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2017. január 1-jén, este 20 óra 
20 perckor született meg a Kátai 
Gábor Kórházban az idei év első 
babája: Daróczi Róbert Áron. 
Az édesanyának, a 22 éves Mo-
gyorósi Anett Anikónak és élet-
társának, a 24 éves Daróczi Gyu-
la Elemérnek Robika már a har-
madik gyermeke. 

- Január 15-ére voltam eredeti-
leg kiírva, úgyhogy még szilvesz-
terkor nem gondoltam, hogy 
hamarabb kell bejönni, de else-
jén délelőtt már éreztem, Robi-
ka nem fog még két hetet vár-
ni - mondja a boldog édesanya, 
aki így Bucsáról vasárnap bejött 
a kórházba, aztán napközben 
megszűntek a fájásai. Már nem is 
gondolta, hogy szülni fog, míg-
nem este bevitték a szülőszobá-
ba, ahol dr. Hershko Gyula szü-
lész-nőgyógyász főorvos segítet-
te a világra a gyermekét.

- A párommal nagyon boldo-
gan neveljük két gyermekünket. 
Gyula Botond négy, Rebeka An-
na pedig két éves. Sokat beszél-
gettünk velük a pocakomban lé-
vő kistesójukról, mindketten na-
gyon várták az érkezését. A kis-
fiam áldott jó gyerek, nem sír, 

csak alszik, 3120 grammal szü-
letett, gyönyörű kék szeme és 
szőkésbarna haja van éppúgy, 
mint testvéreinek - árulja el a fia-
tal édesanya.

Sok boldogságot kívánunk a 
családnak!
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Róbert Áron az első Karcagon 
született újévi baba

Intézményekben megvalósult 
fejlesztésekkel, a városkép javí-
tásával és számtalan pályázat 
előkészítésével zárta a 2016-os 
évet a város. Dobos Lászlóval, 
Karcag város polgármesterével 
beszélgettünk az elmúlt év leg-
fontosabb eseményeiről, ered-
ményeiről és a 2017-es évi ter-
vekről.

- Hogyan értékeli a 2016-os 
évet? Milyen fontosabb felada-
tok valósultak meg?

- Nagyon fontos volt, hogy egy 
életszerű, használható és végre-
hajtható költségvetést állítsunk 
össze rögtön az év elején, ami 
biztosítja azt, hogy a kötelező és 
az önként vállalt feladatokat ma-
radéktalanul meg tudjuk valósí-
tani, és közben még tudjunk kü-
lönböző fejlesztéseket végrehaj-
tani, ami mindenki számára na-
gyon fontos. Ez megtörtént, és 
ennek mentén haladva végeztük 
el azokat a munkálatokat, ami-
ket elterveztünk. Ezek a fejlesz-
tések láthatóak a városban; kü-
lönböző intézmény-fejlesztések-
ről van szó, oktatási, nevelési in-
tézmények, egészségügyi, szociá-

lis intézmények fejlesztéséről, és 
a városképet is alakítottuk az el-
készült járdaterület megalkotá-
sával.

- Költségvetés tekintetében ho-
gyan teljesített a város? Mennyi-
re elégedett?

- A költségvetés egyensúlyát 
megőriztük, az önkormány-
zat teljesítette feladatait. Emel-
lett biztosítottuk a pályázatok 
önerejét is, tehát gazdaságilag 

eredményes évet zár-
tunk 2016-ban. 

- Sokszínű rendez-
vényekben a tavalyi 
évben sem volt hiány. 
Ezek a programok 
milyen elvek alapján 
szerveződnek?

- Vannak természe-
tesen olyan progra-
mok, amelyek állandó-
ak. Ezek a nemzeti ün-
nepek és azok a nagy 
rendezvények, ame-
lyek idevonzzák a lá-
togatókat. A Birkafőző 
Fesztivál, a Nagykun-
sági Kulturális Napok 
és jó néhány még, ami 
mindenképpen csa-

logató a helyiek és a környékbe-
liek számára. Ez is a mindenko-
ri költségvetés függvénye termé-
szetesen, mert nagyban befolyá-
solja, hogy meddig tudunk nyúj-
tózkodni. Nyilván addig, amed-
dig a takaró ér, de folyamatosan 
próbálunk újabbnál újabb ren-
dezvényeket is kitalálni. A Déry-
né Kulturális Központ munkatár-
sai, élükön Szepesi Tibor igazgató 
úrral, ebben rendkívül kreatívak, 

a meglévő programokat is fo-
lyamatosan úgy alakítják, hogy 
ne legyen egyhangú. Ez érdeke-
sebbé, és remélhetőleg vonzób-
bá is teszi ezeket a rendezvénye-
ket. Sok változás történt a gyer-
meknapkor, a családi napkor is, 
és természetesen ez egy folya-
matos munka. Nyilvánvalóan az 
idei esztendőben is lesznek olyan 
meglepetések, amire számítha-
tunk.

- Volt-e olyan, amit terveztek 
az elmúlt évre, de valamilyen ok-
nál fogva mégsem valósult meg?

- Természetesen voltak olyan 
tervek is, amelyek nem valósultak 

meg, de ez mind rajtunk kívül ál-
ló okok miatt. Számítottunk ar-
ra, hogy esetleg a TOP-os pályá-
zatok közül jó néhány már ko-
rábban elbírálásra kerül, és ak-
kor hamarabb tudtunk volna be-
lekezdeni az előkészítő munkála-
tokba. Nyilván a kivitelezés hó-
napokkal később kezdődik el. Ez 
nem rajtunk múlt, mi mindent 
megtettünk, beadtuk a pályáza-
tokat. Várjuk a döntéshozóknak 
az ítéletét, hogy melyik pályázat 
nyer. Remélem, hogy nagyon sok 
fog nyerni a beadottak közül.

(Folytatás a 2. oldalon...)

„Együtt gondolkodva tudjuk a várost tovább fejleszteni”
– Interjú Dobos László polgármesterrel –
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KÖZÉLET

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek januári 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  január 17. 15.30-16.30-ig,  
  Városháza 2. terem

Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  január 24. 17.00-18.00-ig,  
  Városháza 2. terem

Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  január 18. 16.00-17.00-ig,  
  Városháza 2. terem

Gyurcsek János  4. választókörzet  január 23. 8.00-10.00-ig,  
  Városháza 3. szoba

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

Karcagi  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  január 16. 15.00-16.00-ig,  
  Városháza 2. terem

Szepesi Tibor 7. választókörzet  január 16. 16.00-17.00-ig,  
  Kiskulcsosi tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  január 18. 16.00-17.00-ig,  
  Kádas György Ált. Isk., 
  Kisújszállási út 45. 

Közéleti szilánkok
Régi szép 
szlogenek

Az elmúlt év végén az egyik nagy áru-
házlánc reklámszlogen pályázatot hirde-
tett. Olyan blikkfangos, lehetőleg rövid, 
néhány szavas, legfeljebb egy mondatos 
szlogeneket vártak, amelyek az egészsé-
ges táplálkozásra, főleg a fehérjegazdag 
ételek, készítmények fogyasztására buz-
dítják a vásárlókat. Más kritérium nem 
volt. A díjazás nem volt valami magas, az 
első három helyezett között osztottak ki 
összesen százezer forint értékű vásárlá-
si utalványt.

Ahhoz képest nem volt magas, hogy a 
hetvenes évek közepén, az egyik debrece-
ni osztálytársam felesége (N. Róza) hétezer 
forintot kapott két reklámszlogenjéért. Az 
egyik a Fabulont reklámozta, a másik a 
Márka nevű üdítőitalt. Mindkettő „törté-
nelmet írt”, bizonyára sokunk emlékeze-
tében megmaradt a „bőre őre” és az „itta 
már ma” poénokkal. 

Gondoltam, kitalálok valamit és bekül-
döm. Ám, ahogy lenni szokott, nem jutott 
eszembe semmi, illetve régi, elcsépelt szlo-
genek: „Egy pohár tej, tiszta fej”, vagy a „A 
tej folyékony tehén, jobb, mint a kenyér!”, 
és hasonlók. 

Aztán a halakra gondoltam, mert nem 
sokkal előtte olvastam a kiváló tiszafüre-
di halbiológussal, dr. Harka Ákossal, a Ma-
gyar Haltani Társaság elnökével  készült in-
terjút. Az év haláról beszélt, ami 2017-ben 
a harcsa lett. Kétségtelenül az egyik legfi-
nomabb húsú halunk, akár halászlébe, 
akár rántva vagy roston sütve. De akár-
hogy próbálgattam a „harcsa” és a „Mar-
csa” szópárokat, nem jött össze semmi 
ötletes szöveg. Azt meg csak nem akar-
tam beküldeni, hogy „Halat a halboltból!”, 
mert ugyan annak idején a „Cipőt a cipő-
boltból!” szlogen az egész országban osz-
tatlan lelkesedést aratott, nem hiszem, 
hogy most díjazták volna az analógiám. 

Hát igen, a harcsa! Karácsony előtt hat 
szeletet akartam venni, de szeletben nem 
volt, a filéjének kilója pedig majd az ötezret 
közelítette a Vámház körúti vásárcsarnok-
ban. Szóval, az egykor Karinthynak tulaj-
donított plakátszöveg (a plakáton egy hal 
szólt egy tehénhez): „Mondja marha, mért 
oly bús? Olcsóbb a hal, mint a hús!” saj-
nos már idejétmúlt. Pedig milyen jó szlo-
gen lenne most is: „Egyen halat, legjobb 
falat!” De attól tartok, hogy „holnap” sem 
lesz „halnap”. 

 -ács-

(...folytatás az 1. oldalról)
- Az idei évnek milyen célkitű-

zései vannak programok, illet-
ve pályázatok tekintetében? Le-
het-e ezekről bármit is tudni?

- Nyugodtan mondhatjuk, hogy 
a 2016-os év egy előkészítő év volt, 
mert több mint 20 pályázatunk 
van beadva, és ezeknek az előké-
szítése azért nagyon komoly fel-
adatot rótt a hivatal és az önkor-
mányzat munkatársaira. Az idei 
esztendőben, ha a döntések meg-
születnek, akkor ezeknek a pá-
lyázatoknak az előkészítése, kivi-
telezése mindenképpen meg kell, 
hogy történjen. A megyében egy 
nagyon komoly előkészítő mun-
kafolyamat zajlott már ebben az 
ügyben, tehát a települések nem 
akarnak egymásra pályázni. Mi-
vel reális pályázatokat adtunk be, 
várhatóan ezek nyerni is fognak, 
és akkor bizony nagyon sok mun-
kával jár majd, ami örömteli do-
log természetesen, hiszen fejlődik 
a város.

- Melyek az év első és legfon-
tosabb feladatai?

- Lehet, hogy egyhangúnak tű-
nik, de újfent a költségvetés előké-
szítése az, ami nagyon fontos, és 
ebben már megtörténtek a kezdő 
lépések. Ez adja meg az alapját az 
egész évi munkálatoknak. Az ext-
rém hideg egyéb más, plusz fel-
adatokat is rótt az önkormányzat-
ra és az önkormányzat intézmé-
nyeire. Januárban az év beindítá-
sa a legfontosabb feladat. Meg kell 
alkotni azokat a különböző terve-
ket (például az éves műsortervet, 
és sok minden mást), ami a követ-
kező hónapok munkáját fogja se-
gíteni és könnyíteni.

- Mit kíván a város lakóinak 
az idei évre?

- A város lakóinak minden-
képpen nagyon jó egészséget, bol-
dogságot, szerencsét és ugyan-
olyan összetartó szellemet kívá-
nok, ami eddig jellemezte a karca-
giakat, hiszen együtt gondolkod-
va, együtt ténykedve tudjuk ezt a 
várost tovább vinni, és tovább fej-
leszteni.

Kapás Mónika

Tovább fejlődik a város
– Év eleji interjú Dobos László polgármesterrel –

Tizenkilenc - többségében karcagi csapat - , de érkeztek verseny-
zők Erdélyből és Gyuláról is a december 17-ei I. Karcagi Kolbász 
ízesítő versenyre, míg a házipálinkák hatodik versenyén a zsűri az 
előzetesen benevezett 33 pálinkát értékelte. 

Mint dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter megnyitójá-
ban elhangzott, ez a mostani csípős, száraz hideg ideális a disznótor-
okhoz, amelynek most van itt az ideje. Ennek egy része az első alka-
lommal megrendezett karcagi kolbász ízesítő verseny is, ahol a ha-
gyományokat megőrző idősebb csapatokkal és az ifjabb nemzedé-
kekkel is találkozhatunk, akik a családi receptek alapján készítik a 
kolbászt. Ez ma is kétféleképpen készül a Nagykunság fővárosában. 
A hagyományos fűszerezésű sóval, borssal, fokhagymával és őrölt 
paprikával készül, míg a fehér kolbászba nem tesznek őrölt paprikát. 

- Egyre népszerűbbek a gasztronómiai rendezvényeken, fesztiválo-
kon a régi receptek, a hagyományos kézműves ételek és italok is, ezek 
a karcagi rendezvényen is megjelentek, így a fesztiválra látogatók be-
lekóstolhatnak a családi receptek és a magyar konyha ízvilágába is, 
amelyre büszkék lehetünk - mondta a tárcavezető megnyitójában.

- Minden évben ilyentájt szeretünk kedveskedni a vállalkozó szel-
lemű versenyzőknek és a látogatóknak. Első ízben gondoltuk, hogy 
maradva a disznótoros hagyományainál, kolbász ízesítő versenyt 
szervezünk a már hatodik házipálinka verseny mellé. Úgy gondo-
lom, minden adott az igazi jó programhoz. Kívánok mindenkinek 
eredményes versenyzést - mondta köszöntőjében Dobos László, Kar-
cag város polgármestere. A csapatkapitányokkal való koccintás után 
kezdetét vette a verseny, ahol a csapatok hagyományos ízesítésű, kar-
cagi kolbász mellett töltöttek erdélyi fűszerezésűt, savanyú káposz-
tával töltöttet, de gyulai és békéscsabai módra is sült itt kolbász. A 
zsűri elnöke Zsolnay Gábor Venesz-díjas mesterszakács, főiskolai 
oktató-tanár volt, míg a pálinkákat - a legtöbb szilvából készült, de 
volt kökény, köményes, dió, körte, meggy, szőlő is - a dr. Oroszné 
dr. Prekop Erzsébet, a Pálinka Nagykövete vezette zsűri értékelte. A 
nap során kulturális programok is várták a gyerekeket és felnőtteket.

- Ezzel a kolbász ízesítő versennyel az volt a célunk, hogy fennma-
radjanak ezek a régi ételek, hagyományok - mondta Szepesi Tibor, a 
Déryné Kulturális Központ igazgatója, aki szerint sokan megbánták, 
hogy nem neveztek. A fesztiválra érkező látogatók, reményeink sze-
rint a későbbiekben maguk is töltenek majd kolbászt, és továbbviszik 
a családi disznótoros hagyományokat, ízeket. A házipálinka verseny-
re minden évben egyre több a nevező. Most 33-an adták le a pálinká-
jukat, de majd a zsűri dönti el, hogy mindegyik megfelel-e a pálinka 
kitételeinek. A megtöltött kolbászokat egységesen mi süttetjük ki azo-
nos feltételek mellett, majd visszahozzuk a helyszínre, ahol a főzsűrin 
kívül, a baráti zsűrizés is megtörténik majd - mondta a szervezők ne-
vében Szepesi Tibor.

DE

Kolbász ízesítő és 
házipálinka verseny

Kedves Olvasóink!
Lapzárta: 2017. január 16. (hétfő) 12 óra
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HÍREK

A Vöröskereszt által szervezett kar-
cagi városi véradó ünnepségen de-
cember 10-én részt vett Nagyné Lász-
ló Erzsébet, a Kátai Gábor Kórház fő-
igazgatója és Juhász Éva, a Vöröske-
reszt megyei vezetője is. Az Erkel Fe-
renc Művészeti Iskola diákjainak, ta-
nárainak műsora után a megyei veze-
tő köszöntötte az önzetlen segítőket.

- Óriási dolog az, amit Önök ember-
társaikért tesznek. A vérre ma is szük-
ség van, hiába a fejlett orvostudomány, 
nem lehet pótolni semmivel. Vannak 
műtétek, amelyeknél óriási mennyi-
ségű vérre van szükség, s ez a véradók 

nélkül nem lenne megoldható. Mind-
annyiunk nevében köszönöm az Önök 
áldozatos tevékenységét - mondta a ve-

zető, aki megköszönte a Vöröskereszt 
karcagi szervezőinek is a munkáját.

A Kátai Gábor Kórház nevében Nagy-

né László Erzsébet főigazgató köszönte 
meg az önkéntesek segítségét, s tolmá-
csolta a betegek, hozzátartozók köszö-
netét a véradóknak, hiszen az önkéntes 
segítőknek köszönhetően ebben az év-
ben is mindig rendelkezésre állt a mű-
tétekhez szükséges vér.

A köszöntők után 10-szerestől egé-
szen a 115-szörös véradásért vehettek 
át elismerést a véradók a megyei veze-
tőtől és Gyurcsek Jánosné termelési 
igazgatótól, és ajándékkal köszöntötték 
a Vöröskereszt munkáját segítőket is.

Silye Sándor 115-ször segített már, 
első alkalommal ő is a Honvédségnél 
adott vért, de azóta is rendszeresen se-
gít. Volt, amikor balesetben szenvedett 
kislány életmentő műtétjéhez adott 
vért.

DE

Véradókat köszöntöttek

A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnáziumba látoga-
tott 2016. december 15-én Nö-
vényi Norbert olimpiai birkózó 
bajnok, színész, aki a reformá-
tus általános iskola csapatának 
híressége is volt a Nagy Vagy! 
országos televíziós vetélkedőn.

Növényi Norbert sporteredmé-
nyeinek rövid bemutatását, leg-
eredményesebb mérkőzéseinek 
megtekintését követően a spor-
toló gratulált a karcagi csapat-
nak a Nagy Vagy!-os győzelem-
hez, amelynek a felvételeiből egy 
összeállítást is megnéztek a je-
lenlévők. Elmondta, hogy óriá-
si élmény volt ezekkel a fiatalok-
kal együtt versenyezni. Élmény-

beszámolójában beszélt a mun-
kásságáról, és kitért arra, hogy 
a moszkvai olimpiai aranyérem 
volt az életében az a meghatáro-
zó pont, amely hozzásegítette ah-
hoz, hogy a későbbiekben más 
területeken is eredményeket ér-
jen el. – Az olimpia azért volt 

számomra fontos, mert az édes-
apám volt az edzőm, aki egyben 
a legjobb barátom is volt, és me-
net közben észre sem vette, hogy 
ő volt a példaképem – mondta 
a birkózó bajnok, aki hozzátet-
te, hogy édesapja sosem erőltet-
te, hogy versenyezzen, csak azt 
akarta, hogy sportoljon. – Négy 
sportágban sikerült világversenyt 
nyernem a fiatalok között, az én 

saját korosztályomban pedig még 
kettőt. Tehát igazából hat világ-
versenyről van aranyérmem. Úgy 
sikeredett, hogy kettőben én va-
gyok a világon a legidősebb, az 
MMA-ban (ketrecharcban) 52 
évesen nyertem profi világbaj-
nokságot, és a grapplingben 56 
évesen nyertem világbajnokságot 
– sorolta a sportoló, aki elmondta, 
hogy kezdetben sokan nem hittek 
benne, később pedig az eredmé-
nyeit irigyelték. Az út idáig pedig 
nem volt egyszerű, hiszen egy-
szer nem jöttek az eredmények, 
máskor betegség hátráltatta, és 
olyan is előfordult, hogy portás-
ként kellett dolgoznia. Gyakorlati 
sokszínűsége mellett elméletben 
is folyamatosan képezte magát: 
autó karosszérialakatosnak ta-
nult, majd elvégzett egy vendég-
látó-ipari iskolát is, aztán edzői 
diplomát, később pedig agrárdip-
lomát szerzett, sőt még játékszer-
vező-menedzsernek és borértő-
nek is tanult. Amatőr színészként 
már a ’80-as évek elején a Szeszé-
lyes évszakok című műsorban ki-
próbálta magát. A színészi iskolát 
osztályelsőként végezte el, szám-
talan filmben szerepelt, és szín-
házban is játszott. – Észre sem 
vettem, és végigcsináltam azt, 
amit az apám az életében – árulta 

el Növényi Norbert, akinek édes-
apja ugyanúgy sportoló, edző 
és színész is volt. Sokszor feltet-
te a kérdést magának, hogy meg-
érte-e, hogy a versenyek, edző-
táborok miatt nem volt otthon 
a családjával. – Nem érte meg. 
Sokkal fontosabb lett volna, hogy 
a gyerekeimet lássam – válaszol-
ta meg a magának feltett kérdést a 
sportoló, aki nemrég egy életrajzi 
könyvet is kiadott. – Nem mind-
egy, hogyan, milyen minőség-
ben éljük az életünket. Valóban 
azt tudjuk-e csinálni, amit sze-
retünk, mert mi vagyunk azok, 
akik a saját utunkat meg tudjuk 
választani. Fiatalok vagytok, az 
életetek előttetek van, és higgyé-

tek el, hogy bármit el tudtok ér-
ni az életben, csak akarni kell – 
biztatta a gyerekeket a birkózó baj-
nok, hogy nehézségek árán se ad-
ják fel álmaikat, mert mindig fel-
adni a legkönnyebb. Az élmény-
beszámoló után Földváriné Si-
mon Ilona igazgató asszony meg-
köszönte Növényi Norbertnek a 
Nagy Vagy! című országos televí-
ziós vetélkedőben nyújtott támo-
gatását, amellyel a karcagi csapatot 
győzelemre vezette. A rendezvény 
zárásaként a Karcagi Sportegye-
sület Birkózó Szakosztályának ta-
nulói tartottak bemutatót, majd a 
gyerekek autogramért álltak sorba 
Növényi Norbertnél.

Kapás Mónika

Olimpiai bajnok a Refi-ben

A Nyugdíjas Pedagógus Klub 2016. decem-
ber 13-án tartotta évzáró összejövetelét. A ren-
dezvény igen nagy létszámmal, jó hangulat-
ban, vidáman telt. Arra is alkalom volt ez, hogy 
emlékezzünk. Emlékezzünk a rég volt időkre, 
egy-egy kiemelkedő eseményre, volt tanítvá-
nyokra.

Nem igaz az a régi görög közmondás, hogy 
akiket az istenek meg akarnak büntetni, azokat 
pedagógussá teszik. Hiszen milyen minőség-
ben, milyen foglalkozásban adatik olyan sze-
mélyiség, mint Mátyusné Kiss-Pál Rózsika, 
aki kedves személyiségével, kitartó lelkesedés-
sel, jól megválasztott programok megvalósítá-
sával nyolc éven át vezette a közösséget?

A klub valamennyi tagja őszinte szívvel köszö-
ni meg munkáját. Igen, megköszönjük abból az 
alkalomból is, hogy a rendezvényen egészsé-
gi állapota miatt a klub vezetését átadta Mol-
nár Józsefné Erzsikének, aki nyugdíjas óvónő.

Erzsike eddig is aktívan részt vett Rózsika 
mellett a klub vezetésében. Őszinteségét, köz-
vetlenségét tisztelik a tagok. Kívánjuk, hogy vi-
gye tovább a tagoknak szinte ajándékot adó 
tevékenységet.

Nem igaz az, hogy a magyar közéletben min-
den kiszikkadt, kiszáradt, érzelemben, az egy-
másért való felelősségben minden megszegé-
nyedett.

Legyen bizonyság mindez a klub további 
összetartó tevékenységében.

Köszönjük Rózsika! Jó munkát Erzsike!
a klub tagjai

Változás a Nyugdíjas 
Pedagógus Klub 

vezetésében
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Kevés olyan nagy hatású alakja van a hazai turkológiá-
nak, mint a városunkban 1890. november 2-án született 
Németh Gyula, aki fél évszázadon át vezette az ELTE Tö-
rök Filológiai Tanszékét, európai hírűvé tette a magyar-
országi turkológiát, de talán legnagyobb érdeme az volt, 
hogy kiváló tanítványokat nevelt, akik mesterük nyom-
dokaiba lépve, öregbítették a tudományt és városunk 
hírnevét is. Számos kitűnő tanulmányával hozzájárult 
a magyarság őstörténetére vonatkozó tudományos is-
meretekhez. Nevéhez fűződik a ma egyetlen ismert alán 
nyelvemlék, a jász szójegyzék megfejtése.

Németh Gyula Karcagon kezdett törökül tanulni, in-
nen indult törökországi útjaira, 1907-ben Isztambul-
ba, majd 1908-ban Aydinba. 1909-től az Eötvös Kollé-
gium tagjaként a Budapesti Tudományegyetemen ta-
nult olyan tudósokkal, mint Gombocz Zoltán, Munkácsi 
Bernát, Goldzicher Ignác és Vámbéry Ármin. 1911-14  kö-
zött többször járt tanulmányúton Lipcsében, Kelben és 
Berlinben. A Budapesti Egyetemen 1915-ben habilitált, 
1916-tól a Török Tanszék megbízott, majd rendes tanára 
lett.  Törökországban majd’ száz év múltán igen népsze-
rű a neve, mert ő írta meg az első török leíró nyelvtant, 
s amikor Atatürk kezdeményezésére a törökök írásrefor-
mot hajtottak végre, az arab betűs írásról áttértek a latin 
betűkre, a mintát Németh Gyula adta. 

1916-17-ben jelent meg a török nyelvtana, amely az 
arab írásos oszmán török nyelv elsajátítására máig a leg-
jobb kézikönyv. 1922-től a Magyar Tudományos Akadé-
mia levelező, 1935-től rendes, majd 1941-46 között igaz-
gatósági tagja volt. 1950-65 között az MTA Nyelvtudo-
mányi Intézetének igazgatója volt. 

Tudományos értekezéseiben főleg a magyar nyelv tö-
rök jövevényszavairól és a magyar őstörténet kérdéseiről 
írt. A legfontosabb, egyben legnagyobb lélegzetű mű-

ve, A honfoglaló magyarság kialakulása, 1930-ban jelent 
meg. Ebben a művében a török törzsnévadást, a török 
törzsi rendszert és a nomád török államok kialakulási for-
máit vizsgálta, valamint  bemutatta a török törzsek sze-
repét a magyar nép etnikumának kialakulásában. 

Tudományos munkásságának egy másik fontos vonu-
lata volt a nagyszentmiklósi kincs feliratainak vizsgálata. 
Véleménye szerint a feliratok egy kipcsak török nyelven, 
a besenyő nyelven íródtak. 

Az 1930-as évektől az oszmán török nyelv kutatására 
helyezte a hangsúlyt, behatóan foglalkozott a bulgáriai 
török nyelvjárások tanulmányozásával, tájnyelvi szöve-
geket gyűjtött és adott ki, tisztázta a nyelvjárások felosz-
tásának elvi problémáit. Számos tanulmányt szentelt an-
nak a kérdésnek, hogy hol volt a törökség őshazája, mi-
kor kezdődött a török népek vándorlása. Ezekre a kérdé-

sekre nyelvészeti eszközökkel kereste a választ. Igen fog-
lalkoztatta az is, hogy vajon Attila hunjai törökül beszél-
tek-e, és hogy mi közük volt a magyaroknak a hunokhoz, 
mennyire megbízhatók a magyar krónikák azon állításai, 
hogy a magyarok a hunok utódai. Németh Gyula a kér-
dés négy kiváló szakértőjével, Ligeti Lajossal, Váczy Pé-
terrel, Fettich Nándorral és Eckhardt Sándorral együtt 
egy, a nagyközönség számára is érthető összefoglaló 
műben, az 1940-ben megjelent, Attila és hunjai című kö-
tetben kísérelte meg a válaszadást. Alapműveket tett le 
a tudomány asztalára.

Szülővárosával sohasem szűnt meg a kapcsolata, 
gyakran hazajárt Karcagra, ilyenkor jó barátja, Gaál Lász-
ló (iranista, 20 éven át a karcagi gimnázium igazgatója) 
házában vendégeskedett. Németh Gyula, Gaál László és 
Györffy István volt a hazai keletkutatás motorja a 20. szá-
zad első felében. Nekik köszönhető, hogy városunk szá-
mos neves, főleg török kutatót láthatott vendégül, ilyen 
módon is bekerülve a tudománytörténetbe. 

Németh Gyula professzor 86 évesen, 1976. december 
12-én hunyt el. A karcagi Déli temetőben nyugszik, sírja 
a Nemzeti Sírkert része, 2006 óta védett.  

Emlékét kegyelettel őrizzük.
Szülővárosa születésének 100. évfordulójára szobor 

állításával emlékezett, halálának 40. évfordulója tisztele-
tére pedig síremléket szeretett volna állítani. Györfi Sán-
dor szobrászművész adományát, egy olyan emlékművet, 
amit Mándoky Kongur István is álmodott mestere tiszte-
letére. Azonban Németh Gyula unokái érthetetlen okból 
nem járultak hozzá az emlékmű állításához, így az egy 
másik helyen, a karcagi keletkutatók emlékére létesített 
kegyhelyen lesz…

Dr. Bartha Júlia 
turkológus, etnográfus

Németh Gyulára emlékezünk

A Györffy István Nagykun Mú-
zeum adott otthont annak a fotó-
kiállításnak, amely az „Eleink éle-
te – a család” és az „Eleink élete – 
a munka” címeket viselő, a sorozat 
részét képező eddigi két fotópá-
lyázat során beérkezett anyagok-
ból nyílt. A kiállításmegnyitóra 
december 7-én (szerdán) délután 
került sor. 

Dr. Nagy Molnár Miklós mú-
zeumigazgató köszöntő szavai 
után Kovács Szilvia alpolgár-
mester mondott megnyitó be-
szédet, amelyben kiemelte, hogy 
a 2015-ben kiírt, család témá-
jú fotópályázatnak az volt a cél-
ja, hogy a múlt század első felé-
nek jellegzetes kunsági arcai mel-
lett a korra jellemző viseleteket 
is dokumentálják. - A pályázat-
ra beérkezett képek nagy része az 
első világháborút megelőző, va-
lamint az azt követő időszakban 
készült. A Karcagon készült fotó-
kon jól kivehető az a már polgá-
rosultabb ízlésvilágot tükröző vi-
selet, amely ebben az időszakban 
annyira jellemezte a város és a 
Nagykunság lakóinak ruházatát 
– hangsúlyozta. Arról is beszélt, 
hogy milyen nehéz munka volt a 
múzeum munkatársai számára 
kiválogatni a pályázati anyagok 
közül, hogy melyek kerüljenek 
kiállításra, hiszen rengeteg fo-
tó érkezett be; 2015-ben a leadá-

si határidőt kétszer is meg kellett 
hosszabbítani. Többen felaján-
lották fotóikat a múzeum gyűjte-
ményébe, amit ezúton is megkö-
szönt a pályázóknak. Az első pá-
lyázaton tizennyolc személy vett 
részt, összesen 322 db fényképpel, 
a második, 2016-os évi pályázatra 
szintén nagyszámú fotó érkezett 
be, de már kevesebb résztvevőtől. 
- Talán a munkáról kevesebb fo-
tó készült, mint a családról – ma-
gyarázta Kovács Szilvia. 

Arra is kitért, hogy ha megné-
zünk egy régi fényképet, és ösz-

szehasonlítjuk egy átlagos fény-
képpel, amely napjainkban ké-
szül, szembetűnik, hogy régen 
sokkal nagyobb jelentőséggel bírt 
az az esemény, amikor valakit le-
fényképeztek, illetve nagyobb ki-
váltság is volt, mint napjaink di-

gitalizált világában, ahol a leg-
több fénykép meg sem éri, hogy 
kézbe vehető állapotba kerüljön. 
- Ez is tanulság lehet számunk-
ra, hogy kezeljük egy kicsit ran-
gosabban, méltóbban a fotókat. 
Talán fontoljuk meg jobban, mi-
kor miről készítünk fotót, és ha 
már elkészítettük azt, ne hagy-
juk elveszni, ne hagyjuk a maga 
útját járni, hanem nyomtassuk 
ki, archiváljuk, de mindenkép-
pen tegyük közkinccsé, nézeges-
sük azt – mondta alpolgármester 
asszony. 

A fényképezési szokások átala-
kulásának kapcsán később arról 
kérdeztük Kovács Szilviát, hogy 
vajon mennyire lehet a fiatalabb 
generációkat megfogni ezzel a ki-
állítással.

- Bízom abban, hogy a fiata-

labb generációk is megtekintik 
majd ezt a kiállítást. Ez azért is 
nagyon fontos, mert ezeknek a 
fotóknak a sorsa egyszer a mos-
tani gyerekeknek a kezébe ke-
rül át, nekik kell majd felelős-
séggel viseltetni ezek iránt a fo-
tók iránt. Megőrizni őket az utó-
kornak, vagy akár behozni őket a 
múzeum számára, hogy tényleg 
megmaradjanak. Illetve, példa 
is lehet számukra, ahogy ezek az 
emberek viselkednek a fotókon, 
ahogyan néznek, visszatekinte-
nek ránk, ahogyan öltözködnek, 
amilyen tartásuk van. Bízom ab-
ban, hogy a felnövekvő generáció 
is rendelkezik ilyen tartalékok-
kal, ilyen értékekkel – fejtette ki.

Jelenleg kb. 135 fénykép tekint-
hető meg. Bár a pályázatok már 
lezárultak, a múzeum örömmel 
várja a további, fiókban lapu-

ló kincseket, és remélhetőleg si-
kerülni fog egy kötetet is kiadni 
ezekből a régi képekből, hogy mi-
nél több emberhez eljussanak. 

A megnyitó beszéd után dr. 
Nagy Molnár Miklós múzeum-
igazgató elmondta, hogy a képek 
digitalizálásában, kiválogatásá-
ban és felragasztásában az egész 
múzeum – beleértve a koráb-
bi kollégákat és az újakat – részt 
vett. A fényképek két teremben 
vannak kiállítva, az egyikben a 
családhoz, a másikban pedig a 
munkához kötődő anyagok. 

A szervezők emléklapot és egy 
kis ajándékot adtak át a megnyi-
tón megjelent pályázóknak, majd 
azt is megtudtuk, hogy már terv-
ben van egy újabb fotópályázat 
is – pontos részleteket azonban 
még nem árultak el.

Erdei Orsolya

Fotókiállítás nyílt a Györffy István Nagykun Múzeumban
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A Déryné Kulturális Központ-
ban tartotta a Karcagi Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola Erkel Ferenc Alapfokú Mű-
vészeti Iskolai Tagintézménye ka-
rácsonyi hangversenyét december 
16-án, pénteken.

A II. emeleti hangversenyte-
rem bejárata előtt kottából hajto-
gatott karácsonyfadísz angyalká-
kat osztogattak az esemény szer-
vezői az érkező vendégeknek. A 
terem meglehetősen hamar meg-
telt. A rendezvényt Lór-Kerekes 
Ágnes tagintézmény-vezető, kar-
nagy nyitotta meg a ,,Szent kará-
csony éjjel” című ünnepi dal be-
vezető soraival.

- A karácsonyi hangverseny 
hosszú évtizedek óta egy nagyon 
szép hagyomány a művészeti is-
kola és a város életében. Nagy örö-

mömre szolgál, hogy ezen a ren-
dezvényen évről évre egyre több 
műsorszámmal tudunk kedves-
kedni a közönségünknek – kö-
szöntötte a zenekedvelő vendége-
ket a tagintézmény-vezető.

A közel kétórás rendezvény so-
rán a művészeti iskola diákjai és 
tanárai változatos zeneművekkel 
mutatták meg tudásukat, hol egyé-
nileg, hol kamarazenei előadások 
formájában. A hangversenyen fel-
lépő növendékek közül többen is a 
közeljövőben megrendezésre ke-
rülő versenyekre készülnek. Több 
karácsonyi témájú darab is el-
hangzott, többek között, hallhat-
tunk a gyermekkorból mindenki 
számára ismerős dallamokat re-
zes hangszerek tolmácsolásában, 
egy ünnepi összeállítást a legfia-
talabb tanszak, a népzenét tanu-
ló növendékek előadásában, vala-

mint gitár, hegedű és fuvola össz-
játéka idézte meg a fehér kará-
csonyra vágyakozás hangulatát. 
Klarinétduó játszotta Grieg Peer 
Gynt szvitjének reggeli hangula-
tot idéző részletét, egy csellótrió 
pedig az önképző brit zeneszerző, 
Edward Elgar egyik művét szólal-
tatta meg. A fafúvós család egyik 
legősibb tagja, a furulya zongora-
kísérettel közvetítette a közönség 
számára Giacomo Puccini Gianni 
Schicchi című operájának egy 
részletét. Az iskola egyesített kó-
rusa és vonósegyüttese közös pro-
dukcióval lépett színpadra, majd 
a magánének tanszak előadásá-
nak könnyed, tiszta hangjai vará-
zsolták el a közönséget. A hang-
verseny egy közös műsorszámmal 
zárult, amelyben minden fellépő 
részt vett.

Erdei Orsolya

Karácsonyi hangverseny
Jégvirág címmel városi mesemondó versenyt rendezett a 

Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár az 
Ifjúsági Házban 2016. december 13-án és 14-én alsó osztályos 
gyerekeknek.

Az első napon a legkisebbek, az első és második osztályos tanu-
lók meséi kápráztatták el a zsűrit. A tizennyolc résztvevő egy-egy 
iskolai válogatót követően került a rangos versengésre, amely már 
magában nagy büszkeség – fogalmazott Szabó Péterné, a gyerek-
könyvtár vezetője. –Amikor van ez a verseny, rengeteg szép törté-
netet hallunk. Olyan őszintén, mint a gyerekek, ezt senki nem tudja 
így tolmácsolni – mondta a könyvtáros. A produkciók között voltak 
angyalos, állatos mesék, illetve fenyőfáról, családról és szeretetről 
szóló történetek. Amíg a három tagból álló zsűri (Gulyás Ferencné, 
a Madarász Imre Egyesített Óvoda vezetője, Nagy Emese előadó és 
mesemondó, valamint Vargáné Kovács Zsuzsa nyugalmazott taní-
tónő) meghozta döntését, addig a Madarász Imre Egyesített Óvoda 
Jókai úti óvodásainak előadását élvezhette a közönség. Az értékelés 
után Gulyás Ferencné, a zsűri elnöke csodának nevezte a délutánt, 

amelyet a gyerekek mesés produkciói varázsoltak a terembe. Meg-
osztott első helyen végzett Dániel Csenge (Karcagi Nagykun Ref. 
Ált. Isk.) és Ábrahám Lea Dorka (Györffy István Kat. Ált. Isk.). 
A második helyet Orosz Réka (Karcagi Nagykun Ref. Ált. Isk.) és 
Szabó Miklós (Karcagi Nagykun Ref. Ált. Isk.) szerezte meg, és 
szintén megosztva harmadik lett Ecsedi Anna (Karcagi Nagykun 
Ref. Ált. Isk.) és Márki Flóra (Györffy István Kat. Ált. Isk.).  

December 14-én a harmadik és negyedik osztályos tanulók mér-
hették össze tudásukat. A zsűri elnöke ezúttal dr. Kasuba Jánosné 
munkaközösség-vezető volt, a zsűritagok pedig Kovácsné Mikola 
Éva egykori tanító és Sótiné Szathmári Dóra, a Déryné Kulturális, 
Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár igazgatóhelyettese. Tizen-
hat versenyző állt színpadra, hogy előadják karácsonyi történeteiket, 
amelyek nagy része az önzetlenségről, az adás öröméről, a szeretet-
ről szólt, hol emberi érzésekkel bíró fenyőfák, hol a télapó zsákjából 
meglógó játékmaci főszereplésével. – Mindig arra gondolok, amikor 
egy ilyen versenyen zsűrizni kell, hogy mit indítunk el a gyerekekben 
ezzel a versennyel. Van, akinek olyan élménye lesz ez a mai verseny, 
hogy talán az egész életére kihat – állította a zsűri elnöke, aki maga 

is vers- és mesemondó volt kislány korában, ami jelentősen hozzájá-
rult ahhoz, hogy egész életében ezen a területen dolgozott. A zsűri-
nek ezúttal sem volt egyszerű dolga. Megosztott első helyezést ért el 
Farkas Floransz (Karcagi Nagykun Ref. Ált. Isk.) és Birizló Csenge 
(Karcagi Nagykun Ref. Ált. Isk.), második helyezett lett Madar Szil-
via (Györffy István Kat. Ált. Isk.) és Kun Gréta (Karcagi Nagykun 
Ref. Ált. Isk.), harmadik helyezést ért el Madarász Emese (Györffy 
István Kat. Ált. Isk.) és Fekete Csilla (Györffy István Kat. Ált. Isk.).

Erdei Orsolya
Kapás Mónika

„Jégvirágok” nyíltak az 
Ifjúsági Házban

December 20-án tartotta ka-
rácsonyi ünnepségét a KÁIAMI 
Kiskulcsosi Általános Iskolai Tag-
intézménye, amelyen részt vett 
Szepesi Tibor, a körzet képvise-
lője, Nagy Sándorné, a szülői kö-
zösség vezetője, valamint Lévainé 
Kovács Róza intézményvezető 
helyettes is. A műsorban karácso-
nyi dalokkal közreműködött az is-
kola énekkara, az osztályok pedig 
jeleneteket, meséket, táncot adtak 
elő a szülők és társaik előtt. 

A műsor végén a támogatók-
nak köszönhetően minden gye-

rek kapott karácsonyi ajándékot, 
az osztályok pedig társasjátékot 
vehettek át Futóné Szabó Mar-

git tagintézmény-vezetőtől, és ki-
sorsoltak két fenyőfát is a diákok 
között.

Ünnepség Kiskulcsoson

A Karcagi Járási Hivatal mun-
katársai idén is gyűjtöttek egy kar-
cagi családnak. Az általuk össze-
adott összegből tartós élelmiszert, 
egy zsák burgonyát, egy láda almát 
vásároltak, valamint gyermekru-
hát, játékot is vittek Pánti Ildikó 
képviselő körzetében egy rászoru-
ló, négy kiskorú gyermeket neve-
lő családnak, ahol az apa alkalmi 
munkákból él. Az adományt de-
cember 21-én Hodos Julianna já-
rási hivatalvezető adta át lakásu-
kon az édesanyának, Borúzsné 
Halter Zsuzsannának.

Rászorulóknak adományoztak
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HÍREK

OTTHON

Almás-vörösáfonyás felfújt

2 db tojás, 5 dkg vaj (olvasztott), 1,5 ek porcukor, 
5 dkg vörösáfonya, 6 dkg finomliszt, 0,5 citromból 
nyert citromhéj (reszelt), 1 kk fahéj (őrölt), 1 db al-
ma, 1 ek margarin és 1 evőkanál finomliszt (a for-
mák kikenéséhez)

1. A tojásokat kettéválasztjuk, a fehérjéből a 
cukorral kemény habot verünk.

2. A sárgájához hozzáadjuk az olvasztott va-
jat, a fahéjat, a reszelt citromhéjat, és habosra keverjük.

3. A tojássárgájába belekeverjük a lisztet, majd apránként óvatosan hozzáforgatjuk a to-
jásfehérje habot.

4. Az almát meghámozzuk, felkockázzuk. A formákat kikenjük margarinnal, és kilisztezzük.
5. A masszát egyenlően elosztjuk a formákban, majd a kockára vágott almát és a 

vörösáfonyát belenyomkodjuk.
6. Előmelegített sütőben megsütjük, és langyosan tálaljuk.
sütési hőfok: 170°C
sütési mód: hőlégkeveréses  Jó étvágyat!

Hozzávalók / 3 adag

Elkészítése

Fotó: Internet

Még az ünnepek előtt, decem-
ber 22-én délután került sor a 
Kátai Gábor Kórház karácsonyi 
ünnepségére, amely során a kór-
ház értékes adományokat kapott.

A rendezvény közös énekléssel 
kezdődött, mialatt a kórház mun-
katársai egyenként akasztottak 
díszeket a karácsonyfára, majd 
Nagyné László Erzsébet főigaz-
gató mondott köszöntőt. Arról be-
szélt, hogy a karácsonyi hangu-
lat nemcsak városunk köztereit 
és a kórház osztályait változtatja 
meg, hanem mi magunk is válto-
zunk ilyenkor. - Jobban vágyunk 
a csendre, a nyugalomra, a békes-
ségre, a szeretetre. Visszatérünk 
azokhoz az értékekhez, amelyek a 
hétköznapok rohanásában időn-
ként háttérbe szorulnak – emel-
te ki, majd arról szólt, hogy az ősi 
magyar tradícióban a karácsony 
volt a kerecsensólymok reptetésé-
nek ideje. Ezt idézi a ,,karácsony” 
és a „kerecsen” szavak hangalaki 
hasonlósága is. A sólyom jelképe-
sen az üzenetvivő, a közvetítő sze-
repét töltötte be ég és föld között. 
Habár ma már nem reptetünk ke-
recsensólymot, a karácsonyfa-ál-
lítás is hasonló szimbolikával bír; 
egész pontosan jelképes kísérlet 
az égi és földi világ összekötésére 
– tudtuk meg a beszédből. Főigaz-
gató asszony jókívánságaival és 
Pálfalvi Nándor karácsonyi versé-
vel zárta köszöntőjét. 

Az ünnepi gondolatok után 
Erdei Fruzsina, az Erkel Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskola ma-
gánének tanszakának növendé-
ke adott elő két karácsonyi éne-
ket, amelyek során közreműkö-
dött Molnárné Győri Erika óvo-

dapedagógus és Keserűné Ébner 
Tünde tanárnő. 

Nagyné László Erzsébet főigaz-
gató köszönetet mondott minden 
kórházi dolgozónak egész évi mun-
kájáért, majd külön megköszönte 
dr. Kapusi Lajos mb. orvos-igazga-
tónak, Virág Tünde mb. gazdasá-
gi igazgatónak és Czinegéné Bődi 
Szilvia mb. ápolási igazgatónak az 
intézmény vezetésében betöltött 
munkájukat. 

Elmondta, hogy dr. Kapusi La-
jos, korábbi orvos-igazgatói fel-
adatkörétől visszavonulva, 2017. 
január 1-jével a Sürgősségi Osz-
tály élén áll. Az orvos-igazgatói 
állás betöltését ugyanezen nap-
tól kezdve dr. Farkas Béla osz-
tályvezető főorvos vállalta el fel-
kérésre. - Köszönöm szépen a fel-
kérést, és megpróbálok neki eleget 
tenni legnagyobb tudásom szerint 
– fűzte hozzá a főorvos, majd egy 
Müller Péter idézettel kívánt bol-
dog ünnepeket a megjelenteknek. 
A Központi Műtőt 2017. január 
1-jétől dr. Svéda Szabolcs István 
sebész vállalja át dr. Farkas Bélá-
tól. 

A kórház főigazgatója arról is 
tájékoztatott, hogy a Kátai Gá-

bor Alapítvány a 2016-os évben is 
többletbevételre tett szert, így le-
hetőség nyílt újabb adományok át-
adására az ünnepség keretén be-
lül. Szilágyi Lajosné alapítványi 
elnök intézett néhány szót az ado-
mányokkal kapcsolatban a megje-
lent kórházi dolgozókhoz és meg-
hívott vendégekhez. Megköszön-
te az adóból befolyó 1%-os fel-
ajánlásokat, amelyekből nagyon 
szép összeg gyűlt össze, majd el-
mondta, a gyógytornász csoport-
nak szánt adomány tartalmaz lab-
dákat és egyéb kellékeket, ame-
lyek a gyógytorna során haszno-
sak lesznek a mozgásukban kor-
látozott vagy sérült emberek szá-
mára. Ezenkívül adományt kap-
tak az irodai dolgozók is. Ötszáz-
ezer forint értékben 34 darab szé-
ket tudott biztosítani az alapítvány 
a számukra, valamint hordozha-
tó telefonokat, iratmegsemmisí-
tőt, laminálót. A fülészetnek egy 
kiegészítő műszerre volt szüksé-
ge, amelyet ugyancsak karácsonyi 
ajándéknak szánt az alapítvány, il-
letve Kunhegyesnek két darab fa-
gyasztószekrényt is sikerült vásá-
rolni.

Erdei Orsolya

Karácsonyi ünnepség a kórházban

Több száz plüssállat és játék gyűlt össze december 5-én, a jótékony 
Mikulás-fotózáson. Az ajándékokat december 21-én adta át Szepesi 
Tibor, a Déryné Kulturális Központ igazgatója a Karcagi Többcélú Kis-
térségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ részére. Kun Csilla in-
tézményvezetőtől megtudtuk, a játékokat a rászoruló gyermekes csa-
ládokhoz a szolgálat munkatársainak segítségével jutatták el. Egy má-
sik adománynak köszönhetően karácsony előtt, több száz kiló tartós 
élelmiszert is tudtak osztani a rászoruló családoknak. 

Átadták az ajándékokat

December 8-án a Kováts Mihály Általános Iskola a Déryné 
Kulturális Központban tartotta karácsonyi ünnepségét, ame-
lyen részt vett Pánti Ildikó önkormányzati képviselő is. A két-
órás műsorban a szülők, nagyszülők láthattak többféle táncot, 
hallhattak karácsonyi történetet, éneket az iskola alsós és felsős 
diákjaitól és énekkarától.

Kováts-osok karácsonya

Játsszon Ön is a Karcagi 
Hírmondóval!

Mi a témája a múzeumban 
2016. december 7-én nyílt kiállításnak?
A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel 

és telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben 2017. 

január 16-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 nyertest telefonon értesítjük.

Nyereményjáték
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HIRDETMÉNYEK
Hetedszer indul „Az év praxisa a 
Kárpát medencében pályázat!” 

Hetedszer dördült el a startpisztoly, és indult újra december 20-
án „Az év praxisa a Kárpát medencében” pályázat. Erről számolt 
be az Országos Tisztifőorvosi Hivatalban tartott sajtótájékoztatón 
dr. Kovács Attila helyettes országos tisztifőorvos, a zsűri két tagja: dr. 
Bedros J. Róbert és dr. Kasler Miklós professzorok, valamint B. Király 
Györgyi projektvezető.

Szeretnék, ha a médiában nemcsak az lenne a hír, hogy a  be-
tegeiket elhanyagoló orvosok és nővérek a magyar egészségügy 
szereplői, hanem az is, hogy a hivatásuknak élő háziorvosok és nő-
vérek vannak többen. Az ő megbecsülésüket, presztízsüket óhajt-
ja erősíteni a kiíró, így idén is az emberséges és szakmailag is elhi-
vatott gyógyítókra, a példaértékű orvos-beteg kapcsolatokra, és 
az orvosok kitartó, szolgálatkész munkájára szeretnénk irányítani 
a szélesebb nyilvánosság figyelmét, határon innen és határon túl. 

Idén is csakúgy, mint tavaly a hazai háziorvosok mellett, a 
felvidéki, az ukrajnai, az erdélyi és a vajdasági magyar orvo-
sok is bekerülhetnek a díjazottak közé.

A mozgalommá terebélyesedett pályázat a laikus közönség, a 
betegek hálájára és köszönetére épül, ugyanakkor várjuk a kórhá-
zak, önkormányzatok, polgármesterek, idős otthonok, plébániák, 
civil és szakmai szervezetek ajánlásait is. A szervezők idén is az em-
berséges és szakmailag is elhivatott gyógyítókra, a példaértékű or-
vos-beteg kapcsolatokra, és az orvosok kitartó, szolgálatkész mun-
kájára szeretnék irányítani a szélesebb nyilvánosság figyelmét. 

A beérkezett pályázatokat értékelő zsűri elnöke: dr. Szentes 
Tamás országos tisztifőorvos. Tagjai: Berszán Lajos atya gyimes-
felsőloki plébános, Béres József, a Béres Zrt. elnöke, dr. Száray Esz-
ter háziorvos, a pályázat tavalyi hazai nyertese, Sztankó Péter, a 
Webbeteg főszerkesztője, valamint dr. Bedros J. Róbert, dr. Farsang 
Csaba, dr. Kásler Miklós és dr. Rurik Imre professzorok.

Tavaly a legtöbb szép és megható történet a hálás betegek-
től érkezett. Akadt, akinek betegei életműdíjat javasoltak jósá-
gáért, és olyan is, akinek idős apácák köszönték meg, hogy meleg 
szívvel bánik velük. Az egyik nyertes orvos  hatására alkoholista 
betege letette a poharat, ajánlásában pedig megírja, hogy ivócim-
borái már régen meghaltak, ő orvosának köszönheti életét.

A történetek beküldői között ott volt Cegléd alpolgármeste-
re, Sur község polgármestere, a csongrádi járási tisztifőorvos, a 
Congregatio Jesu apácarend idős otthonának vezetője, a kárpátal-
jai görögkatolikus áldozó pap, Fábiánsebestyén Község Gondozási 
Központjának vezetője is. Írt nekünk Nagyvázsony, valamint a felvi-
déki Marcellháza polgármestere, a Magyar Vöröskereszt és a Nagy-
családosok Egyesülete Csongrádi Szervezetének képviselői, a Kár-
páti Igaz Szó szerkesztősége, továbbá Tőkés László EU parlamenti 
képviselő, és Duray Miklós felvidéki író, politikus is. 

A határon túli ajánlók közül tavaly Kárpátalja tett ki igazán ma-
gáért, hiszen a Kárpátaljai Igaz Szó szerkesztősége több történetet 
is küldött felhívásunkra, de Erdély sem maradt el Kárpátalja mö-
gött: Gyergyóremete, Gyergyószentmiklós, Tordatúr, Csíkszereda, 
Ilyefalva, Kézdivásárhely, Marosvásárhely és Szilágycseh lakosai 
döntöttek úgy, hogy az ő háziorvosuk megérdemli az elismerést, 
és felvidéki díjazottunk is volt. 

Reméljük idén is hasonló népszerűségre és lelkesedésre számít-
hatunk!

A pályázat hivatalos weboldala a www.evpraxisa.hu valamint 
a 2016.evpraxisa.hu címen érhető el. 

Az ajánlásokat 2017. május 10-ig várjuk! 
ÁNTSZ

Megújul a Kátai Gábor Kórház régi szárnya, nő a 
betegellátás színvonala

A lakosság körében a „volt fertőző” épületként közismert szárny már több mint két éve üresen áll. A 
mozgásszervi rehabilitációs osztály áthelyezésével kiürült ez az épületrész, újbóli hasznosításához felújí-
tása elengedhetetlen. 2016 novemberében jelent meg az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszíro-
zott szolgáltatók működési támogatásáról szóló 388/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, amely alapján lehe-
tett pályázatot benyújtani. A támogatás célja volt a fekvőbeteg szakellátó intézmények fenntartási költsé-
geinek csökkentése jó minőségű és hatékony egészségügyi szolgáltatások nyújtásával.

Intézményünk pályázati célja az ápolási osztályának és részben a krónikus belgyógyászati osztályá-
nak egy elkülönült épületrészben, megújult körülmények közé való elhelyezése. Az új egység kialakítá-
sával elkülönülnek az aktív és ezen krónikus osztályok betegutai, azok találkozása, kereszteződése mini-
málisra szorítható, ami betegbiztonsági és kórház-higéniai szempontból is kívánatos előny. Ez a struktú-
rafejlesztés az intézményi vezetés régi törekvése, amire a korábbi hazai forrású és uniós pályázatok nem 
nyújtottak lehetőséget, illetve fedezetet. 

Az ápolási osztály jelenlegi helye több szempontból nem tekinthető megfelelőnek. A jelenleg 24 ágyas 
osztály a főépület 9. emeletén található, így megközelítése az amúgy is nehezen mozgó betegek számá-
ra kifejezett nehézséget okoz, ebből következően a még kísérővel vagy önállóan járóképes betegek sem 
hagyják el sűrűn az osztályt. Nem beszélve a járóképességüket elvesztett ápoltakról, akik szabad levegő-
re egész tartózkodásuk alatt csak igen ritkán, esetleg hozzátartozóik látogatása alkalmával, a lift igény-
bevételével tudnak eljutni.

Az osztállyal szemben, azzal egy folyosón található a csecsemő- és gyermekosztály. Ezen az emeleti 
szinten tehát jelentősen különböző higiénés viszonyokkal és eltérő baktériumflórával rendelkező osztá-
lyok működnek.

A 9. emeleten a 20 ágyas csecsemő- és gyermekosztály jelenleg nem rendelkezik a jogszabályi előírá-
sok szerint – bár lehetőségként, de mint ilyen kötelezően biztosítandó - anyaszállással anyaágyakkal, így 
a bentfekvő kiskorú gyerekek részére az intézmény nem tudja biztosítani azt, hogy a kiskorú gyerekkel 
a közeli hozzátartozó is a gyermekhez közel, de mégis elkülönült helyiségben kerüljön elhelyezésre. Ez a 
probléma most megoldódik.

A felújítás 134 millió forintból valósulhat meg, ami főleg belső munkálatokat takar az első és máso-
dik emeleten. Korábban az épületrész külső hőszigetelése megtörtént nyílászárócserével együtt, de a te-
tő hő- és vízszigetelésére most nyílik lehetőség. A két szinten több mint 1000 m2 kap új burkolatot, fes-
tést, belső nyílászárókat. A kórtermek 48 betegágy elhelyezésére lesznek alkalmasak. A négyágyas szo-
bák valamennyiéhez zuhanyzóval, WC-vel és kézmosóval ellátott vizesblokk kapcsolódik. A korszerűt-
len falifűtést szabályozható radiátorok váltják fel, megtörténik a világítás korszerűsítése is. Terveink sze-
rint minden ágy el lesz látva nővérhívóval, ami ezeken az osztályokon elengedhetetlen. A fűtéskorsze-
rűsítéssel és tetőszigeteléssel jelentős energiamegtakarítás várható. Sajnos a kórház fűtési rendszere úgy 
került kialakításra, hogy jelenleg az üresen álló épületben szabályozhatatlan módon a fűtés folyamatos.

A felújítási tervek elkészültek, így a közbeszerzési eljárás még 2016-ban meg tudott kezdődni. Ered-
ményes eljárás esetén a kivitelező legkésőbb 2017. január végén el tudja kezdeni a munkálatokat, és vár-
hatóan négy hónap alatt be is tudja fejezni. A nyár folyamán a betegek már birtokba vehetik a korszerű-
en felújított épületrészt. 

A tervezett fejlesztés megvalósítása minimális humán erőforrás növekménnyel és annak költségvon-
zatával jár, de eredményjavító hatása éves szinten megközelíti a 20 millió forintot, és nem elhanyagol-
ható a betegek komfortérzetének, kiszolgálási színvonalának javulása, ezáltal a kórház imázsának a nö-
vekedése. 

Tájékoztatás
Az Országos Főállatorvos 5/2016. számú határozatával Jász-

Nagykun-Szolnok megye területére is elrendelte a baromfi zártan 
tartásának kötelezettségét, ennek értelmében valamennyi állattartó 
köteles a baromfit zártan tartani, vagy amennyiben ez nem megold-
ható, a kifutót megfelelő madárhálóval védeni. A madárhálóval le-
fedett résznek, amelyre a baromfi kiengedhető, legalább az állattar-
tó épület alapterületével megegyező nagyságúnak kell lennie. A le-
írt feltételek visszavonásig érvényesek. A leírtak megsértésének ész-
lelése esetén az élelmiszer-felügyeleti szerv az állattartóval szemben 
bírságot szabhat ki, vagy egyéb intézkedést foganatosíthat.

Rózsa Sándor 
jegyző



8 2017. január 13.

HIRDETMÉNYEK

2017. január 13. péntek

18.00 Műsorajánlat
18.05 Városi programajánló
18.10 Kováts Mihály Tagiskola karácso-
nyi műsora
18.30 Nótacsokor
19.05 Nagykunsági Krónika - közéle-
ti magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Gyökeres Sándor
 Téma: beiskolázás
 Karcagi hírek
 - Felkészült a Városgondnokság
 - Sportágak csatája
 - Kisboltok forgalma
 - Eltűnt férfit keresnek
 - Levendula házat adott át a miniszter
 - Jégvitorlások a Tisza-tónál  
 Háttér:
 Vendég: Ézsiás Antal
 Téma: Jót tesz a hideg a 
   mezőgazdaságnak

20.10 Véradók köszöntése

21.00 Szalagavató ünnepség 1. rész

2017. január 17. kedd

18.00 Műsorajánlat 

18.05 Jöjjetek Hozzám – református 

istentisztelet

19.10 Karcagi hírek

19.40 A Hit Szava – római katolikus 

szentmise 

20.40 Bucsai Falunap 2016. összefog-

laló 2. rész

2017. január 19. csütörtök

18.00 Műsorajánlat

18.05 Erkel-ünnepség

18.55 Pásztorok a Hortobágyon

19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 

magazin

20.10 Szalagavató ünnepség 2. rész

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. december 30.
Karsai Andrea - Domokos Attila
2016. december 30.
Lakatos-Tóth Bettina - Rövid 
Tamás

Születés
2016. december 08.
Vidéki Mária - Csillag Barnabás
Kg., Kossuth tér 7-9.

Hanna Róza
2016. december 21.
Nagy Angéla - Dávid Árpád
Kg., Táncsics krt. 1-3.

Bíborka
2016. december 21.
Vadász Brigitta - Duka Zoltán
Kg., Bíró utca 26.

Zoltán Noel
2016. december 22.
Biró Ágnes - Vadász Csaba
Kg., Pacsirta utca 21.

Ágnes
2016. december 25.
Balogh Eszter - Varga Károly
Kg., Zöldfa utca 6. 

Bence
2017. január 03.
Madarász Nikolett - Kanalas Gábor
Kg., Akácos utca 53.

Boglárka
2017. január 04.
Kun Edina - Farkas Rudolf
Kg., Északi utca 35. 

Viktória Klára
2017. január 05.
Jóvér Viktória - Kovács Csaba
Kg., Villamos utca 33.

Bodza Viktória
2017. január 05.
Nagy Kitti - Sütő Alex
Kg., Délibáb utca 42.

Izabella
2017. január 05.
Gyökeres Noémi Mária - Gaál 
István Sándor
Kg., Albert utca 31.

Noémi
Halálozás

Lekvár Sándor 
 (1975)
Juhász Jánosné (Szilágyi Julianna) 
 (1937)
Madarász Mihály 
 (1947)
Simon Lajosné (Toldi Erzsébet) 
 (1945)
Szendrei László Lajos 
 (1940) 
Kuik Imréné 
(Váradi Erzsébet Olga)
 (1930)
Magyar Sándorné 
(Vasas Ilona Éva) 
 (1954)
Zsoldi Lajosné (Szabó Erika) 
 (1950)
Pető Sándor József 
 (1948)
Nagy István Sámuel 
 (1938)
Andrási Mártonné 
(Jónás Ilona Rebeka) 
 (1936)
Németh Gusztáv 
 (1942)
Fehér Sándor Jánosné 
(Baga Juliánna)
 (1963)

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

ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).

Január 14-15.  Dr. Godó Zoltán Karcag, Körös utca 40. Tel.: 06/30-218-5722

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 jogvi-
szonyban történik.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.
Próbaidő: 3 hónap.
Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Benyújtandó dokumentumok: a jelentkező szakmai önéletraj-
za, végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolata.
Az állás betöltésének várható időpontja: elbírálást követően 
azonnal.

Jelentkezni írásban, 2017. január 23-án 16 óráig lehet az aláb-
bi címünkre: Kátai Gábor Kórház, 5300 Karcag, Zöldfa u. 48.
e-mail cím: kgkorhaz@externet.hu
Fax: 59/312-103

Felhívás
A 2017. évi mezőőri járulék megállapításához a Karcag köz-

igazgatási területén termőföldet művelő természetes szemé-
lyek és jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendel-
kező gazdasági társaságok a használati jogosultságukat iga-
zoló dokumentumokat, nyilatkozatot - amennyiben az ada-
tokban változás történt az elmúlt évhez viszonyítva - legké-
sőbb 2017. január 31-ig nyújtsák be személyesen a Polgármes-
teri Hivatal 26. számú irodájában Lingné Orosz Hajnalka ré-
szére, vagy küldjék meg postai úton az 5300 Karcag, Kossuth 
tér 1. címre. A borítékra kérjük írják rá: Mezőőri járulék. A ha-
táridő lejárta után érkező változás-bejelentéseket a Karcag Vá-
ros Mezei Őrszolgálatáról szóló 14/2013. (V.31.) önkormányza-
ti rendelet értelmében a tárgyévet követő kivetésnél tudjuk fi-
gyelembe venni. 

Karcagi Polgármesteri Hivatal Aljegyzői Iroda 
Hatósági Csoport

Horgászok figyelem!
Január 15-én és 22-én (vasárnap) 8-12-ig társadalmi mun-

ka keretében nádvágás lesz a Téglagyári horgásztónál. Szer-
számot mindenki hozzon magával!

Az iroda nyitvatartása január 17-től:
  Kedd  15.00-18.00-ig
  Szerda  15.00-18.00-ig 
  Péntek  15.00-18.00-ig 

Kérjük a horgászokat a fogási 
napló pontos és időbeni leadására 

február 28-ig.

Az elnökség határozata alapján a Nagykun Horgász Egye-
sület az irodai szolgáltatásokat tagjainak nyújtja térítésmen-
tesen. Akik nem tagjai az egyesületnek, a szolgáltatás igény-
bevétele esetén 1.500 Ft/alkalom halgazdálkodási hozzájáru-
lást kötelesek fizetni.

Elnökség

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
 - Egyéb szakképzett oktató, nevelő (Kisújszállás),
 - Épületvillany-szerelő (Kenderes),
 - Kisállatgondozó (Kisújszállás),
 - Kőműves (Kisújszállás).

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/

Tájékoztatás
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Belügyminisztérium Or-

szágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Köz-
pont mint kéményseprőipari szerv 2017. évi kéményseprőipari 
sormunka ütemterve szerint Karcag településen 2017. janu-
ár 05-től 2017. október 31-ig kerül sor a kéményseprőipari sor-
munka elvégzésére. Az ütemterv és a tevékenység ellátásá-
val kapcsolatos minden további részletes információ a www.
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu oldalon elérhető.

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

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

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

Régi típusú ház eladó. Kívül-belül 
felújított (víz, villany, gázvezeték-
cserével, aláfalazva, két sor szige-
teléssel). Lakáscsere érdekel. Tel.: 
06/30-219-6813.

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

Karcagon, a Táncsics krt. 13. fszt. 3. 
szám alatti, 56 m2-es, teljesen fel-
újított lakás, költözés miatt alkuké-
pesen eladó. Tel.: 06/70-220-3580. 

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

Eladó központi, kétszobás, étke-
zőkonyhás, nagy erkélyes, 60 m2-
es, földszinti társasházi lakás. Tel.: 
06/70-326-7291.

2 db garázs kiadó, vagy eladó 
Karcagon, a Varró utcában (volt 
állatorvosi rendelő udvarán). 
Áram van. A Gyarmati úton, a volt 
Téglagyárral szemben, kétszobás, 
összkomfortos, új építésű lakás ki-
adó.  Tel.: 06/30-955-3955. 

Építési telek közművekkel eladó 
a buszpályaudvar szomszédságá-
ban. Tel.: 06/20-805-2338. 

Egyedül élő nőnek szoba kiadó (40-
60 éves korig). Tel.: 06/59-400-335.

Garázs eladó Karcagon, a Szent 
István sugárút 1-5. alatt. Tel.: 06/30-
675-8319.

Állat
Kopasztott kakas és jérce (3-4 kg) 
eladó. Vágás minden pénteken. A 
megrendelést csütörtök délig kérem 
leadni. Cím: Karcag, Soós I. u. 12. Tel.: 
06/59-311-969, 06/30-244-5160.

Karcagon 5 db kecske eladó, akár 
darabonként is. Tel.: 06/30-292-
4561.

Vegyes
Mindennemű régiség és teljeskörű 
hagyaték felvásárlás! Bútorokat, 
festményeket, órákat, porceláno-
kat, dísztárgyakat, paraszti haszná-
lati tárgyakat, eszközöket, bödönt, 
kannát, állványos babafürdőkádat, 
mosóteknőt, sózóteknőt, kanapét, 
konyhaasztalt, kredencet, komó-
dot, stb. vásárolnék. Tel.: 06/20-
996-1346.

Gyárak, üzemek, iskolák, egész-
ségügyi intézmények leselejte-
zett ipari kellékeit, bútorait meg-
vásárolom! (Munkapadok, székek, 
többfiókos szekrények, vasaszta-
lok, búrák, lámpák, szertári, orvo-
si vitrinek, szekrények, stb.) Tel.: 
06/20-996-1346.

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

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

Traktorutánfutó, 40x40-es szög-
vas, műanyag redőny, gyerekülés 
kocsiba, mosdókagyló (fehér) el-
adó. Tel.: 06/70-560-7569.

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

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

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

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

Termelői mézvásár (zárjegyes) ja-
nuár 14-én (szombaton), 9-13 óráig 
Karcagon, a Reggel utca 33. szám 
alatt a nagykapuban. Vendégem 
a helyszínen egy gyógyteára! 
Rendelni: 06/30-696-5288-as tele-
fonszámon. 

Régi típusú, felújításra szoruló esz-
tergagép, állványos köszörű, rúd-
acél hajlító, körgyűrű hajlító készü-
lékek eladók. Csere is érdekel. Tel.: 
06/59-313-369.

Eladó sparhelt, fali gázmelegítő, fűt-
hető üléshuzat, 1 db széles heverő, 
6 személyes étkezőasztal, 5 m2 vi-
lágos szalagparketta, női felújított 
kerékpár, Toyota Yaris (új) tetőcso-
magtartó. Tel.: 06/30-967-5578.

Akció! Pulcsik (vékonyak és vasta-
gok), cipzáras felsők (100-300 Ft), 
farmerek már 300 Ft-tól kaphatók. 
Ugyanitt minden vállfás termék-
re 20% kedvezmény Karcagon, a 
SZŰCS-KER-nél. Címünk: Szabó 
József utca 32/b (a Morgó Csárda 
parkolójánál).

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

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

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

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

Növényvédelmi szakirányítást, 
szerződéskötéssel, számlaképesen 
vállalok. Kenyeres László okleveles 
növényorvos, tel.: 06/30-785-0690.

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!

Hirdessen Ön 
is a Karcagi 

Hírmondóban!

Apróhirdetés 
már 200 Ft-tól!

Nyitvatartás:

Hétfő: 8.30 - 13.30 óráig

Kedd: 8.30 - 15.00 óráig

Szerda: 8.30 - 10.00 óráig

Csütörtök: 8.30 - 10.00 óráig

Pénteken nincs hirdetésfelvétel

Kedves 
Olvasóink!
Amennyiben nem 

kapják meg a 
Karcagi Hírmondót, 

kérjük jelezzék 
szerkesztőségünkben 

személyesen 
(Karcag, Kertész J. u. 2.), 

vagy telefonon a 
06/59-312-415-ös 

telefonszámon!

Kertes házat keresek 
nagy udvarral 5 M Ft-ig. 

Ipari áram szükséges. 

Tel.: 06/30-878-0373.

Vállalkozáshoz 
befektetőtársat 

keresek, 
aktív közreműködéssel. 

Továbbá, angolul jól 
beszélő személyt 

hosszútávra felveszek.

Tel.: 06/30-878-0373.

Január 14. (SZOMBAT)
8-13 óráig 
 Főtér Gyógyszertár
 (Horváth Ferenc utca 1.)
9-20 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út) (Tesco)

Január 15. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 
 Főtér Gyógyszertár
 (Horváth Ferenc utca 1.)

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

Gyógyszertári 
ügyelet
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SPORT HIRDETMÉNYEK

Harcos ősz után 0,5 ponttal le-
maradva az előttünk állótól 4. he-
lyen zárta az őszt a karcagi NB II-
es sakkcsapat. Az első fordulóban 
Újszász ellen csapatunk 8-4 ará-
nyú vereséget szenvedett úgy, hogy 
több partiban a győzelmet szalasz-
tottuk el. Sajnos ezzel szinte el-
dőlt a bajnoki cím sorsa, így a do-
bogóért próbált harcolni a csapat. 
A következő fordulóban Gyula el-
len már sikerült idegenben a 7-5-ös 
győzelmet elérni, ami lökést adott 
a csapatnak. A következő forduló-
ban a jó erőkből álló Békés ellen 
újabb 7-5-ös győzelmet arattunk 
az Akácliget Gyógy- és Strandfür-
dőben. Jelenleg ez a Békés előz meg 
bennünket fél ponttal. A két si-
kert elsöprő győzelmek követték. 
Előbb Félegyháza-Csongrád csa-
patát múltuk felül 9-3-ra, majd az 
igen erősnek tűnő Maróczy csapa-
tához utaztunk Szegedre. A csapat 
viszont ezen a napon fantasztikus 
formában volt, és bravúros 8,5-3,5 
arányú győzelmet ért el. Az utolsó 
őszi fordulóban az a Meritum Ti-
sza-parti csapata érkezett az Akác-

ligetbe, amelyik a bajnokságban 
több meglepetést is okozott. Ne-
künk is nagyon meg kellett küzde-
ni minden egyes fél pontért, azon-
ban sikerült őket is legyőzni 7,5-4,5 
arányban. Ezzel jelenleg a 4. helyen 
állunk, 1,5 ponttal lemaradva Ma-
kó csapatától és 0,5 pontra Békéstől, 
így ígéretes helyről várjuk a tavaszi 
folytatást, ahol szeretnénk az utób-
bi 3 évhez hasonlóan ismét a dobo-
gón végezni. Kiemelkedik a csapat-
ból Kónya László és Mohácsi Im-
re, akik a lejátszott 6 mérkőzésből 
5 pontot szereztek, ráadásul Laci 
vereség nélkül érte el ezt. Szintén 
jó pontszerzők a 4,5 pontot elérő 
Fodor István és Egyed Zsolt. Az 
éltáblán Ardelean George Catalin 
az olimpia után (ahol a román fér-
fi válogatott szövetségi kapitánya 
volt) az első 3 mérkőzésen segítette 
a csapatunkat 2,5 ponttal. Mögöt-
te Egyed Gábor 3 nagyszerű győ-
zelemmel rendelkezik, amit 2 al-
kalommal az 1. táblán ért el. Egyed 
Judit még adós a bravúrokkal, de 
szépen tartja a tábláját, és 4 dön-
tetlenjével segítette eddig a csapa-

tot. Dosztán János a 4. táblán sta-
bil játékkal és 4 ponttal járult hozzá 
az őszi eredményhez. Mögötte Ko-
vács Róbert picit hullámzó játékkal 
szerzett 3 pontot. Puha Péter ismét 
magára talált, és eddig veretlenül 
5 mérkőzésből 3,5 pontot szerezve 
segítette a csapatot. Rab János el-
ső számú tartalékként nagyszerűen 
szerepelt, hiszen 3 mérkőzésen 2,5 
pontot szerzett. Két ifjúsági játéko-
sunk a jövő jegyében ült asztalhoz a 
csapatban, és remélhetőleg a tanu-
lóévet követően meghatározó játé-
kosokká növik ki magukat. Közü-
lük Illés Dávid Márk minden mér-
kőzésen játszott, és 4 értékes dön-
tetlent ért el, Rózsa Zoltán egy 
mérkőzést játszott, neki most nem 
sikerült pontot szereznie. A csapat 
eddigi szereplése köszönhető a nyu-
godt hazai környezetnek is, ame-
lyet az Akácliget Gyógy- és Strand-
fürdő biztosított, valamint a KVG 
Kft, Kiscipó Kft, Madarász György, 
Horváth Lajos, Kiss Lajos helyi tá-
mogatóinknak is köszönjük, akik a 
csapatot évek óta segítik.

Egyed Zsolt

Harc a dobogóért

Kissé felemásra sikeredett 
szakosztályunk eredményessége 
a múlt évben. Mondjuk ezt egy 
olyan szempontból nézve, hogy 
egy nagyra törő szakosztály iga-
zából soha sem lehet megeléged-
ve eredményeivel, mert csak ez 
vezethet a további sikerek irányá-
ba. A tavaszi évadunk eredmé-
nyesség szempontjából sikere-
sebbnek mondható, az őszi ver-
senyszezonban viszont iskola-, 
illetve lakhelyváltás, vagy egyéb 
okok miatt néhányan kiváltak a 
csapatból. Így ezen időszakban 
az újraépítkezésé volt a főszerep. 
Összességében viszont nem pa-
naszkodhatunk eredményessé-
günkre, hiszen a 18 versenyen, 
amelyen képviseltük városunk 
birkózó életét, 38 arany, 27 ezüst 
és 54 bronzérmet gyűjtöttek be 
fiataljaink. Ebben van két or-
szágos bajnoki cím és hét egyéb 
érem országos bajnokságokról, 
illetve országos diákolimpiák-
ról. Ami az eddigi tudósításokból 
még kimaradt, azt most öröm-
mel tesszük közzé. Mezőhegyesre 
kapott meghívást csapatunk egy 
nemzetközi versenyre, ahol 188 
fiatal mérte össze tudását, köztük 
hét karcagi versenyző. Eredmé-
nyeink: Gyermek korosztály, 32 
kg: Tóth Réka I., 35 kg: Kovács-
Bocskay Timur I., 38 kg: Tarjányi 
Gergő I., Diák II. 29 kg: Csaná-

di Zoltán III., 35 kg: Ordas Tibor 
III., 58 kg: Nagy Sándor III. (kor-
engedéllyel). Diák I. lány kategó-
riában 38 kg: Tóth Noémi I. Utol-
só és egyben évzáró versenyünkön 
Törökszentmiklóson szerepeltünk 
december közepén. A kilencven-
fős mezőnyben már három újonc 
is szerepet kapott a csapatunkban. 
Hozzáállásuk, sikereik biztatóak a 
jövő szempontjából. Eredménye-
ink: Gyermek korosztály, 26 kg: 
Antal Alex III., 32 kg: Tóth Ré-
ka III. (fiúk között), 38 kg: Tarjá-
nyi Gergő II., 45 kg: Urbán Zoltán 
I., 58 kg: Nagy Sándor I. Lányok, 
32 kg: Tótkomlósi Csenge I., Diák 
korosztály, 38 kg: Tóth Noémi I., 
42 kg: Tótkomlósi Ádám III.  

Szakosztályunk támogatásával 
közreműködtünk a Györffy István 
Katolikus Általános Iskola grund-
birkózó csapatának tisztes szerep-
léséhez, amelyet a kelet-magyar-

országi régióban értek el Püspök-
ladányban. A tizenhárom isko-
la közül egy negyedik és két ötö-
dik helyezést szereztek a karca-
giak csapatban (I-es és II-es kor-
csoport, külön fiúk és lányok ka-
tegóriában). Bízunk benne, hogy 
lesz még szép folytatása ennek, 
hiszen a Magyar Diáksport Szö-
vetség és a Magyar Birkózó Szö-
vetség magas szintű támogatásá-
val újraéledt ez a játékos verseny-
forma, amely kifejezetten az isko-
lai sportolás kiszélesítését, válto-
zatosabbá tételét szolgálja. Ennek 
folytatásaként persze lehetősé-
ge van a gyerekeknek kipróbálni 
igazi birkózószőnyegen a játékos 
gyermekbirkózást is, ahová vár-
juk szeretettel a leendő „kis baj-
nokokat” kedden és csütörtökön 
16.30-tól a Pap Béla utcai birkó-
zótermünkbe.  

Szűcs András

Száztizenkilenc érem 2016-ban

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye szere-
tettel hívja és várja a leendő első osztályos gyerekeket já-
tékos angol foglalkozásra az iskola alsó tagozatos tanter-
mébe 2017. január 16-án (hétfőn) 16.15 órakor.

Érdeklődni lehet az 59/503-126-os telefonszámon.

tanító nénik

Tisztelt Szülők!


