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ÁLTALÁNOS 
KÖZMEGHALLGATÁS

A Karcag Városi Önkormányzat polgármestere értesíti 
a város lakosságát, hogy 

2016. november 24-én (csütörtökön) 
15 órai kezdettel

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
általános közmeghallgatással egybekötött ülést tart a 

Városháza 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 várunk.

Dobos László
polgármester

A karcagi önkormányzat 20 éve 
alapította meg a „Karcagért” Köz-
alapítványt. A jubileum alkalmá-
ból november 12-én (szombaton) a 
Déryné Kulturális Központban jó-
tékony közéleti bált szervezett az 

önkormányzat és a közalapítvány 
kuratóriuma. A megjelent vendé-
geket - köztük a testvérvárosból, 
Bácskossuthfalváról érkezetteket 
- dr. Temesváry Tamás, a „Kar-
cagért” Közalapítvány kuratóriu-

mának elnöke köszöntötte. Mint 
elhangzott, az elmúlt két évtized 
alatt több mint 50 millió forinttal 
segítette az alapítvány a város fej-
lesztését.

Az alapítvány elmúlt két évtize-
déről elismeréssel szólt dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi miniszter, 
Kovács Sándor, a megyei közgyűlés 
elnöke és Dobos László, Karcag vá-
ros polgármestere is. Mindannyian 
megköszönték azoknak a magán-
személyeknek, vállalkozásoknak a 
támogatását is, akik a húsz év alatt 
kisebb-nagyobb összeggel segítették 
az alapítvány céljainak a megvaló-
sítását. Ezt kérték most is, hiszen 
a jubileumi bál bevételét a Déryné 
Kulturális Központ báltermének 
fejlesztésére fordítják majd.

Nemes célra gyűjtött a 
„Karcagért” Közalapítvány

Karcag, Kisújszállás, Berekfürdő, Kunhegyes, Kunmadaras, 
Túr-keve kunhímzői vettek részt azon a kisújszállási konferencián, 
amelyet az önkormányzat, a művelődési ház és a Morgó Hímzőkör 
szervezett október 28-án. A konferencia mottója egy Wass Albert 
idézet volt: „Isten adta, tündér ihlette, ember álmodta örökség ez, 
melynek egyetlen tulajdonosa a Magyar, bárhol éljen is”. A megje-
lenteket dr. Kovács Tibor alpolgármester köszöntötte, majd Nagyné 
Majláth Emese népdalcsokra következett. A szakmai előadásokat 
Bán Andrea etnográfus, dr. V. Szathmáry Ibolya néprajzkutató, S. 
Kovács Ilona néprajzkutató, Radácsi Piroska hímző népi iparmű-
vész tartotta. Ezután a Nagykunság hímző hagyományát a jelenlé-
vő asszonyok mutatták be, hiszen szebbnél szebb párnákat, falvé-
dőt, faliképeket, asztalterítőket hoztak el az alkalmi kiállításra. A 
terem végében pedig a régmúlt is megjelent, hiszen a szervezők kor-
hű környezetben bemutatták az egykori kisújszállási szűcs-, szűr- 
és kunhímzéseket. Karcagról Pinczésné Soós Gyöngyi és N Pádár 
Ágnes kunhímzéseit láthatták a konferencia résztvevői.

„Isten adta, tündér ihlette”

Képünkön dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, Kovács Sándor, a megyei közgyűlés 
elnöke, Dobos László polgármester és dr. Temesváry Tamás, a közalapítvány elnöke 

A Startmunka program kere-
tében a Városgondnokság a Kos-
suth Lajos - Szív utca keresztező-
désében lévő, a Veresőrházi szi-
vattyútelephez, és onnan a 2-0-
0-ás csatornába vezető, 110 mé-
teres árokszakaszon felújítási 
munkákat végzett - tudtuk meg 
Molnár Pál igazgatótól. A több-
mázsás betonelemeket daruval 
emelték a helyére. A kibélelt me-
derszakasz melletti lakóházak 
biztonsága is nőtt ezzel, hiszen 
túl közel van a csatorna ezekhez 
a házakhoz, valamint sokkal biz-
tonságosabb lett ezáltal az ide-
érkező esővíz és belvíz elvezeté-
se is. Ebbe a szakaszba érkezik a 

városrész egyötödéből a víz. A 
Városgondnokság a város több 

pontján végez belvízelvezetési 
munkákat.

Felújítási munkákat végzett a Városgondnokság

A műsorban szolnoki táncosok is közreműködtek

Városunkat Pinczésné Soós Gyöngyi és N Pádár Ágnes 
képviselte a konferencián
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Közéleti szilánkok
Trump tromfolt

Azt hiszem, a kártyajátékosoknak nem 
kell különösebben elmagyarázni, hogy a 
német eredetű tromf szavunk mit jelent. 
Bár nem tudom, közülük mennyien tudják, 
hogy ez a szó jelenthet bosszút, megtorlást  
is. De a „csattanós válasz” is az egyik jelen-
tése. (Lévén kártya partikban a tromfot, az 
adut kijátszó, gyakran úgy üti le a kitett la-
pokat, hogy csak úgy csattan.) Nos, úgy 
gondolom, ez a „csattanós válasz” fejezi ki 
legképletesebben a mostani amerikai el-
nökválasztás lényegét.

Donald Trump és csapata valójában 
csattanós választ adott, nemcsak a mass 
médiának, a közvélemény-kutatóknak és 
politológusoknak, hanem ez egész liberá-
lis világnak. Ami valójában ál-liberális és 
eltorzult, szabadság fogalmaival és tartal-
maival elszakadt a valóságtól. (Noha, lát-
hatjuk, hogy ők pl. az egyik magyar televí-
ziós csatornán mit tartanak Való Világnak).  

Most világszerte próbálják magyaráz-
gatni a jelenséget, jobbról - balról. Egyik ol-
dalon tárgyilagosan, nem titkolt káröröm-
mel is, másik oldalon csodálkozva, néha 
görög tragédiákba illő, egekig érő zokogás-
sal, hogy ez borzasztó, és mennyire nem volt 
várható.

Dehogyisnem. Orbán Viktor miniszterel-
nök már a nyáron, az erdélyi Tusványoson 
tartott beszédében optimistán és nem titkolt 
rokonszenvvel elemezte a később nyerő, ak-
kor még elnökjelölt néhány programpontját. 
Ezt utána a liberális sajtó némi kárörömmel 
széthintette szerte a világban. Persze körít-
ve csúsztatásokkal; lám-lám, milyen po-
pulista Orbán Viktor, Trumpnak drukkol, 
aki egy ”lábszagú tahó, nőgyűlölő, szexista, 
konzervatív kujon”. (Elfeledve pl. hogy Clin-
ton elnöksége idején, a Fehér Ház ovális iro-
dáját orális irodának aposztrofálta az ame-
rikai köznépi humor.)

Hát, igen. Csattanós választ kaptak a li-
berális lózungok. De leginkább a „szakma-
iság” liberális értelmezése, a médiában és 
a közvélemény-kutatásban. Mind a ket-
tő látványosan betlizett. Szánalmasan bet-
lizik továbbra is az amerikai köznépi „de-
mokratikus ellenzékkel”, amely kirakatokat 
zúz be, napestig tüntet a liberális demokrá-
cia jegyében.  

Szomorú, de nevetséges is egyben. Lehet 
rajtuk kacagni, mint az egyik ír fogadóiroda 
„elvbarát” tulajdonosán. „A választás előtt 
egy héttel az ír Paddy Power fogadóiroda 
több mint 1 milliárd dollárnyi nyereményt 
fizetett ki a Hillary-re fogadóknak. (Akkor a 
Paddy nyilván úgy gondolta, hogy minimá-
lis kockázattal juthat nagyszerű PR-hoz, hi-
szen a hír világszerte nagy sajtónyilvános-
ságot kapott.)”- írja a FortunaWeb.

De azért ne becsüljük le őket (nem sze-
retnék tippmixet játszani a közeljövőben, 
ebben a fogadóirodában), még ha érezzük 
is a liberális lábszagot.

-ács-

HÍREK

Megyei hírek

Meghívó
A 8. számú választókerület önkormányzati 

képviselője LAKOSSÁGI FÓRUMRA hívja és 
várja a választókerület lakóit és az érdeklődőket.

Időpont: 
2016. november 22. (kedd) 17.00 órai kezdettel

Helyszín: 
Kádas György Általános Iskola és Szakiskola étterme 

(Karcag, Kisújszállási út 45.)

Előadó: 
dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, 

városunk és térségünk országgyűlési képviselője

A fórum témája: 
Időszerű agrárpolitikai kérdések,
egészséges magyar élelmiszerek

A fórumon egy meglepetésvendég is jelen lesz.
Az összejövetelen bemutatkozik az 

Erkel Ferenc Művészeti Iskola Magánének Tanszakának 
kamarazene csoportja és tanáraik.

A résztvevők között ajándéktárgyak kerülnek kisorsolásra.
Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár:

Pánti Ildikó,
a 8. számú választókerület

önkormányzati képviselője

Élelmiszeradomány-gyűjtés a 
karcagi TESCO-ban

A Magyar Élelmiszerbank szervezésében 2016. novem-
ber 25-én (péntek) 15.00-20.00 óra, november 26-án (szom-
bat) 8.00-19.00 óra, és november 27-én (vasárnap) 8.00-18.00 
óra között önkéntesek közreműködésével adománygyűjtést 
szervez a karcagi TESCO Hipermarketben. Az adományok 
a karácsonyi ünnepek előtt a helyi rászorulók között kerül-
nek szétosztásra.

“Tegyen Ön is azért, hogy a nélkülözők is terített asztal 
mellett ünnepelhessék a karácsonyt!”

Idén második alkalommal ülésezett a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Értéktár Bizottság. A neves szakemberekből álló grémium elé igé-
nyesen kidolgozott, tartalmas javaslatok kerültek, amelyeknek köszön-
hetően összesen 5 értékkel bővült az addig 57 értéket számláló értéktár. 

A kulturális örökség kategóriában felvételre került a más megyék-
ben is egyre terjedő Magyar Szablyavívás és a Borsody vívórendszer, 
valamint a tiszafüredi népművész házaspár Bőrműves Alkotóháza. Az 
épített környezet kategóriában a megyénk legrégebbi építészeti emlé-
két magába foglaló jánoshidai Keresztelő Szent János születése Temp-
lom került be a megyei értékek közé. A Gulyásfőzés hagyománya (gu-
lyás, pörkölt, paprikás, gulyásleves) című javaslat nemcsak a tudo-
mányos értekezés szintű javaslati dokumentációja alapján, hanem az 
egész országban élő hagyományként érdemelte ki a bizottság egyhan-
gú igen szavazatát. A „Tisza-parti Thália” a többször megújult épüle-
tében több mint 100 éve folyamatosan a megye kiemelkedő kulturális 
jelensége, így méltón került be a nyilvántartott megyei értékek közé.

A Gulyásfőzés hagyományát a JNSZ Megyei Értéktár Bizottság ja-
vaslata alapján Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke felvételre 
javasolta a Magyar Értéktárba.

ÚJABB ÖT ÉRTÉK A MEGYEI 
ÉRTÉKTÁRBAN

Nagyon várták már a lakosok, 
és szeptemberben végre teljesült 
a vágyuk. Útalapot kapott a Ba-
ross utcai zug. A helyszínen Kar-
cagi Nagy Zoltánnal, a 6. számú 
választókerület önkormányza-
ti képviselőjével és az érintett la-
kosokkal beszélgettünk.

Az egyik legnagyobb problé-
mát a tűzifa behordása jelentet-
te a lakosoknak. – Itt nincs gáz, 
így nagy segítség, hogy be tud 
jönni télen is a teherautó, és nem 
akad el a sárban – árulta el Szabó 
Istvánné, hiszen az előző évben 
ez gondot okozott. – Az esős idő-
ben felázott úton elakadt a kocsi, 
és majdnem beleborult az árokba. 
Akkor bementünk a képviselő úr 
fogadóórájára, hogy a segítségét 
kérjük – vette át a szót Tóth Pé-
ter. A kivitelezés ugyan csak egy 
évvel később valósulhatott meg, 

és a munkálatokat csőtörés is ne-
hezítette, de a lakosok nagyon elé-
gedettek az eredménnyel. – Na-
gyon örülünk neki, tényleg na-
gyon korrektül el lett készítve – 
fejezte ki elismerését a megvalósí-
tók felé Tóth Péter. Karcagi Nagy 
Zoltán kiemelte, hogy a lakosok 
összefogtak, és egy „útalapépítő 
közösséget” alapítottak. – A la-
kosság hozzájárult a munkála-
tokhoz nagyobb ékelő kövekkel, a 
többi pedig önkormányzati támo-
gatással készült, amelyet ezúton is 
köszönök polgármester úrnak és 
az egész képviselő-testületnek – 
mondta Karcagi Nagy Zoltán, aki 
a fogadóórák jelentőségét is hang-
súlyozta. Biztatta a lakosokat, 
hogy mondják el felmerülő prob-
lémáikat a képviselők fogadóórá-
in, hiszen csak így tudnak segíte-
ni azok megoldásában.

Kapás Mónika

Útalapot helyeztek el a Baross utcán
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- Hogyan lett színművésznő? 
Tudatosan készült erre a pályára?

- Nem, írónak készültem. Az 
általános iskola után magyar sza-
kon szerettem volna továbbtanul-
ni. Az akkori osztályfőnököm, 
Fazekas Mária javasolta Szente-
sen az irodalmi-drámai tagoza-
tos gimnáziumot. Ez pedig teli-
találat volt. Mindent összegezve, 
bátran mondhatom, hogy életem 
legjobb döntése volt, hogy elmen-
tem oda, annak ellenére is, hogy 
így 14 évesen elkerültem a szü-
leim mellől. Felejthetetlen négy 
évet töltöttünk az iskolában, és a 
mai napig visszajárunk oda ta-
lálkozni a volt osztálytársakkal, 
évente többször is. Minden, ami 
a színházzal kapcsolatos, már 
ott megjelent játékos formában: 
a színházi alapismeretek, a be-
szédtechnika órák és a diákszín-
padok. A környezet inspirált en-
gem, így szép lassan megváltoz-
tak az elképzeléseim, és úgy gon-
doltam, hogy akkor hagyjuk az 
„íróságot”.

- Hol volt az első szerepe szí-
nésznőként?

- Legeslegelőször kb. 20 évvel 
ezelőtt, É. Szabó Márta szerkesz-
tette a Múlt-kor című történelmi 
sorozatot gyerekeknek. A gim-
náziumunkból többek között en-
gem is beválogattak a szereplők 
közé, így Tóth Miklós rendezővel 
forgattunk néhány részt ebből a 
szériából a Magyar Televíziónak. 
Azt hiszem, ez volt az első igazi 
szerep, ami már nem a gimnázi-

umi színjátszáshoz kapcsolódik, 
hiszen már ott is rengeteget ját-
szottunk.

- Milyen műfajokban próbál-
ta ki magát? Hány darab kap-
csolódik a nevéhez?

- Nagyon szeretek énekelni, 
és általában ezt a zenés vonalat 
szoktam erősíteni minden szín-
házban, de szerencsére egészen 
vegyesek a feladataim. Az ope-
retten és a musicalen, zenés víg-
játékon kívül volt dráma, tra-
gédia és táncszínházi darabom. 
Elég széles skálát volt szerencsém 
kipróbálni, de leginkább a zenés 
előadásokban van rám szükség. 
15 éve vagyok társulati tag, de 
21 éve játszottam az első színhá-
zi szerepemet. Jelenleg kb. félszáz 
szerepnél tartok.

- Van-e kedvenc darabja ezek 
közül?

- Van, van! Például, amit leg-
utóbb játszottam Kassán, a Kék 
veréb című darabban Edith Piaf 
szerepét nagyon szeretem. Szin-
tén Kassán a Valahol Európában 
Éváját is nagyon kedvelem, de 
Szegeden eljátszottam a Hamlet 
Ophéliáját és a Tartuffe női fő-
szerepét, Elmirát is. Nagyon sok 
operettben szerepeltem, az egyik 
kedvencem a Sopronban játszott 
Olga, A víg özvegy szubrettje. 
Nagyon szeretem a zenés műfa-
jokat. Piszok nehéz, annak elle-
nére, hogy nagyon könnyűnek 
vagy könnyednek tűnik. Ugyan-
akkor ennek az ellenpontját is 
nagyon kedvelem, a drámát, a 

tragédiát. A végleteket lehet iga-
zán megmutatni a színpadon.

- Jelenleg milyen feladatai van-
nak, hol játszik?

- Most a nyolcadik évadomat 
töltöm a kassai Thália Színház-
ban. A volt szegedi igazgatóm 
csábított oda, és ott is ragadtam, 
viszont régen jártam kint, hiszen 
már nyolc hónapos a lányom. 
Mind a három évet ki szeretném 
használni a GYES-ből, ezt köve-
tően még nem tudom, hogy lesz. 
Elkezdtem a színháztudományi 
mesterszakot levelező tagozaton, 
hogy a főiskolai oklevelemet egy 
kicsit „feljavítsam”. Az a tapasz-
talatom ugyanis, hogy a kisgyer-
mekes anyukákat már nem szíve-
sen foglalkoztatják a színházak-
ban, úgyhogy lehet, hogy válta-
nom kell. Majd meglátjuk, nem 
tudjuk, hogy mi lesz három év 
múlva, de szeretnék több lábon 
állni. 

- Ha jól tudom, televíziós és 
rádiós munkái, sőt filmszerepei 
is voltak/vannak. Mit lehet ezek-
ről tudni?

- Az MTV-nek volt egy körzeti 
szinkronstúdiója Szegeden, ahol 
folyamatosan szinkronizáltam 
abban az időben, amikor a Sze-
gedi Nemzeti Színház társulatá-
nak voltam a tagja. Kassán pedig 
a Movies 24-nak volt szinkron-
stúdiója, oda készítettünk filme-
ket. A szegedi éveim alatt nem-
csak szinkronizáltam, hanem én 
voltam az állomás hangja a he-
lyi Rádió 88-nak. Előtte pedig 
még a pesti tanulmányaim alatt 
a Klub Rádió Sárkány lehele-
te címet viselő irodalmi műsor-
ban szerepeltem rendszeresen. Ez 
egy hangszínház volt, amelynek 
a szerkesztője, Vörösmarty Mar-
cell írta a jobbnál jobb hangjáté-
kokat.

- A színház hivatásként vagy 
egyfajta hobbiként fogható fel 
inkább? Van-e emellett még va-
lamilyen szabadidős tevékeny-
sége?

- Már nagyon régen volt sza-
badidőm, pláne a gyerkőc mellett. 
Írni, olvasni szeretek, és mindent, 
ami a színházzal kapcsolatos. 
Nem véletlen tehát, hogy a szín-

háztudomány szakot választot-
tam, mélyebbre szeretnék ásni a 
színházi világ rejtelmeibe. Igazá-
ból ez hobbi is, és hivatás is. Sze-
rencsém van, mert a hobbim a ke-
nyérkereső szakmám.

- Milyen érzés Karcagon sze-
repelni?

- Mindig nagyon szívesen jö-
vök Karcagra. Itt nagyon sok em-
bert ismerek, és az külön büsz-
keség, hogy édesanyámnak is 
itt vannak kiállítva a gyönyö-
rű munkái. A Szikfolt Foltvarró 

Klubban is mindenkit ismerek 
személyesen, szuper az egész csa-
pat, boldogság volt közreműköd-
ni a tárlaton. Nagyon jó érzés itt-
hon, hazaiak előtt szerepelni. Azt 
vettem észre, hogy az emberek is 
nagyon szeretik színpadon látni 
a város szülötteit.

- Említette a színháztudomány 
szakot. Emellett milyen tervei 
vannak még a jövőre nézve?

- Az anyaság most nálam min-
dent felülír, és szeretnénk esetleg 
még egy babát. A továbbiakban 

szeretnék rendezést vagy drama-
turgiát is tanulni, az előbbit már 
kipróbálhattam Kassán. Szeret-
nék más szegmenseibe is bele-
folyni a színháznak, de egyéb-
ként más művészeti tevékenysé-
get is el tudok képzelni. A szín-
ház környékén maradva, akár 
egy művelődési háznak is szíve-
sen segítenék kialakítani a művé-
szi arculatot, vagy még a filmek 
is nagyon érdekelnek. Szegeden 
össze van vonva a belvárosi mo-
zi és az ifjúsági ház. Ott minden 

nyáron tartunk a férjemmel kö-
zösen színházi táborokat gye-
reknek. Így most elhatároztam, 
hogy az egyetemen kifejezetten 
a színházi nevelésre fogok kon-
centrálni, hiszen most a lányom 
miatt csecsemőknek készült elő-
adásokat nézek. Elég sok lehető-
ség van a színházban. Bele fogok 
kóstolni ebbe is, abba is, és meg-
látjuk, mik lesznek a konkrét le-
hetőségek.

Kapás Mónika

„Szerencsés vagyok,
mert a hobbim a 

kenyérkereső szakmám”
- interjú Márkus Judit színművésznővel - 

Karcagon született, itt végezte alapfokú tanul-
mányait, majd színésznőként az ország több 
pontján, és határainkon túl is bizonyította te-
hetségét. Közel félszáz darabban szerepelt már, 
most pedig egy nyolc hónapos kislány boldog 
édesanyja. Civilként és előadóként is szívesen 
érkezik haza a városba. Márkus Judittal a Szik-
folt Foltvarró Klub őszi kiállításának megnyi-
tóján beszélgettünk, ahol a ’40-es és az ’50-es 
évek filmslágereivel lépett színpadra.

Fotók: Bellányi Tímea
A színésznő minden idejét a kislánya, Johanna tölti ki
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Karcag franciaországi testvér-
városából, Longueauból érkez-
tek vendégek október 25-én az 
Európa a polgárokért program 
- „Együtt Európában” pályázat 
segítségével. 

A vendégek ellátogattak a Szent-
annai Sámuel Középiskola és Kol-
légiumba, ahol Gyökeres Sándor 
igazgató köszöntötte őket, majd a 
diákok és kísérőik megnézték az 
iskolában folyó idegen nyelvi ok-
tatást. Ellátogattak az iskolamú-
zeumba, ahol a névadóról hall-
gattak meg egy előadást, voltak 
a tanműhelyekben és a korszerű 
tanüzemben is.

A látogatás során Vízkeleti Er-
zsébet, az iskola francia szakos ta-
nárnője segített a tolmácsolásban. 
Őt kérdeztük az iskolai napról.

- Nagy szeretettel vártuk a fran-
cia vendégeket. Örömmel készül-
tünk a programra, amelyben igye-
keztünk bemutatni az iskolai éle-
tünket egy filmen is, amelyet most 
francia szöveggel mutattunk be. 
Diákjaink közül hárman fran-
cia verset is mondtak, majd ők kí-
sérték a vendégeket az iskolamú-
zeumba, német órára, a gépészeti 
tanműhelyekbe és a tanüzembe is. 
Ebéd után egy kellemes beszélge-
tés alakult ki a tanárok és a tanu-
lók között is - mondta a tanárnő, 
aki szerint jó lenne, ha a testvér-

városban az egyik iskolával diák-
csere-programot tudnának indí-
tani, ezen dolgoznak majd.

Béatrice Poncelet, a Longueu-i 
Európai Testvérvárosi Bizottság 
tagja, nagy szeretettel érkezett 
Karcagra, a fiatalokkal és felnőtt 
kísérőkkel.

- Tőlünk 17, és Amiensből is 12 
fiatal jött. Mi, egy 5800 fős, igazi 
vasutas település vagyunk, Amiens 
pedig a testvérvárosunk, így állt 
össze a delegáció. A mi oktatási 
rendszerünk más, de a szomszéd 
településen van egy, a karcagihoz 
hasonló mezőgazdasági iskolánk. 
Nekem nagyon tetszett, amit a 
Szentannaiban láttunk, nagyon 
sokat fejlődött amióta nem jár-
tunk itt, és sokrétű lett a képzé-
se, amihez gratulálunk - mondta 
Béatrice, aki szerint Karcag büsz-
ke lehet az eredményeire, hiszen 
látták az új fürdőt és a korszerű 
üzemeket a városban.  

Francia vendégeink voltak az 
Akácliget fürdőben, ellátogattak 
Egerbe és Debrecenbe is. A kar-
cagi fürdőben részt vettek egy ví-
zi tornán, s a gyógyvíz jótékony 
hatását is nagyon élvezték, majd 
a medencében a tolmácsok se-
gítségével jókat beszélgettek für-
dés közben. Voltak még az Ifjú-
sági Házban táncházban, a Nagy 
Emese vezette Iringósokkal és a 

Déryné tánccsoportjaival, ahol 
magyar táncokat tanultak. 

A vendégeket elutazásuk előtt 
Dobos László polgármester, egy 
Karcag címeres, hímzett sállal 
ajándékozta meg. Ezt követően 
kérdeztük polgármester urat a ta-
lálkozóról.

- Hagyományosan jó kapcso-
latunk van francia testvértelepü-
lésünkkel. Örülök annak, hogy 
most fiatalok látogattak el váro-
sunkba, hiszen az a célunk, hogy 
ne csak a német és a lengyel test-
vérvárosunkkal tartsuk fiatalok ré-
vén a kapcsolatot, hanem a franci-
ákkal is. Épp ezért most, ittlétük 
alatt, ők is elsősorban karcagi fia-
talokkal találkoztak, és bekapcso-
lódtak a városban zajló focitornába 
is. Ezzel színesítettük a program-
jukat, de kíváncsiak voltunk arra 
is, hogy a híres francia labdarúgás 
hogyan alapozódik meg. Láthat-
tuk, hogy több tehetséges fiatal van 
köztük. A jövőben is az a célunk, 
hogy bár kicsit messze van a két te-
lepülés egymástól, de a fiatalok is-
merkedjenek, teremtsenek kapcso-
latokat egymással. Szeretnénk erő-
síteni iskolai szinten is a testvérvá-
rosi kapcsolatokat. Ehhez keressük 
a pályázatot, hiszen a mostani ta-
lálkozó is egy uniós pályázattal va-
lósult meg - mondta a városvezető.

DE

Francia delegáció járt Karcagon

Nagy Lajos, az L.N.L. Kiadó felelős szerkesztője tartott könyv-
bemutatót az érdeklődőknek október 27-én (csütörtök) délután 
a Csokonai Könyvtárban. 

A ,,Máni: Gyöngy-énekek – Válogatás manicheus szövegekből” 
címet viselő ismeretterjesztő kiadvány, amely Christa Maria Siegert: 
Perlenlieder című könyve alapján készült, olyan tanulmányok, szö-
vegtöredékek és versek gyűjteménye, amelyek Mánihoz, a Kr. u. III. 
században élt prófétához köthetőek. A szövegek hiteles képet kí-
vánnak rajzolni a félreértelmezett, korának uralkodó vallása által 
üldözött, és a történelem során dogmatikusan kiemelkedő feleke-
zetek által is eretneknek bélyegzett tanítóról, valamint a tanai köré 
szerveződő gnosztikus vallásról.

A manicheizmus eszmeisége egykor egészen Kína belsejéig elju-
tott, de jelentős hatást gyakorolt a Nyugatra is. Máni felismerte az 
életünket oly nagy mértékben átható duális természetrendet, egy-
részt az anyagi világot, a hylét, amely fogva tartja a mindannyiunk 
szívében jelen lévő ,,fénycsírát”, másrészt a fény, a szellem birodal-
mát, amelyet csak úgy lehet érzékelni, ha az ember fogékonnyá vá-
lik az ezen szellemi szféra felől érkező erők iránt – ahogy az a ,,Máni, 
a Parakléta, a Vigasztaló” címmel ellátott, első szövegben olvasha-
tó. Máni az embereket a saját belső fényükhöz akarta elvezetni, Jé-
zus tanításainak valódi lényegét képviselte. Minden kísérlet, üldöz-
tetés ellenére, tanai fennmaradtak, és bár töredékekből kell összeil-
leszteni a valóságot, mégis, több áll az igazságot keresők rendelke-
zésére, mintha kizárólag a torzításoktól nem mentes egyházi lexiko-
nokra kellene hagyatkozniuk.

A könyvbemutató családias hangulatban zajlott. A terembe lépve 
egy, a manicheizmust és Mánit bemutató kiállítással találták szem-
be magukat a könyvbemutató vendégei; szemelvényekkel, amelyek 
bepillantást adtak a kiadvány tartalmába. Nagy Lajos először szemé-
lyes motivációjáról beszélt a könyv kiadását illetően. Elmondta, hogy 
12 évvel ezelőtt már megjelentek ezek az írások, de most újra kiad-
ja őket, hiszen az ember nem tudhatja, hogy sorsának napjai med-
dig vannak megszámlálva. Szívügyének érzi ezt a feladatot, hiszen 
a manicheista filozófia egykor kun eleink ősi vallása volt. Szóba ke-
rültek szimbólumok, a Szent Korona, amelyet csak nehezen lehet ér-
telmezni a mancheizmus nélkül, majd Máni életét mutatta be a szer-
kesztő – audiovizuális segédletet is használva. A bemutató végén le-
hetőség nyílt arra, hogy az érdeklődők feltegyék kérdéseiket.

Erdei Orsolya

Könyvbemutató a Csokonai 
Könyvtárban

Idén október 6-án rendezték 
meg a Takács Péter úti tagóvodá-
ban a ,,Pöttöm fogadót”. A nyílt 
délelőtt folyamán a nagyobb gye-
rekek köszöntötték az újonnan 
érkezett kicsiket, valamint az ér-
deklődő szülők betekintést nyer-
hettek kisgyerekük mindennap-
jaiba, bekapcsolódhattak a napi 
óvodai tevékenységekbe. - Nyil-
ván pár hetet igénybe vesz mi-
re beszoknak az újonnan érkezett 
gyerekek, ezért október első heté-
ben rendezzük meg ezt a rendez-
vényt, amikor már a szülők is be-
mehetnek a csoportba a gyereke-

ikhez, úgy, hogy nem lesz sírás. A 
gyerekek megmutatják, hogy ők, 
mint óvodások ebbe a csoport-
ba járnak, mit szeretnek játszani, 
mit szeretnek csinálni. Ez a szü-
lőnek is nagyon jó. Belelát, meg-
nyugszik, együtt van a gyerekével, 
kérdezhet, beszélhet – összegezte 
a rendezvény célját Posztósné Ko-
vács Éva tagóvoda-vezető.

Az esős idő ellenére, kisebb 
módosításokkal meg tudták tarta-
ni a tervezett programokat: a gyü-
mölcs- és zöldségszobrászatot, a 
mozgásos gyermekjátékokat, (asz-
falt rajzverseny helyett) a rajzver-

senyt és a táncházat. Posztósné 
Kovács Évától azt is megtudtuk, 
hogy a ,,Pöttöm fogadót” hagyo-
mányosan az alma jegyében ren-
dezik meg, amit mi sem érzékeltet 
jobban, mint hogy a daduska né-
nik ilyenkor almás süteménnyel 
kedveskednek a gyerekeknek és a 
szülőknek, amelyet ők a nap so-
rán finom, meleg tea kíséretében 
el is fogyasztanak. Idén sem volt 
ez másként. A megvendégelést kö-
vetően a tornaszobában köszön-
tötte az új óvodásokat a tagintéz-
mény-vezető, majd pedig a három 
csoport (a Cinke, a Maci és a Süni 

csoport) üdvözölte egyenként az 
adott csoportba érkezett kisgye-
rekeket egy-egy rövid műsorral. 

Ezek után kezdődhettek a változa-
tos, játékos tevékenységek. 

Erdei Orsolya

„Pöttöm fogadó”
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Kukorica Fesztivált rendez-
tek a Kováts Mihály Általános 
Iskolai Tagintézményben októ-
ber 27-én (csütörtök) délután, 
amelybe a moravicai vendége-
ket is bevonták a szervezők.

Minden felsős osztályhoz 4 fő 
csatlakozott a látogatók közül. 
Az iskolába belépve egy külön-
böző méretű és alakú faragott tö-
kökből berendezett kiállítás fo-
gadta a vendégeket. Hamarosan 
a gyerekek is elkezdtek gyülekez-
ni az iskolaudvaron. Nyolc csapat 
indult a játékos vetélkedőn, akik 
nyolc állomáson végezhettek kü-
lönböző, a kukoricához kötődő 
játékos, mozgásos tevékenysé-
geket. A rendezvény elején min-
den osztály kapott egy menetle-
velet, amelyen a különböző állo-
mások voltak feltüntetve. Min-
den egyes állomáson 10 percet 
tölthetett az adott osztály, és 1-5-
ig terjedő skálán pontozták a tel-

jesítményüket, valamint a maga-
tartást is az egyes termekben. A 
feladatok közül volt például ko-
sárban csutkahordás, tökgurítás, 
pattogatott kukorica szívószállal 
való hordása egyik helyről a má-
sikra, kukoricahántás, tánc, dal-
tanulás. Eközben az alsós osztá-
lyok sem unatkoztak. Különböző 
kézműves feladatokat végeztek, 

például papírból készítettek tö-
köt, színeztek, dióval célba dob-
tak, valódi kukorica felhasználá-
sával alkottak őszi képeket, va-
lamint nekik is volt szívószálas-
pattogatott kukoricás gyakorlat. 
A vidám délután zárásaként tűz-
oltók tartottak bemutatót.

Erdei Orsolya

Kukorica Fesztivál a Kováts-ban
A megyei pedagógiai napokhoz kapcsolódva a KÁIAMI 

Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézményének fizika kö-
rösei Lévainé Kovács Róza szakkörvezetővel egy varázslásos 
délutánra - amelynek egyik célja a fizika népszerűsítése volt - 
érkezett október 24-én délután a Kuthen úti óvoda nagycso-
portosaihoz és az érdeklődő pedagógusokhoz. A megjelente-
ket Balajtiné Sütő Margit tagintézmény-vezető köszöntötte, 
majd a fizika körösök különböző, látványos kísérleteket mutat-

tak be az ovisoknak, akiknek el is magyarázták, mi miért épp 
úgy történt. A gyerekek érdeklődéssel hallgatták, hogy mi-
ért nem folyik ki a víz a zacskóból, ha átszúrunk rajta egy ce-
ruzát, vagy mi történik, ha a léggömbbe gombostűt szúrunk. 
A fizikai kísérletekbe az iskolások az ovisokat is bevonták, akik 
nemcsak közreműködtek, hanem sok fizikai kísérletnél jól is 
válaszoltak a szakkörösök kérdéseire.

Egy varázslatos délután

Őszi játszóházat szervezett a Déryné Kulturális Központ novem-
ber 3-án (csütörtök) az Ifjúsági Házban az őszi szünet alkalmából 
a kreatívkodni vágyó gyerekek számára. Az esemény nemcsak idő-
pontját tekintve kötődött az őszhöz, de tematikája is az évszak kö-
ré csoportosult. Lehetett dekorgumiból mosolygós falevelet és sü-
nit, színes papírból tököt, almát, falevelekből és gallyakból pedig 
rózsát készíteni, őszi témájú képeket színezni. Nagy volt a sürgö-
lődés a vidám délelőttön, hogy minden gyerek ki tudja próbálni az 
összes tevékenységet, amelyet szeretett volna. Gulyás Hédi, a Déry-
né Kulturális Központ munkatársa és a játszóház főszervezője el-

mondta, hogy volt már olyan év, amikor több napra is szerveztek 
programokat az őszi szünetben, most viszont a szünet rövidsége, a 
hosszú hétvége miatt csak egynapos programot terveztek. - A láto-
gatók létszáma természetesen ettől is függ, de úgy általában közel 
100-an jönnek el a játszóházra – tudtuk meg Gulyás Héditől. - Pró-
báltuk úgy összeállítani a programot, hogy az egészen kicsik is ta-
láljanak maguknak elfoglaltságot, illetve a nagyobbak is. Példá-
ul a falevélrózsa már egészen munkás, az inkább a nagyobbaknak 
való, de lehet például könyvjelzőt készíteni, különféle papírmun-
kákat, azokat a kisebbek is meg tudják csinálni – mondta el a fő-
szervező. A játszóház 10.00-12.00 óráig tartott, 14.00 órától pedig a 
Doboztrollok című amerikai fantasy vígjátékot tekinthették meg a 
gyerekek a Déryné Kulturális Központban.

Erdei Orsolya

Őszi játszóház gyerekeknek
Szép sikert értek el a Szent-

annai Sámuel Középiskola és 
Kollégium diákjai a Rákóczi Szö-
vetség Gloria Victis 1956-os tör-
ténelmi pályázatán. Gyermán 
János Tamás, magyar-törté-

nelem szakos tanár 14 tanítvá-
nyával vett részt a pályázaton, 
amelynek október 22-én Buda-
pesten, a Magyarság Házában 
volt az eredményhirdetése. Itt a 
karcagi diákok pályamunkáju-

kért dicsérő oklevelet és könyv-
jutalmat kaptak, Juhász József 
pedig különdíjban részesült.

A szentannaisok részt vettek 
a fővárosi fáklyás felvonuláson, 
és nagy élmény volt számukra a 
Parlamentben tett látogatás is. 
Mint elmondták, a pályázathoz 
sok anyagot gyűjtöttek '56-ról, 
többen családtagjaikat is kér-
dezték erről a korszakról. Ab-
ban a diákok tanárukkal egyet-
értettek, fontos, hogy a mai fi-
atalok is megismerjék ezeket az 
eseményeket, a karcagi esemé-
nyeket, így folytatni fogják a ku-
tatást ebben a témában. Az '56-
os pályázaton a diákok többsé-
ge az országos eseményeket 
dolgozta fel egy tanulmány for-
májában, de volt, aki saját vers-
be foglalta össze benyomásait.

Különdíjat is hazahoztak

ÁLLÁSHIRDETÉS
A karcagi Kátai Gábor Kórház munkatársat keres az alábbi munkakör betöltésére:

MUNKAÜGYI ÜGYINTÉZŐ
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
 - középfokú végzettség és középfokú szakirányú szakképzettség,
 - felhasználói szintű számítógépes ismeret, 
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
 - hasonló területen szerzett gyakorlat előny.

A meghirdetett munkakör betöltése közalkalmazotti jogviszonyban történik.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.
Próbaidő: 3 hónap.
Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.
Benyújtandó dokumentumok: a jelentkező szakmai önéletrajza, végzettségét, képzettségét iga-
zoló okiratok másolata.
Az állás betöltésének várható időpontja: elbírálást követően azonnal.
Jelentkezni 2016. november 23. 16 óráig lehet írásban, az alábbi címünkön: Kátai Gábor Kórház, 
5300 Karcag, Zöldfa u. 48., e-mail cím: kgkorhaz@externet.hu, fax: 59/312-103.
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Játsszon Ön is a 

Karcagi Hírmondóval!

Mikor rendezték meg az Őszi 
játszóházat az Ifjúsági Házban?

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel 

és telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben 

2016. november 21-én (hétfőn) 12 óráig. 

Címünk: 5300 Karcag, Kertész J. u. 2.

A helyes megfejtők között 2 darab fürdőbelépőt sorsolunk ki az 

Akácliget Gyógy- és Strandfürdő felajánlásában.

A nyertest telefonon értesítjük.

Nyereményjáték

A Nagy Vagy! c. TV 2-es mű-
sor a magyarországi és a hatá-
ron túli magyar általános és kö-
zépiskolák csapatainak fantaszti-
kus hangulatú, grandiózus verse-
nye. A több héten át tartó viadal 
látványos erőpróbáinak résztve-
vői gyerekek, tanárok, szülők és  
sztárok. Földön, vízben és levegő-
ben mérik össze erejüket, ügyes-
ségüket, tudásukat a dicsőségért, 
és a fantasztikus fődíjért.

Iskolánk felkérés, majd jelent-
kezés útján jutott be a műsorba,  
abba a 24 csapatba, amely október 
31-én mérte össze erejét és ügyes-
ségét az Érd Arénában. 

Csapatunk versenyzett földön, 
levegőben, izgalmas, látványos és 
érdekes játékokban. Az első for-
dulóban 24 csapat mérte össze tu-
dását, akik az ország minden te-

rületéről érkeztek. A II. forduló-
ba már csak 12 csapat jutott to-
vább, köztük iskolánk lelkes csa-
pata. Nagy öröm volt, amikor 
megtudtuk, hogy bejutottunk a 
döntőbe, ahol már csupán 6 csa-
pat állt rajthoz. Fantasztikus ér-
zés volt, amikor felállhatott csa-
patunk a dobogó I. fokára. A csa-
pat híressége Növényi Norbert 
olimpiai bajnok birkózó volt, aki 
hamarosan ellátogat iskolánkba, 
városunkba. 

Három autóbusszal indultunk. 
Lelkes szurkoló csapat kísérte a 
versenyzőket, még autókkal is. Pe-
dagógusok, szülők, diákok és a 
csapat kabalája, Zoli bá', a bohóc. 

Már a verseny elején láttuk, 
hogy szurkolásban elsők vagyunk. 
A versenyző csapatunk mellett 
fantasztikus volt szurkoló csapa-

tunk is. A műsorvezető, Abaházi 
Csaba azt mondta, hogy a Nagy 
Vagy! műsor fennállása óta ilyen, 
minden szurkoláshoz szükséges 
eszközzel felszerelt, lelkes és han-
gos szurkolói csapattal még nem 
találkozott. Készültünk induló-
val, dobokkal, kereplővel, csör-
gőkkel, transzparensekkel, pom-
ponokkal. Reggel 9 órától este 20 
óráig mindenkinek sikerült bere-
kedni. De megnyertük! Az egyik 
szülő azt mondta, hogy a Refi 
nemcsak a tanulásban, hanem a 
sportban is a legjobb. Igen. És az 
összefogásban, az összetartásban, 
a kitartásban. Együtt a szülőkkel, 
diákjainkkal. Nagy buli volt! Jó 
volt együtt lenni! Megnyertük! Kö-
szönjük mindenkinek! A tv műsort 
december 4-én, vasárnap vetítik.

Földváriné Simon Ilona  

POSTALÁDA

Megnyerte a „Nagy Vagy!” sportversenyt a Refi csapata

A terézvárosi Görög, Szerb és Bolgár Nemzetiségi Önkor-
mányzatok szervezésében november 5-én rendezték meg 
a „Terézvárosi Balkán hangja” interetnikus és multikulturális 
közösségi programot, amelynek a fővárosi Eötvös 10 Közös-
ségi és Kulturális Színtér adott otthont. 

A fellépők között - görög Jorgosz Antonopoulosz, va-
lamint az Elinismos, a szerb Tabán tánccsoportok, a Belo-
ianniszi Taverna és szerb Orkestar Selo zenekarok – a kar-
cagi Biljana bolgár táncegyüttes is szerepelt, akik a Teréz-
városi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat részéről Szvetla 
Kjoszeva elnök asszony meghívására érkeztek a fővárosba.

A rendezvény jó alapot szolgáltatott a hazánkban élő 
bolgár, délszláv és görög nemzetiségek hagyományainak 
megismerésére, közvetítésére és népszerűsítésére, az ön-
tevékeny hagyományőrző csoportok, együttesek műkö-
désének elősegítésére. A karcagi biljanások előadásuk-
ban az idei nyáron Várnában szervezett tánctábor anya-
gát mutatták be nagy sikerrel. Előadásukban interdunavia, 
dobrudrazsai kitka, pirini és szevernyaski táncok szerepel-
tek. A program táncházzal zárult.

Major
tánccsoport-vezető

Biljanások a Balkán hangja 
fesztiválon

Sütőtökfánk
 - 250 g sütőtök (püré)
 - 1 db tojás
 - 125 g finomliszt
 - 1 tk sütőpor
 - 1 tk curry por
 - 1 tk só
 - 10 dl napraforgó olaj (a sütéshez)

1. Egy közepes tálban simára össze-
keverjük a tökpürét, tojást, lisztet, 
sütőport, curry port és sót.

2. Olajat forrósítunk egy mély serpe-
nyőben 170°C-ra. Púpozott evőka-
nállal a tésztát a forró olajba ada-
goljuk.

3. Kb. 2 perc alatt aranybarnára sütjük.
4. Lyukacsos kanállal kiszedjük, és azonnal tálaljuk.

Amennyiben szeretné megosztani kedvenc receptjét a Karcagi Hírmondó olvasóival, 
küldje el e-mail címünkre (hirmondo@ph.karcag.hu).
A legjobb receptet megjelentetjük!

OTTHON

Hozzávalók / 4 adag

Elkészítése

Fotó: Internet
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HIRDETMÉNYEK

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

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

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

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

szeretettel várjuk az érdeklődő nagycsoportos óvodásokat.

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

Tisztelt Szülők!

Meghívó
A Madarász Imre 
Egyesített Óvoda 
nevelőközössége 

tisztelettel meghívja
 Önt és kedves családját

2016. november 26-án, 
szombaton 14.00 órakor 

kezdődő

OVI-GÁLÁRA,
amely a Déryné Kulturális 

Központ 
földszinti színháztermében 

kerül megrendezésre.
A gálán városunk 

valamennyi óvodája 
gyermekműsort ad elő.

A rendezvényre
 belépőjegyek az 

óvodákban térítésmentesen 
igényelhetők.

Kedves Olvasóink!
Lapzárta: 

2016. november 21. (hétfő) 12 óra
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HIRDETMÉNYEK

2016. november 18. péntek

18.00 Műsorajánlat

18.05 Karcag Sport

18.30 Szikfolt foltvarrók kiállítása

18.55 Pásztorok a Hortobágyon

19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 

magazin

 Aktuális kérdések

 Vendég: dr. Bartha Júlia

 Téma: konferenciára készülve

 Karcagi hírek

 - Határtalanul program a Varróban

 - Fejlődő körzet: interjú Karcagi 

  Nagy Zoltánnal

 - Petíciót adott át a Munkáspárt

  - Szüreti Mulatság

 Háttér - különkiadás

 Téma: „Én kis kertet kerteltem”

20.20 Gimisek gólyaavatója a Dérynében

2016. november 22. kedd

18.00 Műsorajánlat 

18.05 Jöjjetek Hozzám – református is-

tentisztelet

19.15 Karcagi hírek

19.45 A Hit Szava – római katolikus 

szentmise

20.55 Karcag Sport: Karcagi SE - Tószegi 

KSE megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó 

mérkőzés

2016. november 24. csütörtök

18.00 Műsorajánlat

18.05 Karcag Sport

18.30 Kiscsoportos óvodások köszöntése

18.55 Pásztorok a Hortobágyon

19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 

magazin

 Aktuális kérdések

 Vendég: dr. Temesváry Tamás

 Téma: Közéleti bál után

 Karcagi hírek

 - Egyesület alakult

 - „A sport legyen a tied”

 - Francia delegáció Karcagon

 - Én kis kertem

 Háttér

 Vendég: Nagyné László Erzsébet  

 Téma: képviselői hírek

20.20 Közéleti bál Karcagon 2016.

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető:  
06/30/223-8844

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

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

Anyakönyv
Házasságkötés

2016. november 10.

Bajusz Bernadett - Farkas Csaba

Születés
2016. november 14.

Tyukodi Alexandra - Lakatos 

Csaba

Kg., Szivárvány utca 37. 

Alexa Lorena

Halálozás
Szabó Péter

 (1934)

Czinege Ferenc 

 (1945)

November 19. (SZOMBAT)
8-13 óráig
 Főtér Gyógyszertár 
 (Horváth Ferenc utca 1.)
9-20 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út) (Tesco)

November 20. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)
A fenti időpontokon túl sürgős eset-

ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

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

November 19-20.  Dr. Temesváry Tamás Karcag, Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758

Kedves 
Olvasóink!

Amennyiben nem 
kapják meg a 

Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék 

szerkesztőségünkben 
személyesen 

(Karcag, Kertész J. u. 2.), 
vagy telefonon a 
06/59-312-415-ös
telefonszámon!

Tisztelt Szülők!
A Györffy István Katolikus 

Általános Iskola

Iskolakóstoló
címmel

komplex tevékenységsorozatot indít
nagycsoportos óvodásoknak.

„Adventi hírnök, friss fenyőág…” című 
első foglalkozásunk időpontja:

2016. november 23. (szerda) 16.30 óra,
amelyre szeretettel várjuk az érdeklődő 

szülőket és gyerekeket a
Kossuth tér 4. szám alatt.

Érdeklődni lehet a
59/503-435-ös telefonszámon

Meghívó
A Kunhalom Polgári Kör következő programjának címe: Rio de 

Janeiro-ban jártam a Nyári Olympiai Játékok idején. Meghívott ven-
dégünk Szűcsné Gáspár Ida, aki már több emlékezetes útjának élmé-
nyét osztotta meg a körben. Az előadásra november 22-én (kedden) 17 
órától kerül sor a szokott helyen, a Déryné Kulturális Központ első eme-
leti klubtermében. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

Dr. Varga Gyöngyi,
a Kunhalom Polgári Kör elnöke
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Ingatlan
Összkomfortos családi ház eladó 
Karcagon, a Kisújszállási út 83. szám 
alatt. Tel.: 06/70-317-2733.

Karcagon, előkertes, összközmű-
ves, téglából épült kertes ház, be-
tegség miatt eladó. (További épí-
tési lehetőség bontás nélkül meg-
oldható.) Tel.: 06/30-635-9662.

Karcagon, sok helyiségből álló, 
100 m2-es családi ház alkuképesen 
eladó (7.650.000 Ft). Érdeklődni 
este, nem rejtett számmal. Tel.: 
06/20-533-8934.

Karcagon, kétszobás, 54 m2-es, er-
kélyes, téglaépítésű, I. emeleti la-
kás, alkuképesen eladó a Kossuth 
tér 11-13. szám alatt. Tel.: 06/73-
310-057, 06/30-712-5637.

Régi típusú családi ház, beépíthető 
telken eladó. Cím: Karcag, Vasút ut-
ca 34. Tel.: 06/30-740-6844.

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

Karcagon, üres házat albérletnek 
keresek. Tel.: 06/59-312-562.

Főtérhez közel, kétszobás, erkélyes, 
földszinti lakás eladó. Tel.: 06/30-
862-5088.

Karcagon, főtérhez, piachoz közel, 
712 m2-es telken teljesen közműve-
sített, ipari árammal ellátott, bon-
tásra vagy felújításra ítélt ház eladó. 
A telek alkalmas üzleti vagy ipari te-
vékenységre is. Érdeklődni: Kacsóh 
utca 21. szám alatt. Tel.: 06/30-478-
2714.

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

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

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

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

Nagyon szép félperzsa kiscicák 
ajándékba elvihetők. Tel.: 06/70-
329-2792.

5 éves, közepes termetű, ivartala-
nított szuka kutya ajándékba elvi-
hető. Tel.: 06/30-420-6617.

Vegyes 
Mosógép, vegyes poharak és tá-
nyérok, indukciós főzőlap, mag-
nós autórádió, gázpalack, bevá-
sárlókocsi, és elektromos masszí-
rozó eladó. Tel.: 06/20-572-6285. 

Keresek olyan becsületes, nem-
dohányzó, káros szenvedélyektől 
mentes, 60 év feletti nőt, aki ide 
jönne lakni, segíteni, albérlet fe-
jében. Kertes ház és sok bútor el-
adó. Tel.: 06/20-230-1202. 

Nagy teljesítményű, 380-as ter-
ménydaráló, önitató, önetető, má-
zsa, mérőláda, pingpongasztal el-
adó Karcagon, az Attila utca 39. 
szám alatt. Tel.: 06/30-651-6640.

Pannónia-motormeghajtású, kor-
mánykerekes, üzemképes, forga-
lomból kivont lassújármű eladó. 
Tel.: 06/70-625-3138.

Másfél tonna teherbírású, rend-
szám nélküli diesel traktor, egy-
tengelyes pótkocsival eladó. Tel.: 
06/30-336-6142. 

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

Eladó őrölt édes és erős fűszerpap-
rika termelőtől Karcagon, a Rákóczi 
utca 13. szám alatt. Tel.: 06/70-943-
3479.

Minőségi használt ruhák, téli láb-
belik, pulóverek, kabátok, örök-
zöldek kaphatók a SZŰCS-KER-
nél Karcagon, a Szabó József utca 
32/b alatt. Bejárat a Morgó Csárda 
parkolójánál.

Lada Samara (5 ajtós, fél év mű-
szakival, könnyűfém felnivel, új 
gumikkal, gyári állapotú karosszé-
ria). Elektronikai hibás, így bontás-
ra is eladó, akár darabonként. Tel.: 
06/59-887-269.

Sürgősen eladó megkímélt álla-
potú gyerekszobabútor (akasz-
tós szekrény, négyfiókos szekrény, 
szétszedhető emeletes ágy, 30.000 
Ft), zománcozott fürdőkád (3.500 
Ft), és Pannónia mechanikus varró-
gép (6.000 Ft). Tel.: 06/30-506-0279.

Eladó 1 db régi varrógép, női irha-
bunda, női bőrkabát (40-es), bun-
da, 1 db kovácsoltvas virágtartó, 
1 db datolyapálma, 1 db öntvény 
fürdőkád. Tel.: 06/70-667-0519.

4 db újszerű állapotú, 5 lyukas fel-
ni, Suzuki SX-4-re eladó (5x114,3x 
60). Tel.: 06/30-249-8680.

Eladó 4 literes római tál (erede-
ti német, 2.500 Ft), 5 részes, ba-
rokk ülőgarnitúra (ágyazható, 
50.000 Ft), kétfejes sörcsapoló (ja-
vítani kell, 6.000 Ft), fűnyíró (1100 
W, 5.000 Ft), Erzsébet-háló, mat-
raccal (12.000 Ft), hajlított vázú 
Csepel női kerékpár, (üzemképes, 
15.000 Ft), befőttes üvegek (0,5 -5 
literig, 50-100 Ft-ig), Toyota Yaris 
tetőcsomagtartó, (új, 20.000 Ft), 
pehelydunna (új, 2 db, 6.000/db), 
könyves szekrény (6.000 Ft/db), 
jobbos sparhelt (platni ép, 30.000 
Ft), 20 zsák rizshaj (150 Ft/db), fűt-
hető üléshuzat (új, 3.000 Ft). Tel.: 
06/30-967-5578.

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

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

Sötétbarna dohányzóasztal, beton 
fedlap (160x65x10 cm), hagyomá-
nyos függönytartók (190 és 210 cm), 
hosszú, új létra (360 cm), jó állapotú 
kis házi terménydaráló eladó. Cím: 
Karcag, Szent István sgt. 36.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt Hirdetőink!
SZERKESZTŐSÉGÜNK 

A HIRDETÉSEK 
VALÓSÁGTARTALMÁÉRT

 FELELŐSSÉGET 
NEM VÁLLAL!



10 2016. november 18.

TÁ J F U TÁ S

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

Hűvös, de mégis szép őszi napokon került sor az Eger Nagydíj el-
nevezésű tájékozódási futóversenyre Mezőkövesden, majd a Cse-
répfalu fölötti hegyvidéken. Első nap délelőtt az egyéni versenyekre 
került sor, majd délután a váltóversenyre. Senior kategóriában már 
vegyes váltót is lehet indítani, így mi a Balog Edit Judit, Lévainé 
Kovács Róza, Lévai Kálmán összetételben álltunk rajthoz. A futá-
si sorrend is ez volt. Kemény küzdelemre számítottunk, hisz a hazai 
ellenfelek mellett dánok és finnek is voltak a mezőnyben. Mindezek 
után második helyezést értünk el, és csak egy, két fiú - egy lány ösz-
szetételű váltó tudott bennünket megelőzni.

A második, harmadik napon folytatódott az egyéni verseny, de 
már a Bükk hegység sziklás, meredek lejtőin, emelkedőin. A váltó 
sikere is hajtott talán bennünket, de a lényeg, hogy itt is megálltuk 
a helyünket, hiszen Lévainé Kovács Róza második, míg Lévai Kál-
mán hatodik helyezést ért el. 

TÁJFUTÓK

Kemény küzdelemben szép helyezések
A MEOESZ Karcagi Önálló Jo-

gú Szervezete és a Szivárvány utcai 
kutyakiképző iskola közös szerve-
zésében október 22-én, szombaton 
került megrendezésre a II. Nagy-
Szentesi Lajos Emlékverseny. 

- Volt egy nagyon jó kutyás ba-
rátunk, és az ő emlékére rendez-
tük a munkakutya versenyt. Szen-
tesi Lajos az 1960-as években kezd-
te a kutyázást, alapító tagja volt az 
egyesületünknek. Az elnökünk, 
Fülöp Norbert most kint van Cip-
ruson, és ő kért fel engem az ese-
mény megszervezésére – mondta 
el Ferenczi Sándorné, a kutyaki-
képző iskola vezetője, aki lányával, 
Ferenczi Andreával közösen látta 
el a szervezés feladatait. 

A versenyen összesen 12 kutyát 
indítottak, és a karcagi résztvevők 
mellett jöttek kutyások Szegha-
lomról, Dévaványáról, Füzesgyar-
matról is. A napsütéses délelőtt 
során a kutyáknak egy BH enge-
delmes részen és egy bátorságpró-
bán kellett teljesíteniük. Eredmé-
nyek: (engedelmes ágazat) III. hely: 
Karcagi-Bátor Nelly, német juhász-
kutya (tulajdonos: Ferenczi And-
rea), II. hely: Szélmalom Giovanna 
Girl, dobermann (tulajdonos: Fe-
renczi Sándorné), I. hely: Rex, né-

met juhász (tulajdonos: Molnár Jó-
zsef); (őrző-védő ágazat) III. hely: 
Doxa, malinois (tulajdonos: Pa-
taki Balázs), II. hely: Omen von 
Bellissimo, német juhász (tulajdo-
nos: Domján Gábor), I. hely: Max, 
német juhász (tulajdonos: Ruskó 
Béla). Az összesített pontszám-
ok alapján pedig az emlékverseny 
győztese Karcagi-Bátor Nelly lett. 

Ferenczi Sándorné köszönetet 
mond a Szentesi családnak, ami-
ért jelenlétükkel megtisztelték az 
emlékversenyt, Kozma László bí-
ró úrnak, aki Debrecenből érke-
zett, hogy értékelje a kutyák telje-
sítményét, Szarkáné Sütő Ediná-

nak, Vincze Sándornak, Virág Ka-
talinnak, Federics Lászlónak és 
Ozsváth Szilviának, Mándi Katá-
nak, Szabóné Macuskának, aki-
nek a résztvevők a finom papri-
kás krumpli ebédet köszönhet-
ték, Lajtosné Juditnak, valamint 
Ruskóné Erikának a fényképekért. 
Külön köszönet illeti Domján Gá-
bort és Tyukodi Balázst, akik a 
kutyák felkészítésében és az ese-
mény vezénylésében segédkeztek. 
Ferenczi Sándorné azt is elmond-
ta, hogy örömmel vállal részt a kö-
vetkező, harmadik emlékverseny 
megszervezésében is.

Erdei Orsolya

II. Nagy-Szentesi Lajos Emlékverseny

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
 - Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
 - Mérlegképes könyvelő (Karcag),
 - Leíró könyvelő (Karcag),
 - Bolti eladó (Karcag, Kisújszállás),
 - ABC eladó (Karcag),
 - Szakács (Berekfürdő, Karcag),
 - Tehenészeti állatgondozó (Karcag),
 - Asztalos (Karcag),
 - Épületvillany-szerelő (Kenderes),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó (Kisúj-

szállás),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó - var-

rodai betanított munkás - szálazó, bontó, gőzölő, darabo-
ló (Karcag),

 - Földmunkagép kezelő - nehézgépkezelő (Berekfürdő),
 - Konyhai kisegítő (Berekfürdő),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási- és 

szállítási foglalkozás - operátor (Tatabánya),
 - Egyszerű ipari foglalkozás - élelmiszeripari betanított mun-

kás, egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Egyszerű ipari foglalkozás - élelmiszeripari foglalkozás 

(Karcag),
 - Egyéb egyszerű építőipari foglalkozás (Székesfehérvár, Karcag).

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

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