bizottság-
ban is komoly szaktekintélyek 
vigyázzák azt, hogy ne hígul-

jon fel ez a tartalom. Magánsze-
mélyként azt gondolom, hogy 
nem a másik irányzattal kell 
szembe mennünk, küszköd-

nünk, mert el fog tűnni, ami-
kor észreveszi a hazánkba lá-
togató vendég, hogy a védjegy-
gyel ellátott termékek más mi-
nőséget képviselnek. Én most a 
népszerűsítésben látom a meg-
oldást. Eltelt két-három év, és 
még el fog telni tíz, és azt lát-
juk, hogy a hungarikumok köre 
ki fog terjedni. Minél közelebb 
megyünk a témához, annál in-
kább kiderül, hogy egyre több 
minden fog ezek közé tartoz-
ni – legalábbis a helyi értéktá-
rakban. Nyilván az értéktár-pi-
ramisnak az alsó része nagyon 
széles és nem is az a cél, hogy 
például egy települési értéktár-
ba bevitt tétel minden áron me-
gyei érték, vagy hungarikum le-
gyen. Mert ez a mienk, ez a he-
lyi tudatunk erősítése. Legyünk 
tisztában helyi értékeinkkel, a 
hatékony helyi cselekvés feltéte-
le az erős identitás, a saját érté-
kekkel való önazonosság.

-dh-     

Hagyomány – Értékőrzés – Találkozás 
HÍREK

A „refisek” szalagavatója képekben

A karcagi Déryné Kulturális Központban tartotta november 14-én, szombaton szalagavató ünnepségét a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakközépiskola három végzős osztálya. A moziteremben a diákokat és szüleiket a fenntartó református egyház és az iskolavezetés nevében dr. Nagyné 
Serfőző Éva mb. igazgató köszöntötte. Ezután felolvasták dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter és Dobos László, Karcag város polgármestere által kül-
dött köszöntőket, majd szalagtűzés és a végzősök irodalmi műsora következett. A negyedikesek ezt követően szüleiket egy-egy szál virággal köszöntötték. Ezután 
a második emeleti díszteremben az AH osztályosok szambát, a B osztályosok dzsájvot, a C osztályosok keringőt táncoltak, Kacsora Tamás betanításában.

Hajnal László, a Nemzeti Művelődési Intézet megyei irodavezetője
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PÁLYAVÁLASZTÁS

Az iskola múltat idéző, pati-
nás épületével, de a 21. századi 
generáció továbbtanulását biz-
tosító oktatásával, keresztyén 
értékrendjét közvetítő neve-
lésével várja a diákokat. Gim-
náziumi emelt óraszámú kép-
zéseket ajánlunk angol nyelv-
ből, biológia-kémiából és ma-
tematika-fizikából. Szakgim-
náziumi oktatásban egészség-
ügyi képzést választhatnak a 
diákok, akik érettségire épü-
lő, nemzetközi megméretteté-
sen is jól szereplő egészségügyi 
szakképzésbe is bekapcsolód-
hatnak ápolói szakképesítést 
szerezve. Tanulóink nyelvi, ta-
nulmányi, szakmai és sportver-
senyeken, valamint nyelvvizs-
gák sorával bizonyítják tudásu-

kat. A továbbtanulási mutatók 
szerint diákjaink jól megállják 
helyüket a felsőoktatásban, és a 
munkaerőpiacon is. A refis di-
ákok megbecsült és összetartó 
közössége jó útravaló a nagy-
betűs élethez.

Diákok írták rólunk:
„A szakgimnáziumi képzést 

azoknak ajánlom, akiket ér-
dekel a gyógyítás területe akár 
lelki oldalról is. Gyógytor-
nász szakon, főiskolán szeret-
ném jövőre a tanulmányaimat 
folytatni. Ehhez szerintem ez 
az iskola jó alapot adott.” (Sá-
ri Bianka 12.-es szakközépis-
kolai tanuló)

„Azért választottam a KNRG-t, 
mert a városban talán ez a 

legjobb középiskola. A csa-
ládom minden tagja idejárt. 
Szeretem a matematikát és 
a fizikát, de a sport sem volt 
utolsó szempont, már régóta 

tudom, hogy kosárlabdáz-
ni szeretnék. Úgy vélem, a ta-
nárok jól képzettek. A diák-
élet sem utolsó. A gólyatábor 
pedig kihagyhatatlan.” (Kele 

Ádám 9.-es gimnáziumi ta-
nuló)

Szülő írta rólunk: 
„A fiam idén kezdett az 

emelt óraszámú angol nyel-
vi osztályban. Tudtam, hogy 
jól választott, hiszen tisztá-
ban voltam az iskola színvo-
nalával. A lányom is ebben a 
gimnáziumban szerzett sikeres 
érettségi vizsgát, mindemellett 
a nyelvvizsgáját is nagyban az 
itteni idegen nyelvi képzésnek 
köszönheti. Jelenleg a Debre-
ceni Egyetem tanulója.” (Ko-
csis Mária)

További információkért ke-
resse honlapunkat: 
www.nagykunreformatus.hu

Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

Tanulj tovább karcagi középiskolában!

Az iskola és kollégium egy 
12 hektáros, biztonsági őrzés-
sel ellátott, parkosított terüle-
ten fekszik. Belső területün-
kön helyezkedik el a kollégium 
és az étkezde, amelyben saját 
konyhánkon készült egészséges 
ételeket fogyaszthatnak tanu-
lóink. Szakközépiskolai osztá-
lyainkban a diákok az érettsé-
gi vizsgákra történő felkészítés 
mellett szakképzésben is részt 
vesznek, így az érettségi bizo-
nyítvány mellett egy szakképe-
sítést is szereznek. Az érettségi 
után saját szakterületükön to-
vábbtanulók egy év alatt tech-
nikus képesítést szerezhetnek.

Képzéseink a 2016/17-es 
tanévben: 

- Gimnáziumi képzés (9-
12. évfolyam):- belügyi rendé-
szeti képzés, emelt szintű né-
met nyelv-oktatás, emelt szin-
tű angolnyelv-oktatás.

- Szakközépiskolai képzés 
(volt szakiskolai képzés) (9-11. 
évfolyam): mezőgazdasági gé-
pész

- Szakgimnáziumi képzés 

(volt szakközépiskolai képzés) 
(9-12. évfolyam)

- Mezőgazdasági gépész: 
(szakképesítés: mezőgazda-
sági gépésztechnikus, +1 év, 
OKJ 54 521 05)

- Környezetvédelem-víz-
gazdálkodás: (szakképesítés: 
környezetvédelmi technikus, 
+1 év, OKJ 54 850 01)

- Élelmiszeripar: (szakké-
pesítés: élelmiszeripari techni-
kus, +1 év)

Az utóbbi évek főbb beruhá-
zásai: a szakképzés eszközel-
látottságának növelése, arató-
cséplőgép, diagnosztikai esz-
közök és korszerű aprómag- és 
zöldségvetőgép beszerzése, ter-
mészettudományi labor kiala-

kítása új laborfelszerelésekkel, 
új élelmiszeripari tanüzem. Is-
kolánk mindenképpen jó vá-
lasztás, mert a tanulmányok 
folytatásához hazánk egyik leg-
modernebb és legjobban felsze-
relt tanépülete áll rendelkezés-
re, a nyelvi tanulmányok főleg 
az emelt szintű képzéseknél te-
szik lehetővé az eredményes ál-
lami nyelvvizsgára való sike-
res felkészülést, ECDL vizsga-
központ vagyunk, kedvezmé-
nyes áron lehetőség van nálunk 
gépjármű-vezetői jogosítványok 
megszerzésére.
Nyílt nap: 

2016. január 13. 9.30 órától
Elérhetőség: 

Tel.: +36 /59- 312744
www.szentannai-karcag.sulinet.hu

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Az intézmény régi hagyomá-
nyokkal rendelkező szakkép-
ző iskola. Karcag és környéke 
munkaerőpiaca által igényelt 
ipari és szolgáltatási szakmá-
ban készítjük fel tanulóinkat a 
munkavállalásra.

Nevelő - oktató munkánk 
során arra törekszünk, hogy 
diákjaink felismerjék a ben-
nük rejlő képességeket, és azt 
a megalapozott szakmaválasz-
tás után továbbfejlesszék. Le-
gyenek büszkék szakmájuk-
ra, a munka szeretete része le-
gyen egyéni boldogulásuknak.

Az általános és a szakmai 
képzés keretében intézmé-
nyünk igen sokszínű oktató-
nevelő feladatot lát el. Tanu-
lóinkkal közös céljaink meg-

valósítását az iskola modern 
technikai felszereltsége és a 
sokoldalú, a szakképzés iránt 
elkötelezett nevelőtestülete biz-
tosítja.

A tanuló eredményesség ér-
dekében a differenciált okta-
tást részesítjük előnyben. A fel-
zárkóztatás mellett kiemelt fi-
gyelmet fordítunk a tehetség-
gondozásra. Az érdeklődő, te-
hetséges diákjainkkal részt ve-
szünk a Szakma Kiváló Tanu-
lója Versenyeken. A szakmai 
továbbfejlődés céljából pályáza-
ti forrás felhasználásával szak-
mai tanulmányutakat, kirán-
dulásokat, nemzetközi csere-
kapcsolatokat szervezünk. Az 
elmúlt években Franciaország-
ban, WALES-ben, Erdélyben és 

Németországban is jártak diák-
jaink.

Igyekszünk diákjaink szá-
mára olyan iskolai légkört te-
remteni, ahol a tanulás mellett 
jól érezhetik magukat. Tan-
órán kívüli programok soka-
ságát kínáljuk diákjainknak.

Sportban is sok szép ered-
ménnyel büszkélkedhetünk. 
Kispályás labdarúgó csapatunk 
több országos sikert mondhat 
magáénak a Coca-Cola Kupá-
ban és a Telekom Labdarúgó 
Diákolimpián.

A képzési kínálatunkat a 
gazdaság és partnereink igé-
nyeit figyelembe véve alakít-
juk ki, rendszeresen felülvizs-
gáljuk, s ennek tükrében in-
dítjuk a képzéseinket. Így új 

szakmai kínálattal várjuk is-
kolánkba a nyolcadikos diá-
kokat. Az iskolánk iránt ér-
deklődők az induló új szak-
mákról, az esti tagozatos ok-

tatásról honlapunkon (www.
varroi-karcag.sulinet.hu) tá-
jékozódhatnak, személyesen 
vagy telefonon kérhetnek fel-
világosítást.

Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Szakiskolája, Szakközépiskolája
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POSTALÁDA

Ezúton szeretnénk köszöne-
tünket kifejezni az alábbi szer-
vezeteknek és magánszemélyek-
nek a Kiskulcsosi Tagintézmény 
Műsoros Estjének támogatásá-
ért, melynek célja a tornaterem 
burkolatának felújítása volt. 

Szeretnénk megköszönni a 
fergeteges műsorát a 4. osztályos 
néptánccsoportnak és felkészítő 
pedagógusának, Vargáné Mol-
nár Évának, Szűcs Attilának, 
aki a Liszt Ferenc Zeneművésze-
ti Egyetem, Zeneakadémia hall-
gatója, valamint Major János 
tanár úrnak és a Biljana Tánc-
csoportnak, illetve az egész es-
tén át tartó jó zenét szolgáltató 
Bényei Gábornak. 

Köszönjük a Kiskulcsosi Tag-
intézmény szülői közösségének, 
továbbá az iskola osztályközös-
ségeinek, kiemelten az 1. osztá-
lyos szülői közösségnek a deko-
ráció elkészítésében való aktív 
közreműködését, valamint az 
iskola nevelőtestületének, dol-
gozóinak segítségét.

Köszönjük a felajánlásokat: 
Peugeot, Tőkés kerámia, Fátyol-
üveg Kft., Lippai Dénes, Füleki 
Lászlóné és Társa Bt., Generali 
Biztosító, Ági szépségszalon, Szu-
per butik, Szalay Könyvesbolt, 

Pakett tűzép, Pánti Ildikó képvi-
selő asszony, Karcagi Ipari Park 
Kft., Fidelitas Karcag, Szepe-
si Tibor és családja, Szepesi Ti-
bor képviselő úr, Lévainé Kovács 
Róza intézményvezető-helyettes, 
Lévai Kálmán, Nagyné László 
Erzsébet képviselő asszony, Fló-
ra virágbolt, Zsoan Grill, Goods 
Market, Karcag Városi Önkor-
mányzat, Dobos László pol-
gármester úr, Kerekes cukrász-
da, Török Csilla intézményveze-
tő-helyettes, Kissné Soós Ágnes, 
a KLIK Karcagi tankerületének 
igazgatója, Lakatos Mihályné, 
dr. Fazekas Sándor földműve-
lésügyi miniszter, Földművelés-
ügyi Minisztérium, Kerékpárud-
var, Deák Ferenc, HEMO, Szi-
várvány kereskedés, Kisföldeki 
Rally Kft., Kiss- Andrási Erika, 
Diadém üzletház, Kovács Szilvia 
alpolgármester asszony, Kunszöv 
Kft., Karcagi Labdarugó Egyesü-
let, Kanász- Nagy László, Csányi 
Sándor alapítványi titkár, Gu-
lyás Zsolt plébános úr, Lévainé 
Olajos Cecília, Kovács Zoltán 
és családja, Szatmári András, 
Csokainé Perlaki Tímea, Kovács 
László Moson- Acél Kft., Dr. Ko-
vács Renátó és családja, Ecsedi 
Sándor, Dr. Király József, Mándi 

Sándor, Kumánia Gyógyfürdő 
Kft. Kisújszállás, Gyurcsek Já-
nos alpolgármester úr, Gál And-
rás Fátyolüveg Kft., Kovács Zsolt, 
Fólia- világ Kiss Attila, Dobrai 
Imre, Fülöp Imre és családja, 
Szuperinfó, Sótiné Szathmári 
Dóra, Karcagi Hírmondó, Kar-
cagi Erőforrás Kft.

Szeretnénk megköszönni 
Daróczi Erzsébet és Pánti Im-
re munkáját, továbbá Cselényi 
Csaba és Csontos Gabriella se-
gítségét. 

Külön köszönetünket fejezzük 
ki az ESSEN Kft. valamennyi 
dolgozójának, Mészáros Zsoltné 
Marika és Nagyné Orosz And-
rea segítségét a műsoros est meg-
szervezésében.

Nagy Sándorné 
a szülők nevében

Köszönet

Ez a mondat volt a mottója iskolánk, a Györffy István Katoli-
kus Általános Iskola ünnepi megemlékezésének, melyet az 1956. 
október 23-i események emlékére, október 22-én reggel 8-kor 
megidéztünk.

A műsorban a 8. évfolyam tanulói vettek részt, felelevenítve 
az akkori fiatalok élményeit szép versekben és jelenetekben, me-
lyek között megható zenei betétek voltak hallhatóak.

Különleges élmény volt számunkra, hogy ez az ünnepi mű-
sor a katolikus templomban volt, melynek sajátos szépsége még 
emelkedettebbé tette az ünnep hangulatát, kicsik és nagyok 
számára egyaránt!

Posztósné Gyarmati Éva
magyar tanár

„ Mi szabadnak születtünk!”

Az Invitel intenzív hálózatfejlesztési 
programjának köszönhetően már Karcagon is 
elérhető a nagy sebességű internetszolgáltatás. 
A megújult hálózaton így a korábbinál 
magasabb sávszélességű, akár 100 Mbit/s 
kínált letöltési sebességű1 csomagok közül is 
válogathatnak a településen élők. A felgyorsult 
internethálózat által élménydúsabbá váló 
böngészés mellett továbbra is elérhető a digitális 
kábeltévé-szolgáltatás kiemelkedően színes 
csatornaválasztéka.

„Az Invitelnél figyeljük a nemzetközi 
médiafogyasztási szokásokat és elemezzük a saját 
előfizetői körben tapasztaltakat is. Azt látjuk, hogy 
ügyfeleink új tartalmakat, egyre változatosabb 
formában és lehetőség szerint gyors 
internetkapcsolattal, azonnal szeretnének elérni. 
Ebben az új helyzetben pedig különösen fontos, hogy 

képesek legyünk megfelelni a változó igényeknek. 
Ezért folyamatosan fejlesztjük hálózatunkat, hogy 
minél több fogyasztói címen vehessék igénybe 
a szélessávú technológiát és magas színvonalú 
szolgáltatásainkat. Karcag az Invitel kiemelt fejlesztési 
övezetei közé tartozik, ahol mostantól még többen 
élvezhetik a gyorsabb internet előnyeit széles 
csatornaválasztékunk mellett” – mondta Horváth 
Csaba, az Invitel régió menedzsere.

Fejlesztéseink révén a korábbinál magasabb 
sávszélességű csomagok közül válogathatnak a 
karcagiak és a megújult hálózaton akár 100 Mbit/s 
kínált letöltési sebességű1 ajánlatok is 
megrendelhetővé válnak. A gyors internet mellett 
továbbra is elérhető a digitális kábeltévé-szolgáltatás, 
amelynek kiemelkedően színes csatornaválasztékával 
és jelenleg az országban a legszélesebb, 28 csatornás 
HD-palettájával2 a család minden tagja megtalálja az 

érdeklődésének megfelelő műsorokat. Ráadásul az 
Alap, Családi vagy Extra csomagok saját ízlés szerint 
extra szolgáltatásokkal és tematikus minicsomagokkal 
is bővíthetők, beleértve az egyedülálló Mixer 
csomagot, amellyel egy 30-as listából további 
5 csatorna szabadon összeválogatható. 

Újdonságként már a DIGI Sport 3 adó is elérhető az 
Invitel széles csatornaválasztékában, amellyel még 
több olyan élő sporteseményt követhetnek a nézők 
a DIGI Sport csatornákon, mint az UEFA Európa-liga, 
valamint az angol, olasz és francia labdarúgó-
bajnokság mérkőzései. De szerepel a kínálatban a The 
Walking Dead kultsorozatot vetítő nívós FOX csatorna is.

A gyors internet és a digitális tévészolgáltatás iránt 
érdeklődők a karcagi Invitel Napok (Karcag, Szent 
István sugárút 17., Armacomp szaküzlet) keretében 
minden hónap első és harmadik csütörtökén 
10.00 és 18.00 között, a 1288-as infóvonalon, illetve 
a www.invitel.hu oldalon is tájékozódhatnak arról, 
hogy lakcímükön elérhetők-e már az új szolgáltatások.  

1Kínált le/feltöltési sebesség (Mbit/s): 100,00/8,00. Garantált le/feltöltési sebesség (Mbit/s): 13,00/3,00
22015. November 4-én érvényben levő csatornakiosztások alapján. 

Karcagon is egyre többen élhetnek 
az Invitel szélessáv előnyeivel

03INV_1756-6_220x153_RollOut_Morpho_Karcagi_Hirmondo_GREY.indd   1 11/11/15   5:52 PMFizetett hirdetés
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Györffy István Katolikus Általános Iskola tovább 
viszi értékes hagyományait, ezért a 2015/2016-os tanév-
ben is meghirdeti hagyományos helytörténeti és népraj-
zi pályázatát az általános iskolák felső tagozatos tanu-
lói számára.

A pályázat célja: Karcag vallástörténetének sokolda-
lú megismerése, a néprajzi műveltség elmélyítése, a tör-
ténelmi kompetenciák fejlesztése, önálló ismeretszerzés.

Pályázni a következő témákban lehet:
1. Katolikus és református épületek Karcagon
2. Jeles személyiségek a karcagi katolikus és református 

egyházközségekben
3. Egyházi élet Karcagon (a különböző egyesületekben, 

mozgalmakban és közösségekben) 

A pályázat terjedelme: minimum 5 A/4 oldal géppel 
vagy kézzel írva. A pályázat tartalmazhat képeket, fotó-
kat, illusztrációkat, mellékletként maketteket.

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: 2016. január 15. 

(Karcag, József Attila u. 1.)
Eredményhirdetés: 2016. február 11. 14.30  Karcag, Jó-

zsef Attila u. 1.
Intézményünk szeretettel várja a pályaműveket.

Kovács Miklósné
igazgató

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:

 - Autóértékesítő (Kisújszállás),
 - Szakképzett oktató, nevelő (Karcag),
 - Alkatrész gazdálkodó (Kisújszállás),
 - Ügynök-kereskedelmi ügynök (lakóhely és környéke),
 - Ügynök (biztosítási ügynök kivételével) (lakóhely és környéke),
 - Bolti eladó (Karcag),
 - Műszaki cikk eladó (Kisújszállás),
 - Vagyonőr, testőr (Kisújszállás),
 - Temetkezési foglalkozás (Kisújszállás),
 - Karosszérialakatos (Kisújszállás),
 - Szerkezetlakatos (Kisújszállás), 
 - Hegesztő (Kisújszállás),
 - Motorkerékpár-szerelő (Karcag),
 - Vezeték- és csőhálózat szerelő (Karcag),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó (Kisújszállás),
 - Targoncavezető (Karcag),
 - Egyszerű ipari foglalkozás (Karcag),
 - Egyszerű mezőgazdasági foglalkozás (Karcag-külterület).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási Osztályon (5300 Karcag, 
Madarasi út 27.), telefonon (59/500-350) vagy e-mailben (szolnokmmkkarcag@lab.hu) lehet.

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

A Madarász Imre Egyesített Óvoda nevelőközössége 
tisztelettel meghívja

 Önt és kedves családját
2015. november 28-án, szombaton 14.00 órakor kezdődő

OVI-GÁLÁRA
mely a Déryné Kulturális Központ 

földszinti színháztermében kerül megrendezésre.
A gálán városunk valamennyi óvodája gyermekműsort ad elő.

A rendezvényre belépőjegyek az óvodákban térítésmentesen igényelhetők.
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Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 

ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).

November 21-22. Dr. Magyar György Kg., Hajnal utca 22. Tel.: 06/30-852 -0465.

Anyakönyv
Házasságkötés

2015. november 13. 
Lólé Mária - Balogh Rudolf

Születés
Hodosi Annamária – Petri 
Gábor Csaba
Kg., Kátai Gábor utca 35.

Polett

Pető Edit – Kiss Tibor József
Kg., Délibáb utca 58.

Zalán

Seres Anita Éva – Lázók István
Kg., Gyep utca 42.

Milán Adorján 

Cseppentő Csilla – Halápi 
Roland
Kg., Táncsics krt. 40.

Zsófia Csilla

Halálozás
Csenda István 
 Karcag (1955)

Földvári János 
 Karcag (1934)

Elek Mihály 
 Karcag (1932)

November 21. (Szombat)
8 - 13 óráig 
 Főtér Gyógyszertár
 (Horváth Ferenc u.1.)
9 – 20 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási u. 34.) (Tesco)

November 22. (Vasárnap)
9 - 12 óráig 
 Főtér Gyógyszertár 
 (Horváth Ferenc u. 1.)  

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

Gyógyszertári 
ügyelet

2015. november 19. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Orbán Viktor beszéde a 
Parlamentben
18.20 Az I. világháború hősi halottaira 
emlékeztek Karcagon
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Karcagi Nagy Zoltán
 Téma: önkormányzati munka
 Karcagi hírek
 - Vasútfejlesztés
 - Bejárás dr. Fazekas Sándorral 1.
 - Menza
 - Chéfecskék
 Háttér
 Vendég: Nyíriné Kátai Katalin
 Téma: adventi ötletek
20.30 Karcagi Tükör
 Kiskulcsosi Bál 2015

2015. november 21. szombat
18.00 Műsorajánlat
18.05 Karcag Sport 
Karcagi SE - Jászárokszállási VSE 
Megyei I. osztályú Bajnoki Labdarúgó 
mérkőzés
20.10 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
21.30 Kerékpárral a Tisza-tó körül
21.50 Megyei értéktár

2015. November 22. Vasárnap
17.00 Műsorajánlat

17.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
18.30 Római Birodalom Bukása - 
amerikai film I. II

2015. november 24. kedd 
(ismétlés szerda)
18.00  Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám – Református 
istentisztelet 2015.11.01 16:9
18.00 Karcagi Hírek
19.30 A Hit Szava – Római katolikus 
szentmise  2015.11.15. 16:9
20.40 Karcag Sport: Karcagi SE - 
Kisújszállási SE Megyei I. osztályú 
Bajnoki Labdarúgó mérkőzés  

2015. november 26. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Egészségklub
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 Karcagi hírek
 - Bejárás dr. Fazekas Sándorral 2.
 - A 90 éves Székely Imre bácsi  
 köszöntése
 - Tanyagondnoki busz
 - Szentannais eredmények
 Háttér
  20.30 Karcagi Tükör

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

ÁLTALÁNOS 
KÖZMEGHALLGATÁS

A Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere értesíti a 
város lakosságát, hogy 

2015. november 26-án (csütörtökön) 
15 órai kezdettel

a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete álta-
lános közmeghallgatással egybekötött ülést tart, a Város-
háza 1. sz. tanácskozó termében. (Karcag, Kossuth tér 1.)

Az általános közmeghallgatáson – a napirendek megtár-
gyalása előtt – az állampolgárok és szervezetek képviselői 
közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel vá-
runk.

Dobos László
polgármester

Köszönet
Ezúton szeretném kö-
szönetemet kifejezni Ko-
vács Sándor úrnak, a 
Jász- Nagykun- Szolnok 
Megyei Közgyűlés elnö-
kének a részemre nyúj-
tott segítségéért.

Egy nyugdíjas mama 
Karcagról

A Polgármester Hivatal előt-
ti téren, egészen az Angyalos 
kútnál található padsoron át az 
áruházig, az önkormányzat in-
gyenes internet elérést biztosít. 
A mobilkészülékkel ki kell vá-
lasztani a 

KarcagNet-FreeWifit-t, 
és máris korlátlan ideig használható az 1024 kbit/s internet!

Tisztelt karcagi lakosok!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a G.TELECOM Kft. 

(4034 Debrecen, Vámospércsi út 141.) Karcag város belterü-
letén a megfelelő engedélyek birtokában megkezdte Karcag 
város FTTh optikai hálózat fejlesztését.

A kiviteli munkák érintik a belváros teljes egészét, a vá-
ros északi és nyugati városrészeit. Az optikai hálózat építése 
a belváros területén a meglévő alapcsöves hálózatban kábel-
behúzással történik minimális bontással.

Ahol nincs alépítmény, ott a meglévő járda melletti 
nyomvonalon kézi földmunkával végzik a kivitelezést a vá-
ros közterület-felügyelőinek fokozott ellenőrzése mellett.

A kivitelező a munkálatokat időjárástól függően 2015. de-
cember 15-ig szeretné folytatni, ahol az út- és járdafelbon-
tások helyreállítását a munkálatok végeztével ideiglenes jel-
leggel, de járható kivitelben elvégzi.

A munkálatok folytatását 2016. április 15-től kívánják vé-
gezni legkésőbb május-június végéig.

A fenti munkálatokat természetesen a jobb és gyorsabb 
informatikai hálózat elérése céljából, kimondottan a lakos-
sági előfizetők javára és érdekében végzik.

A kivitelező nevében a munkavégzésből fakadó kellemet-
lenségek és átmeneti közlekedési nehézségek miatt kérjük a 
lakosság megértését és türelmét!

Karcagi Polgármesteri Hivatal
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 Ingatlan
Karcagon 56 m2-es Kossuth 
téri  erkélyes,  harmadik 
emeleti lakás sürgősen el-
adó. Tel.: 06/59-311-975,  
06/30-385-4300.
K arcagon  öss zkomfor-
tos, jó állapotú 2,5 szo-
bás (84 m2+ 49 m2 alsóépü-
let) családi kockaház alku-
képes áron sürgősen eladó.  
Tel.: 06/30-922-8958.
Karcagon téglából épült ki-
sebb kertes ház betegség mi-
att eladó. Tel.: 06/30-635-9662.
Eladó a nagyvénkerti zöld-
övezetben egy 160 m2-
es dupla teraszos, hőszige-
telt, kétszintes családi ház 
egybeépített melléképü-
letekkel és két garázzsal.  
Tel.: 06/30-426-2404.
Karcagon kertes parasztház 
sürgősen eladó, és ugyan-
itt 500 m2-es telek gyü-
mölcsfákkal eladó vagy el-
cserélhető bármire. Továbbá 
40 db szék, automata mo-
sógép, salgó polc eladó.  
Tel.: 06/20-230-1202.
Eladó kockaház (100 m2-es, 
benne két szoba, fürdőszo-
ba, konyha, továbbá hoz-
zátartozik egy 60 m2-es al-
sóépület) a főtértől 2 perc-
re. Rendezett kerttel, gáz 
és cserépkályhafűtéssel.  
Te l . :  0 6 / 3 0 - 439 - 4 8 39,  
06/30-328-3533.
Családi  ház (rendezett 
udvar,  fúrt kút)  eladó.  
Tel.: 06/30-564-1310.

Karcagon eladó egy 43 m2-
es első emeleti másfél szo-
bás, jó állapotú alacsony re-
zsijű lakás alkuképesen-
akár banki kölcsönnel is.  
Tel.: 06/30-491-2519.
Karcagon eladó egy 83 
m2-es kertes családi ház, 
vagy 48-54 m2-es föld-
szinti lakáscsere is érdekel.  
Tel.: 06/30-483-6705.
Kertes, komfort nélküli, vá-
rosközpontban lévő albérlet 
kiadó. (Cserépkályha, gáz-
konvektor, külön gáz- és vil-
lanyóra van, a rezsi kevés.) 
Tel.: 06/30-647-6496.
Karcagon, a Virág utca 15/a 
alatt 1,5 szobás ház eladó. 
Továbbá eladó két db ruhás-
szekrény, plüss ülőgarnitú-
ra, 2 db dohányzóasztal, és 
1 db TV, állvánnyal együtt.  
Tel.: 06/59-314-294.
Karcagon cserépkályhás, 
gázkonvektoros téglaépíté-
sű családi ház sürgősen el-
adó az Ágota utca 27. szám 
alatt, ugyanitt cefre is eladó. 
(Érdeklődni reggel 8 óráig, 
délben és este 18 óra után.)  
Tel.: 06/59-400-802.

Állat
Kopasztott  csirke kap -
ható minden pénteken 
csak rendelésre, amit csü-
törtök délig lehet leadni. 
Karcag, Soós István utca 12.  
Te l . :  0 6 / 5 9 - 311 - 9 6 9 ,  
06/30-244-5160.
Kopasztott kövér kacsa kap-
ható minden pénteken 
csak megrendelésre, amit 
csütörtök délig lehet lead-
ni. Karcag, Soós István ut-
ca 12. Tel.: 06/59-311-969,  
06/30-244-5160.

Vegyes 
Vásárolok régi fenyőbúto-
rokat, szekrényt, kreden-
cet, kanapét, asztalt, komó-
dot, hokedlit, szennyeslá-
dát, sózóteknőt, mosótek-
nőt, bödönöket, kannákat, 
bekötött boros demizsono-
kat, ablakra való spalettákat, 
és minden egyéb régiséget, 
teljes körű hagyatékot, tollat. 
Tel.: 06/20-996-1346.
Eladó 4 db vasvályú, PB gáz-
palack, villanymotor, hősu-
gárzó, kenyérpirító, kétla-
pos kempingfőző-palack-
kal,  gurulós szobavécé, 
szekrények, fotelek, Komár 
segédmotorkerékpár, és 
egy darab kis konvektor.  
Tel.: 06/30-375-9135.
Eladó kolbásztöltő, hús-
daráló,  zsírosbödönök , 
Tornádó elektromos kerék-
pár, szekrények, 220 V-os 
cirkula, 220 V-os CO hegesz-
tő, keverőtárcsás mosógép.  
Tel.: 06/59-400-685.
Gorenje fagyasztószekrény 
(7 fiókos) felújított állapotban 
eladó. Tel.: 06/30-364-3658.
Gázkonvektor (1 db) te-
le- és üveges ajtólapok, kis 
méretű tégla (100 db), gáz- 
és olaj égőfej, dió (héjas ál-
lapotban-50 kg), kis sző-
lőprés,  indukciós főző-
lap, mobil légkondi eladó.  
Tel.: 06/30-324-0522.
Konyhaasztal 4 székkel, szo-
babútor és sok más eladó. 
Tel.: 06/30-564-1310.
Termelői méz házhozszállí-
tás! (Akác, facélia 2000 Ft/
kg, vegyes 1500 Ft/kg) 
Szöllősi Csaba és Sebők Erika  
Tel.: 06/30-963-5073.

Eladó TZ-4K-14B kistrak-
tor pótkocsijával, gyári fes-
téssel, 5 év műszakival (1 M 
Ft). Fehér zománcozott spar-
helt (jobb tüzelés, bal füst-
cső 35.000 Ft), diszktiller tár-
csa 1,7 M-es (130.000 Ft).  
Tel.: 06/30-963-5073.
Szekrénysor, 3-2-1-es plüss 
garnitúra (ágyazható), sa-
rok plüss ülőgarnitúra, ve-
randa ablak és ajtó redőny-
nyel felszerelve eladók.  
Tel.: 06/30-401-4592. 
Vastag vázas női kerékpár, 
mosógép, centrifuga, gáz-
tűzhely, birkafőző lábas el-
adó. Tel.: 06/30-261-0785.
Eladó három égős gáztűz-
hely (10.000 Ft), gázperzselő 
és gáz körégő-csővel (5.000 
Ft), babahordozó (fél áron), 
fürdőkád ülőke (fél áron), 
gyári fahordók (4 db, 60 li-
teres, 15.000 Ft összáron), 
új 26-os női alacsony vá-
zas kerékpár (ár megegye-
zés szerint), szabadon álló 
vas állvány 2 db (100 x 200-
as 10.000 Ft), beton kémény 
elem (40 x 40-es, 3 külső, 8 
belső 6000 Ft), bontott ab-
lakszárnyak üvegezve (10 
db 12.000 Ft 52 x 130-asak).  
Te l . :  0 6 / 5 9 - 4 0 0 - 5 2 6 . 
Érdeklődni Szamos utca 62. 
szám alatt a délutáni órák-
ban. 
Eladó 1db műanyag redőny-
tokkal (165 x 125-ös), és bú-
za. Tel.: 06/70-550-2892.
Eladó újszerű vas kandalló (6 
kW, 35.000 Ft), újszerű Kalor 
kályha (6 kW, barna,15.000 
Ft). Karcag, Füredi utca 3. 
Tel.: 06/30-963-5073.
Eladók: Elektra 7000 elekt-
romos moped, bontott kád, 
zuhanytálca, csaptelep, hid-
raulika tápegység (11 kW-os, 
260 bar-os szivattyúval, 350 
literes tartállyal, 7 db útsze-
leppel, nyomásszabályzó-
val). Tel.: 06/30-376-1657.

 Szolgáltatás 
Mindenféle javítást, cipzár-
cserét, felhajtást, méretre 
munkaruhát, férfi szövet és 
bársony nadrág; bőrkabát 
varrását rövid határidőre vál-
lalom! Tel.: 06/59-887-269.

V ÍZ V E ZE T ÉK  s zere lés t , 
BÁ D O G OS  m u n k át  é s 
JAVÍTÁSOKAT is vállalok. 
Török László, Tel.: 59/313-887 
vagy 06/30-289-5103.
Fa- fémforgácsoló szerszá-
mok, háztartási eszközök 
élezése, köszörülése. Varga 
Mihály Karcag, Kuthen utca 
32. Tel.: 06/30-529-6038.
Tetőmunkákat és javításokat 
is vállalok. Sütő Kálmán ács-
mester Tel.: 06/30-584-2767.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részé-
re:  hajvágást ,  dauero -
lást, hajfestést vállalok.  
Tel.: 06/30- 447-3918.
Az Orgonda Agrár Kft. föl-
det bérelne és vállal nö-
v é n y v é d e l m i  s z a k t a -
nácsadást, szakirányítást.  
Tel.: 06/30-785-0690.
Mezőgazdasági bérmunkát 
vállalok Hajdú-Bihar, Jász- 
Nagykun- Szolnok, valamint 
Békés megye térségeiben.  
Tel.: 06/70-370-1149.
Földet bérelnék: Bihar-
nagybajom, Karcag, Kaba, 
N á d u d v a r,  N a g y r á b é , 
Püspökladány, Sárrétudvari 
térségében. Ár: 50 ezer Ft/
ha. Tel.: 06/70-370-1149.
Cserépforgatást, tetőjaví-
tást és teljes körű építő-
ipari munkákat vállalunk.  
Tel.: 06/30-599-9238.
Vállalom idős ember gondo-
zását, ház körüli munkákat, ta-
karítást. Tel.: 06/30-517-2434.

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt Hirdetőink!

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 
HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 
FELELŐSSÉGET NEM 

VÁLLAL!

Felhívás!
A Városi Önkormányzat Városgondnoksága idén is megrendezi a 
Karácsonyi vásárt Karcagon a Kossuth téren 2015. december 1. és 
2015. december 31-e között. Kérjük az árusokat, hogy legkésőbb 

2015. november 27-ig jelezzék személyesen a Városgondnokságon
Szántó Lászlónénak (Karcag, Villamos u. 109. ), hogy mekkora 

területet igényelnének.

A helyfoglalás díja: 2100,-Ft/m2/hónap (bruttó)
A megállapodások megkötése: folyamatos

Megjelenési forma egységesen: zöld ponyvasátor

A megállapodás időpontjában kérjük a helyfoglalás díját befizetni.
A hely kijelölése: 2015. november 30. (hétfő)

Molnár Pál
V. Ö. Városgondnokság igazgatója

Lapzárta: 
2015. 

november 23. 
(hétfő) 12 óra



12 2015. november 20.Karcagi Hírmondó

KARCAGI HÍRMONDÓ • Felelős szerkesztő: Balogh Andrea• Megjelenik hetente • Felelős kiadó: Györffy István Nagykun Múzeum •  A szerkesztőség címe: 5300 Karcag, Kertész József  u. 2. 
Telefon: (59) 312-415 • E-mail: hirmondo@ph.karcag.hu  •   ISSN: 1216-1322  •   Karcagi Nyomda Kft., felelős vezető:  Nagyné Tankó Tímea és Márkusné Tankó Orsolya 

SPORT

Szenzációs győzelem az NB III. rangadóján
A S Z TA L I T E N I S Z

NB III. Dél-Alföld 
csoport

2015.11.14. (szombat)
Kováts DSE Karcag – 

Mezőberény SSE: 12:6
Szenzációs győzelem szü-

letett az NB III. rangadóján, 
hisz az eddig veretlen két csa-
pat játszotta mérkőzését.

Karcagi győzelmek: 
Páros: dr. Hubert Attila - 

Imrei Ferenc: 1 győzelem
Egyéni: dr. Hubert Attila: 3 

győzelem
Kovács Sándor: 3 győzelem
Imrei Ferenc: 3 győzelem
Nagypál Csilla: 2 győzelem
Az egyéni mérkőzések első 

körében Kovács Sándor 3:0-ra 
verte az addig 100%-os Tar-
kó Áront, és ezzel 5:1-re ve-
zettünk. Ezt az előnyt tartva 
nagyszerű teljesítményekkel 
biztos győzelmet arattunk.

Megyei I. o. 
csapatbajnokság

Jászapáti SE- Kováts DSE II. 
Karcag: 4:14

Karcagi győzelmek:
Páros: Nagy Norbert – 

Hérmán Sándor 1 győzelem, 

dr. Farkas Béla-Csornai Csaba 
1 győzelem.

Egyéni: Nagy Norbert 4 
győzelem, dr. Farkas Béla 3 
győzelem, Csornai Csaba 3 
győzelem, Hérmán Sándor 2 
győzelem.

Csornai Csaba: Jó játékkal 
biztos győzelem idegenben.

Kováts DSE II. Karcag- 
Jászárokszállás VSE: 8:10

Karcagi győzelmek: 
Páros: Csiszár Csaba - 

Nagy Norbert 1 győzelem
Egyéni: Csiszár Csaba 3 

győzelem, Nagy Norbert 3 
győzelem, Csornai Csaba 1 
győzelem.

Csornai Csaba: A nagy játék-
erőt képviselő Jászárokszállás 
ellen hatalmas küzdelemben 
egy játszma hiányzott a pont-
szerzéshez.

Kováts DSE III. Karcag- 
Jászárokszállás VSE: 0:18

Csornai Csaba: A legerősebb 
összeállításban játszó vendé-
gek ellen csak játszmát tudtunk 
nyerni.

Kováts DSE III. Karcag-
Jászkisér SE 8:10

Karcagi győzelmek: 

Páros: Dobrai István – 
Czombos Bence 1 győzelem, 
Dobó István - Sebők János 1 
győzelem

Egyén: Dobó István 2 győ-
zelem, Dobrai István 2 győze-
lem, Sebők János 1 győzelem, 
Czombos Bence 1 győzelem.

Csornai Csaba: A három 
döntőjátszmás mérkőzésből csak 
egyet sikerült megnyerni. Na-
gyon közel álltunk a pontszer-
zéshez.

Évzáró
November 7-én (szombat) 

rendezték meg Szolnokon a 
hagyományos évzáró versenyt, 
ahol 8 sportegyesülettől 58 ne-
vezés érkezett.

Karcagi erdmények:
Újonc fiú: Ifj. Dobó István 

I. helyezés
Serdülő leány: Pekár Niko-

letta III: helyezés.
Ifjúsági fiú: Dobrai István 

II. helyezés
(vigaszág): Czombos Bence 

I. helyezés
Férfi egyéni: Dobó István I. 

helyezésű
Férfi senior: Laczi Sándor I. 

helyezés
Csornai Csaba

November 14-én Dorogon 
rendezték meg az idei diák or-
szágos bajnokságot lányok szá-
mára, amelyen a Karcagi SE te-
hetséges fiatal sportolója, Új-
falvi Lili is szőnyegre léphe-
tett a 49 kg-os súlycsoportban. 
A bajnoki cím megszerzéséhez 
három győzelemre volt szük-
ség, amit Lili rendkívül maga-
biztos birkózással meg is szer-
zett, esélyt sem adva ellenfe-
leinek. Birkózása a jelenlévő 
szakemberek körében is ko-
moly elismerést váltott ki. 

Az elmúlt három hétben 
szakosztályunk versenyzői há-
rom korosztályban is jelesked-
tek országos diákolimpiákon. 
Október 22-én, Szentesen a 
II-es korcsoport (10-11 éve-
sek) versenyzői küzdöttek meg 
a bajnoki címekért, helyezése-
kért az ország minden részé-
ről. Itt két versenyzőnk is do-

bogóra állhatott. A 26 kg-os 
súlycsoportban Csanádi Zol-
tán, míg a 63 kg-ban Kis János 
szerzett bronzérmet.

November 6-án és 7-én Ti-
szakécskén került megrende-
zésre a III. és IV. (12-13, ill. 
14-15 évesek) korcsoport  vi-
adala. Az előbbin a 32 kg-os 
Balajti Gábor szerzett bronz-
érmet, míg az idősebbek között 
az igen erős mezőnyben Újfalvi 
Csaba a 76 kg-os súlycsoport-
ban lett V. További két rangos 
verseny eredményéről is be-
számolhatunk, ahol szakosztá-
lyunk fiataljai rendkívül ered-
ményesen szerepeltek. A Kecs-
keméti TE rendezésében kerül 
sor a hivatalos Dél-kelet Ma-
gyarország területi bajnoksá-
gára. A viadalról  három ara-
nyat - Kovács Tamás, Balajti 
Gábor, Kis János - , négy ezüst 
ezüstöt - Tarjányi Gergő, Or-

das Tibor, Domokos Sára, Új-
falvi Csaba - egy bronzérmet - 
Kun István - hoztunk el.

Október 31-én került meg-
rendezésre Kabán a XX. jubile-
umi Meteorit Kupa. A rangos 
eseményen megjelent a Jász-
Nagykun-Szolnok és a Haj-
dú-Bihar Megyei Közgyűlés el-
ső embere, valamint a Magyar 
Birkózó Szövetség két alelnö-
ke is. Karcagot nyolc fiatal kép-
viselte a 156 fős mezőnyben. 
Eredményeink: Balajti Gá-
bor I. Kovács-Bocskay Timur, 
Csanádi Zoltán, Ordas Tibor 
II. Tarjányi István, Kun Ist-
ván és Újfalvi Lili (fiúk között) 
III. Versenyen kívül szép kö-
zönségsikert aratott a még csak 
nyolc éves karcagi Nagy Sán-
dor, aki bemutató mérkőzésen 
tussal verte két évvel idősebb 
ellenfelét. Zajlik tehát a karca-
gi birkózók élete és van még fel-

adatunk bőven, hiszen előttünk 
áll még két országos bajnokság, 
és egy meghívásos nemzetközi 
verseny is. Továbbra is várunk 
szeretettel 6-10 éves fiúkat és lá-

nyokat sikeres közösségünkbe 
kedden és csütörtökön 17 órá-
tól a Pap Béla utca 4. szám alatti 
edzőtermünkbe.

Szűcs András

Újfalvi Lili országos bajnoki címet szerzett Dorogon
B I R K Ó Z Á S

2015. 11. 14. (szombat)
Karcag – Kisújszállás 3-2 (1-0)

Az őszi szezon utolsó karcagi 
mérkőzésén a hazai együttes el-
lenfele a szomszéd Kisújszállás 
csapata volt. A kunsági labdarú-
gók összecsapása általában min-
dig kemény és küzdelmes mér-
kőzéseket hozott. Most sem volt 
másképp. Már a meccs elején 
Balogh „Baba” helyzetbe került, 
de Láng kifutva felszedte előle a 
labdát. A vendégek szinte azon-
nal válaszoltak, Ladányi köze-
li lövését bravúrral védte Agócs 
Zoli. Ezután a remek formában 
futballozó Bukovszki Dani per-
cei következtek. Először jobb-
ról ívelt be egy szabadrúgást, de 
a labda több karcagi csatár előtt 
elment. A 39. percben már gól-
lá érett a karcagi fölény. Dani ka-
pu elé ívelte a labdát, Láng kés-
lekedett a közbeavatkozással, és 
Erdei Tibi szinte a kapu „torká-
ba”, a hálóba fejelt (1-0). Néhány 
perc múltán Balogh „Baba” két 
csel után szöktette a bal olda-
lon kiugró Szőke Robit, a csatár 
lövését Lángnak még a jobb sa-
rok előtt sikerült kiütnie. Négy 
perc múltán Pesti kicselezte szin-
te az egész karcagi védelmet, lö-
vése levágódott Agócs Zoliról, 
ám Orosz Pistinek még a gólvo-
nal elől sikerült kirúgnia a lab-
dát. Egy perc múlva Balogh „Ba-
ba” becselezte magát egészen az 
alapvonalig, lövését Láng vetőd-
ve elcsípte a jobb kapufa mellett. 

A félidő előtt a legveszélyesebb 

vendégcsatár, Pesti cselezgetett a 
16-oson belül, végül Agócs Zo-
liba lőtte a labdát és a védők fel-
szabadították. A második félidő 
rögtön karcagi góllal kezdődött, 
Balogh „Baba” egyedül vezet-
te kapura a labdát, majd a kifu-
tó Láng mellett a bal alsó sarok-
ba gurított (2-0). Ezután a ven-
dégek is veszélyeztettek Antal ré-
vén kétszer is, de nem találta el a 
karcagi kaput. A 62. percben si-
került szépíteniük a vendégek-
nek, a jobb oldalról érkező Pesti 
lőtt gólt (2-1). Még abban a perc-
ben a szélvész Balogh „Baba” el-
futott, a bal oldali beadása a vé-
dőkről Rózsa Pisti elé pattant, 
aki 18 méterről a bal felső sarok-
ba bombázott (3-1). Öt perc múl-
tán Pesti egy csel után kapura 
lőtt, de a labda szerencsére centi-
méterekkel elsuhant a bal kapufa 
töve mellett. Ezután Balogh „Ba-
ba” kétszer is gólt lőhetett volna, 
de elkapkodva a kapu fölé tüzelt. 
Majd kicselezte a fél kisúji vé-
delmet, Varga Zoli elé passzolt, 
de a csatár kivárt és Láng vetőd-
ve védeni tudott. Az utolsó perc-
ben a karcagi védelem még „ösz-
szehozott” egy gólt, Kelemen a 
védők között a hálóba sodorta 
a labdát, és így alakult ki a vég-
eredmény. A karcagi csapat küz-
delmes játékkal, igaz több gól-
helyzetet is kihagytak, de ezt le-
számítva győzelmi reményekkel 
utazhat a szezon utolsó mérkőzé-
sére, Tiszaföldvárra. 

B.I.

Remek győzelem a kunsági rangadón
L A B D A R Ú G Á S

Kedves olvasóink! Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, kérjük jelezzék 

Szerkesztőségünkben személyesen (Karcag, Kertész J. utca 2.), vagy 

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


