
Közel hat méter magas és több mint háromszáz méter hosszú lombkorona tanösvényt, sétányt 
adtak át december 6-án, szerdán a Karcagi Parkerdőben. A beruházás a NEFAG Zrt. közjólétet 
szolgáló, hosszútávú fejlesztési munkájának újabb állomásaként valósult meg.

Mintegy százmillió forintból valósult meg a Karcagi Parkerdő szívében az a turisztikát és aktív ki-
kapcsolódást szolgáló beruházás, amely a természet és az emberek kapcsolatát is erősíteni szeretné. 
Dégi Zoltán, a NEFAG Zrt. vezérigazgatója házigazdaként köszöntötte a megjelenteket, és elmondta, 
hogy az erdők fenntartása, bővítése mellett kiemelt feladatuknak tartják az olyan erdők létrehozását, 
amelynek a növényei, virágai a hangulatos pihenést szolgálják. 

(Folytatás a 3. oldalon...)
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A Karcag Városi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 
nevében áldott és meghitt karácsonyt, sikerekben gazdag, 

boldog új évet kívánunk városunk valamennyi polgárának!

Dobos László
polgármester

Gyurcsek János
alpolgármester

Kovács Szilvia
alpolgármester

Rózsa Sándor
jegyző

Hamarosan véget ér a 2017-
es év. A város vezetése számos 
célkitűzéssel, feladattal, takaré-
kos, fegyelmezett költségvetés-
sel indította az évet, amelyet si-
került megvalósítani és teljesí-
teni. Városunk épül, szépül, szá-
mos új beruházás valósult meg 

az elmúlt hónapok során, vagy 
éppen van folyamatban, és a jö-
vőben is látványos lesz a fejlő-
dés, amelyek egy része külön-
böző pályázati forrásokból fog 
megvalósulni. Az ezévi eredmé-
nyekről, és a közeljövő felada-
tairól Dobos László polgármes-
terrel beszélgettünk.

- Polgármester Úr! Milyen cél-
kitűzésekkel, feladatokkal in-
dult a 2017-es év?

- A költségvetés megalkotá-
sa a legfontosabb rendeletünk, 
amelyet a képviselő-testületnek 
el kell fogadnia, és ez határozza 
meg azt az alapot, ami egyéb-
ként egy hosszabb gazdasági cik-
lusra is vonatkozik. Tehát minden 
év egy része egy gazdasági cik-
lusnak, és annak keretébe kell be-
illeszteni ezeket az éveket, egé-
szen pontosan 2015-2019-ig ter-
jedő időszakban. Természetesen 
úgy, hogy a város biztos anyagi 

alapokon nyugodjon, ne kelljen 
semmilyen hitelfelvételhez, se-
gítséghez folyamodnunk, el tud-
juk látni a kötelező, és az önként 
vállalt feladatokat, sőt még egy 
olyan alapot is kell képezni, ami 
a nem várt feladatok ellátását is 
megoldhatja.

- Hogyan teljesített a város a 
költségvetés vonatkozásában? 
Sikerült-e teljesíteni a terve-
ket, az idei célokat?

- Nagyon szigorú gazdálkodást 
írtunk elő intézményeinknek, és 
saját magunknak is természe-
tesen. Ennek megfelelően nem 
olyan régen tárgyalta a testület 
az időszaki végrehajtásnak a mi-
kéntjét, és teljesen rendben van 
mind a bevételi, mind pedig a ki-
adási oldal.

- Sok pályázat, beruházás fo-
lyik, zajlik a városban. Felsorol-
ni is nehéz lenne mindet. Me-
lyeket emelné ki?

- Minden egyes kis előrelé-
pés, ami a fejlesztésekkel össze-
függ, nagyon fontos a számunk-
ra. Legyen az egy árok lefedése, 
karbantartása vagy járdaépítés. 
Minden ilyen jellegű dologgal a 
városban élők életét javítjuk és 
könnyítjük meg. 

(Folytatás a 2. oldalon...)

„Minden apró előrelépés 
fontos városunknak”
- interjú Dobos László polgármesterrel -

Lombkorona tanösvényt avattak 
a Karcagi Parkerdőben
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(...folytatás az 1. oldalról)
Természetesen vannak mindig olyan 

feladatok, nagy beruházások, amelyek 
még jobban megdobogtatják az itt 
élők szívét. Számtalan ilyet lehet felso-
rolni. Úgy gondolom, hogy sikerült to-
vább szépíteni a főterünket, nagyon 
fontosnak tartom, hogy hosszú évek 
kemény munkája után a postai csomó-
pont közlekedésbiztonsági szempont-
ból erőteljesebb lett a villanyrendőr ki-
építésével. Nagyon fontos, hogy a ne-
velési és oktatási intézmények folya-
matosan karban vannak tartva, és fej-
lesztjük őket. Megemlíthetjük példá-
ul a SZIM óvoda bővítését, vagy a Ki-
nizsi úti óvoda konyhájának a felújítá-
sát. Ugyanilyen fontos a sport területén 
történt előrelépés, amit sikerült elér-
nünk. Kialakításra került egy nagy mű-
füves pálya, a Varró István Szakképző 
intézmény műfüves pályájának az épí-
tése pedig éppen most zajlik. Sok olyan 
dolog történt, ami nagy előrelépésnek 
számít. 

- Az oktatási és nevelési intézmé-
nyek tekintetében lesz folytatása a 
felújításoknak.

- Igen. A napokban kerül bemuta-
tásra a Kováts Mihály tagiskola felújí-
tásának projektje. Nagyon fontos do-
log és egy jó hír, hogy az óvodáinkat 
is tovább tudjuk fejleszteni, hiszen a 
Zöldfa úti óvodát is egy nyertes pá-
lyázatnak köszönhetően rövidesen el 
fogjuk tudni kezdeni felújítani.

- A TOP-os pályázatok is hamaro-
san indulnak. Milyen beruházások 
fognak megvalósulni?

- Természetesen olyan dolgokra tud-
tunk pályázni, amelyekre kiírás történt. 
Megpróbáltuk a két évvel ezelőtti ter-
vezési ciklusban kialakítani a pályáza-
ti kört, ami valójában ne csak egy lát-
ványfejlesztés, hanem hasznos is le-
gyen városunk számára. Egyébként 
a Zöldfa úti óvoda is a TOP-os pályá-
zatok közé sorolható. Ezek a pályáza-
tok folyamatosan 2020-ig fognak meg-
valósulni. A pályázatok a legkülönbö-
zőbb fázisban vannak. Van, ahol már a 
tavaszi időszakban el lehet kezdeni a 
munkát, de természetesen van olyan, 
ami még elbírálás alatt van, de olyan 
is van, amely már a tervezési fázis-
ban szerepel. 2018-ban várható Kar-
cag zöldfelületének a fejlesztése, va-
lamint a Városháza és a Déryné Kul-
turális Központ energetikai fejleszté-
se, 2019-ben a kerékpárút hálózat ki-
alakítása, a karcagi turisztikai attrak-
ciók fejlesztése, helyi foglalkoztatá-
si együttműködések megvalósítása a 
karcagi járásban, 2020-ban pedig be-
fejeződik az iparterület infrastruktu-
rális fejlesztése, a Városgondnokság 
infrastrukturális fejlesztése, karban-
tartó műhely építése a város egyik 
cégénél, és lehetne még tovább so-
rolni.  

- Rendezvények tekintetében vá-
rosunk a térség egyik vezető tele-

pülése. Több sikeres nagy rendez-
vényünk is megvalósul évről évre. 
Turisztikai szempontból mekkora 
vonzerővel bírnak ezek a progra-
mok?

- Nagyon gazdag városunk ese-
ménykínálata. A kulturális-, a gaszt-
ronómiai-, a sportrendezvények so-
kasága megtalálható a palettán. Ta-
lán nincs is olyan hét, hogy ne lenne 
Karcagon valamilyen rendezvény. Le-
gyen az egy konferencia, egy kiállí-
tás, vagy bármi, ami csalogatja a kö-
zönséget, a turistákat. Úgy gondo-
lom, hogy semmiképpen nem visz-
szafelé fejlődünk ezen a téren, hi-
szen egyre többen látogatnak el hoz-
zánk ezekre a rendezvényekre. Nyil-
vánvalóan mindig van olyan elkép-
zelés, hogy valamit változtassunk az 
egyes rendezvényeken, hogy ne le-
gyen egyhangú, egysíkú. Viszont tu-
domásul kell venni, hogy nagyon ko-
moly anyagi háttér szükséges egy-
egy program lebonyolításához, meg-
valósításához. Ez az a tétel például, 
ami az önként vállalt feladatok közé 
tartozik, és amiben meg van kötve 
a kezünk az anyagi forrásokat illető-
en. Nyilvánvalóan csak olyan előadó-
kat, fellépőket tudunk egy-egy ren-
dezvényre meghívni, amit a pénztár-
cánk elbír.

- Már tervezik a jövő év költés-
vetését. Milyen fontosabb felada-
tokkal, célkitűzésekkel fog indulni 
2018? Lesznek-e például megszorí-
tások?

- Gazdaságilag nem lesz könnyű évünk, 
úgy, ahogy ez az év sem volt könnyű, hi-
szen nagyon takarékosan kellett gazdál-
kodnunk. Megszorítások ennek ellenére 
nem lesznek, nem is tervezünk ilyen in-
tézkedéseket. Mindenképpen még egy 
olyan zsebet kell kialakítani a költségve-
tésben, ami a pályázatok megvalósítá-
sát jobban segíti, hiszen mindig van egy-
egy olyan tétel, amire nem számíthatunk. 
Amikor két éve a TOP-os pályázatok ki-
írásra kerültek, akkor csak becsült költség-
vetéssel dolgozhattunk. Azóta emelked-
tek az árak, mind az építőanyagok, mind 
a kivitelezési díjak tekintetében, úgyhogy 
kell egy tartalékot képeznünk, ha a pályá-
zati források nem lennének elegendőek, 
akkor is be tudjuk fejezni az egyes projek-
teket.

- Mit kíván a Karcagi Hírmondó 
olvasóinak a következő évre?

- Áldott karácsonyt és békés bol-
dog új esztendőt kívánok a kedves 
olvasóknak! Tudjuk nagyon jól, hogy 
a következő esztendő választási év 
lesz. Szeretném, ha Karcagon egy na-
gyon tiszta, nagyon korrekt, nagyon 
emberi választás zajlana, a demokrá-
cia szabályainak megfelelően. 

- Polgármester Úr! Köszönöm az 
interjút, és kellemes karácsonyi ün-
nepeket, boldog új évet kívánok!

Balogh Andrea

KÖZÉLET

Közéleti szilánkok
Év végi aforizmák

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Dobos László, 

Karcag város polgármestere decemberi fogadóórája 
2017. december 19-én, kedden 14.30 - 16.30 óráig kerül megtartásra.

„Minden apró előrelépés 
fontos városunknak”

Kedves Karcagi Polgárok!
A karácsony sokaknak sokfélét jelent, sokfélét hoz: csa-

ládi és baráti önfeledt együttlétet, gyertyagyújtást, fenyő-
ágat, betlehemezést, karácsonyi vásárt, a fahéj illatát. 
Számomra a legszebb, legbékésebb ünnepet jelenti, ami-
kor bármilyen nehéz és hosszú volt is az év, a Szenteste el-
hozza magával a fényt. Úgy érzem, ez egy áldott pillanat, 
amikor köszönetet kell mondanunk mindazokért az aján-
dékokért, apró csodákért, amelyet az élettől kaptunk, és 
azokért az eredményekért, amelyeket közösen értünk el. 
Hálával tartozom Önöknek, hiszen kitartó és biztató tá-
mogatásuk hozzájárult a térség és az ország gyarapodá-
sához. Azt kívánom, amit Pilinszky János kérő óhajként 
így fogalmazott meg: „A karácsonyi ünnep külsősége mit 
se ér e tiszta, ártatlan és egyetemes szeretet nélkül.”

dr. Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter

- interjú Dobos László polgármesterrel -

A napokban tartotta volna százötödik születésnapját Bogdánfi 
Sándor magyar író, újságíró és szerkesztő, akire sajnos már elég ke-
vesen emlékeznek. Harminc éve hunyt el Újvidéken, ahol éppen 
negyvenöt évvel ezelőtt dedikálta frissen megjelent kötetét nekem 
az Új Symposion szerkesztőségében. Érdekes egyéniség volt. Né-
hány évig Tito közvetlen munkatársai közé tartozott (ő volt a hiva-
talos magyar fordítója), később eltávolodott a vezértől, és kissé az 
„eszmétől” is. A humorhoz viszont élete végéig hű maradt. 

Alábbiakban aforizmáiból válogattam néhányat: „Korunkban 
egyre több a számítógép és a számító ember. * Egyesek eszménye a 
világszabadság, másoké a világpiac. * A műveletlenség nem beteg-
ség, mégis ragályos.* Utcalányok már akkor is voltak, amikor még 
nem is volt utca.* A zsarnokot rendkívül bosszantja az a tény, hogy 
ő is ember.* Egy halvacsorán a nagy halak megállapították, hogy a 
kis halakban sok a szálka.* A nemzeti hagyományok közül némely 
ember csak a lustaságot őrizte meg. * Az halad előre a leggyorsab-
ban, akit kergetnek. * A tanulságot egyesek az ember fizetéséből 
vonják le. * Az író-olvasó találkozó legsikeresebb formája az, ami-

kor az író otthon ül egyedül és ír. * A vakmerő újságíróról kiderült, 
hogy csak vak.* Az ember szereti az állatot: gyakran megsimogat-
ja, még gyakrabban megeszi. * Ha megrokkansz, úgy megváltozol, 
hogy régi barátaid nem ismernek rád. * Az ember nem mindig vallja 
be szívesen, hogy ártatlan. * A nemi felvilágosítás csupán sötétben 
élvezhető. * Az emberevő az egyetlen, akiről biztosan tudjuk, hogy 
szereti az embereket. * Megismerkedtem egy mai lánnyal, de akkor 
már tegnapi volt. * Vakon csak azt lehet szeretni, akit látunk. * Elad-
ta a becsületét, de nem adtak érte semmit. * Hiába zűröd le a tanulsá-
got, ha rossz a szűrőd. * Újabban azok  élnek többnejűségben, akiknek 
egy feleségük sincs. * A nagy időknek ő mindig csak tanúja akart len-
ni, nehogy vádlott legyen. * Ne csodálkozzunk azon, hogy a kanáltu-
lajdonosok nem kedvelik a villatulajdonosokat. * Új megvilágításban 
a probléma olykor egészen sötétté válik. * A közélet is végződhet köz-
halállal. * A helyi nagyságok olykor helytelenül kicsinyesek. * Azt ha-
zudta, hogy neki mindig igaza van. * A futballistát és a humoristát vé-
gül rendszerint lerúgják.” 

 -ács-
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(...folytatás az 1. oldalról)
- A parkerdő lombkorona sétá-

nyának elkészítésével a látogatók-
nak hagyományos közjóléti léte-
sítményi funkciókat és szolgál-
tatásokat kívánunk nyújtani, de 
egyes tartalmi elemek megvaló-
sítását úgy terveztük, hogy azok 
egyedisége, tájat bemutató üze-
nete különlegesség legyen a ma-
ga nevében – fogalmazott Dégi 
Zoltán. Kiemelte, hogy azért Kar-
cagra került a tanösvény, mert a 
tapasztalat azt mutatja, hogy itt 
megbecsülik az ilyen beruhá-
zásokat. Hangsúlyozta továbbá, 
hogy az erdőben semmi sem ön-
célú, minden rovarnak, madár-
nak, növénynek megvan a pon-
tosan meghatározott szerepe. - A 
bemutatótáblák ismeretet nyúj-
tanak a természet, helytörténet 
iránt érdeklődőknek, lehetősé-
get adnak az erdő, az ember kap-
csolatának tudatos formázásá-
ra, az erdész szakma és a termé-
szetvédelem bemutatására – árul-
ta el a vezérigazgató. A 234 méter 
hosszú tanösvény teljes hossza a 
le-, illetve feljárókkal együtt 314 
méter, amely 6 méter magasság-
ban helyezkedik el. Dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi minisz-
ter, a tulajdonosi jog gyakorlója-
ként és szülőföldjéhez való kötő-
dése miatt is elkötelezett támo-
gatója és kezdeményezője az ál-
lami erdők fejlesztésének. - A 
lombkorona tanösvény hozzáse-
gít ahhoz, hogy megismerjük az 
erdők világát évszakoktól függet-

lenül, és olyan magasságban tud-
junk szemlélődni, olyan magas-
ságban ismerjük meg a madár-
világot, a fákat, ezt a csodálatos 
környezetet, ahova egyébként az 
átlag erdőben kiránduló, az er-
dész, a vadász, az osztálykirán-
duláson vagy biológia órán lévő 
sem jut fel, hiszen mi általában 
a talaj szintjén szoktunk 
mozogni – hangsúlyozta 
a tárcavezető. Dr. Faze-
kas Sándor azt is kiemel-
te, hogy száz-kétszáz év-
vel ezelőtt ezen a terüle-
ten még téglavető gödrök 
voltak, majd a betelepítést 
követően a megerősödött 
erdőt többször le akarták 
termelni, de szerencsére 
mindig volt, aki megvéd-
te a fákat a kivágástól. A 
tárcavezető úgy véli, hogy 
a tanösvény ideális családi 
programokra is, hiszen a 
közelben lovaglási lehető-
ség, termál fürdő, futball-
pálya és szálláshely is van, 
sőt további fejlesztésként 
ide, a közelbe kerül majd a milá-
nói pavilon is.

A tanösvény modern eszkö-
zökkel segít az embereknek meg-
ismerni az erdő világát, amelyről 
Révész Máriusz, a kerékpározá-
sért és aktív kikapcsolódásért fe-
lelős kormánybiztos is elismerő-
en beszélt. - A magyar erdőket mi-
niszter úr tevékenységének és az 
erdészetek, nemzeti parkok tevé-
kenységének köszönhetően sike-

rült megnyitni az emberek 
előtt, sokkal többen kirán-
dulnak, mint tették ezt ré-
gebben – fogalmazott a kor-
mánybiztos, és hangsúlyoz-
ta, hogy kb. 70%-al nőtt a 
látogatóközpontok látoga-
tottsága 2010 óta. Révész 
Máriusz néhány további 

számadatot is megosztott köszön-
tője során a jelenlévőkkel. Így ki-
derült, hogy 38 teljesen új kilátót 
építettek, 31 kilátót és 80 turis-
ta házat pedig felújítottak. - Kelle-
nek kilátók, kisvasutak, látogató-
központok, lombkoronasétányok, 
mert azt kell, hogy érezzék a kö-
vetkező generációban, hogy kirán-
dulni, természetet járni az rendkí-
vül nagyszerű dolog – mondta a 
kormánybiztos, aki országos cél-

ként említette, hogy az eddig nem 
aktív természetjáró embereket is 
szeretnék felállítani a tv mellől.

Kovács Szilvia, Karcag város 
alpolgármestere az önkormány-
zat nevében köszöntötte a megje-
lenteket, és átadta Dobos László 
polgármester üdvözletét, aki hi-
vatalos elfoglaltságai miatt nem 
tudott részt venni az avató ün-
nepségen. - Karcag elmondhatja 
magáról, hogy nemcsak a belvá-
ros nagyon szép, rendezett par-

kokkal, sétáló utcával és térrel 
rendelkezik, hanem bizony külö-
nös gondot fordít a külterületekre 
is, és ebbe tartozik bele ez a gyö-
nyörű erdő – mondta az alpolgár-
mester, és megköszönte minden-
kinek – külön kiemelve id. Béres 
Attila nevét – aki óvta, gondozta 
az erdőt. Mindenkit biztatott ar-
ra, hogy fusson, sétáljon nagyo-
kat az erdőben, és használja ki az 
új sétány adta lehetőségeket.

Az avatóünnepségen moldvai 
csángó énekekkel Nagy Emese 
népdalénekes működött közre, 
majd az ünnepélyes szalagátvá-
gás következett.

A nemzeti színű szalagot dr. 
Fazekas Sándor földművelésügyi 
miniszter, Révész Máriusz, a ke-
rékpározásért és aktív kikapcso-
lódásért felelős kormánybiztos, 
Kovács Sándor, a JNSZ Megyei 
Közgyűlés elnöke, Kovács Szil-
via, Karcag város alpolgármeste-
re és Dégi Zoltán, a NEFAG Zrt. 
vezérigazgatója vágta át.

Kapás Mónika

Lombkorona tanösvényt avattak 
a Karcagi Parkerdőben

„Pár 100-as” jótékonysági ka-
rácsonyi vásárra várták a karca-
giakat és a térségben élőket a 
Gólyafészek Otthonban decem-
ber 11-én, hétfőn. A vásár mel-
lett adományokat is szétosztot-
tak az otthon lakói között.

Másfél hónap alatt közel egy-
millió forint értékű ajándékot gyűj-
tött össze a Jessi és Társai Alapít-
vány a Gólyafészek Otthon la-

kói számára. A felajánlások több-
ségében a térség vállalkozásai-
tól és magánszemélyektől érkez-
tek, de volt egy budapesti cég is, 
amely kb. negyven csomaggal ér-
kezett névreszólóan minden 16 
éven aluli lakónak. Szilágyi Lajos, 

a Jessi és Társai Alapítvány elnö-
ke elmondta, hogy alapítványuk 
elsősorban tisztálkodó szereket 
gyűjtött, amelyeket több gyógy-

szertártól kaptak felajánlásként. 
A lakosságnak a város több hely-
színén, az „Egy termék, egy ado-
mány” gyűjtőpontokon volt lehe-
tősége elhelyezni adományaikat, 
sőt volt olyan helyi iskola is, amely 
becsatlakozott a gyűjtésbe. A tisz-
tálkodószerek mellett rengeteg új 
ruhanemű is volt a felajánlások kö-
zött, amelyből az otthon lakóit öl-
tözetik fel. Szilágyi Lajos hangsú-
lyozta, hogy fontos volt számukra, 
hogy ne pénzt, hanem termékeket 
kapjanak, amelyeket a Gólyafészek 

Otthon négy osztályán, valamint a 
lakóotthonban lévők és a fejlesz-
tő iskolások – kb. 170 fő – között el 
tudnak osztani.

Az adományozáson kívül „pár 
100-as” jótékonysági karácsonyi 
vásárt is szerveztek a Gólyafé-
szek Otthonban, amelynek teljes 
bevétele az otthon lakóinak tá-
mogatását szolgálja. A vásárban 
többek között mézek, kézzel ké-
szített szappanok, ékszerek, ka-
rácsonyi díszek, csomagolópapí-
rok, valamint a Gólyafészek Ott-

hon lakói által készített kézmű-
ves termékek várták a vásárlókat. 
Kovács Sándor, a Jász-Nagyun-
Szolnok Megyei Közgyűlés elnö-
ke az adományosztást követően 
nagyon jó kezdeményezésnek 
nevezte a programot, hiszen örö-
met okoz annak, aki vásárol, ked-
vez annak, aki a terméket előállí-
totta, és támogatja az otthon la-
kóit, akikre a vásár bevételét for-
dítják.

Szilágyi Lajos hálás köszönetét 
fejezte ki azoknak a vállalkozá-
soknak és magánszemélyeknek, 
akik felajánlásaikkal támogatták 
a programot, így az otthon fej-
lődését. Megemlítette továbbá, 
hogy az alapítványuk honlapján 
és közösségi oldalán kortárs fes-
tők által felajánlott festmények-
re lehet licitálni december 20-ig, 
amelynek bevétele az alapítvány 
működését, programszervezését 
segíti majd.

Kapás Mónika

Adományosztás és jótékonysági vásár a Gólyafészek Otthonban
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Karcag Város Önkormányzata és a Déryné Kulturális Köz-
pont szervezésében december 9-én, szombaton a 200 éves 
Református Nagytemplomban gyújtották meg a második ad-
venti gyertyát.

Nt. Koncz Tibor, a Nagykunsági Református Egyházmegye es-
perese ünnepi köszöntőjében János evangéliuma első részéből 
válogatott igeverseket olvasott fel, majd az adventi időszakról 
osztott meg gondolatokat a megjelentekkel. - A második gyer-
tyának az a tanítása és az a figyelmeztetése, hogy ne csak kétezer 
évvel ezelőtt ott Betlehemben, hanem itt Karcagon is had szüles-
sen meg az Úrjézus. A régi hagyomány, a régi legendárium szerint 
a második gyertyát azért gyújtották meg, hogy tanítson bennün-
ket, hogy Jézus szeretne bennünk is megszületni – mondta az es-
peres, aki áldott adventet, szeretetteljes várakozást és szent kará-
csonyt kívánt. A város adventi koszorúján a második gyertyát Ko-
vács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke 
gyújtotta meg. Az adventi ünnepség Szotyori Nagy Gábor orgo-
naművész koncertjével folytatódott, amelyben Molnár Enikő he-
gedűművész és Szakács Ildikó operaénekes is közreműködött.

Ég a második gyertya az 
adventi koszorún

Ünnepélyes keretek között át-
adták a Karcagi Többcélú Kis-
térségi Társulás Szociális Szol-
gáltató Központ felújított épü-
letrészét december 1-jén, pénte-
ken. A központ augusztus vége 
óta új helyen, a Bajcsy-Zsilinsz-
ky utca 6. szám alatt, az eme-
leten várja ügyfeleit. Az átadó 
ünnepségen Kun Csilla intéz-
ményvezető köszöntötte a ven-
dégeket, és beszámolt az intéz-
mény működéséről, átalakulá-
sairól. Megköszönte a segítsé-

get a város vezetésének, a kivi-
telezőknek és mindenkinek, aki 
részt vett az épületrész felújítá-
sában, berendezésében. Az ün-
nepségen köszöntőt mondott, és 
a kilenc irodából, egy tárgyaló-
helyiségből és kiszolgálóhelyisé-
gekből álló felső épületrészt hi-
vatalosan is használatra átad-
ta Dobos László, Karcag város 
polgármestere.

Új helyre költözött a Szociális Szolgáltató Központ

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
eredményekben gazdag, békés, 
boldog új esztendőt kívánunk 
minden kedves olvasónknak!

Lakossági fórum
Lakossági fórumra várta de-

cember 6-án (szerdán) Pánti Il-
dikó képviselő a 8. számú kör-
zet lakóit a Kádas György isko-
lába. A köszöntő után a Györffy 
István Katolikus Általános Isko-
la énekkara és az Erkel Ferenc 
művészeti iskola növendékei és 
tanáruk adtak műsort.

Dr. Fazekas Sándor földműve-
lésügyi miniszter a mezőgazdaság 
aktuális kérdéseiről, az idei gazda-
sági év eredményeiről tájékoztatta 
a jelenlévőket, akik kérdezhettek 
is tőle. Teleki Zoltán kapitányság-
vezető a város közbiztonsági hely-
zetéről szólt, Kovács Szilvia alpol-
gármester, „A legszebb konyha-
kertek” programigazgatója itt kö-
szönte meg miniszter úrnak azt a 
támogatást, amelyet öt éve nyújt a 
programban résztvevők számára.

A Szerencsi csokoládé történe-

tébe, a csokikészítés mindennap-
jaiba is betekinthettek a jelenlé-
vők Kovács István, a Szerencsi 
Bonbon Kft. tulajdonosa révén, 
aki szerencsi szaloncukor külön-
legességekkel is megajándékozta a 

résztvevőket. Gulyás Zsolt plébá-
nos, érseki tanácsos a Máltai Sze-
retetszolgálat karcagi telephely-
ének, a Vasút utcai Erzsébet kis-
kápolna munkájáról tájékoztatta 
a jelenlévőket.

Balogh Andrea Miklóssy-Bodnár Andrea

Kapás Mónika Dede Lilla

Jótékonysági Mikulás-fotózás
Jótékonysági Mikulás-fotó-

zásra várták az érdeklődő gye-
rekeket december 5-én a Vá-
rosháza előtti téren. Nem ér-
keztek üres kézzel azok, akik 
a Mikulással szerettek volna 
fotózkodni, hiszen minden-
ki vitt magával egy megunt, 
de még használható játékot, 
amelyet átadott a Mikulásnak. 
A fotózáson több mint százan 
vettek részt. Az összegyűlt já-
tékadományt a Karcagi Kistér-
ségi Társulás Szociális Szolgál-
tató Központ munkatársai jut-
tatják el a rászoruló családok-
nak. 
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A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Általános Iskola 1. a osz-
tályosai is csatlakoztak a Déry-
né Kulturális Központ koráb-
ban meghirdetett játékához, 
amelyben Szepesi Tibor igaz-
gató azt kérte a baráti társa-

ságoktól, közösségektől, osz-
tályoktól, hogy próbálják ki a 
Déryné előtti új fajátékokat, ké-
szítsenek erről fotót és pályáz-
zanak, hogy tortát nyerjenek. 
A sok fotó közül kisorsolták a 
nyerteseket. A Szociális Szolgál-

tató Központ Idősek Klubja dol-
gozói és a Kiskulcsosi Általános 
Iskolai Tagintézmény 1. osztá-
lya már korábban átvehette a 
tortát, a refisek pedig decem-
ber 4-én (hétfőn) kapták meg 
a nyereményt Szepesi Tibortól.

Refis diákok örültek a nyereménytortának

Az ünnepi asztal dísze mindig egy szép asztal-
dísz. Ebben az évben ezt is egyszerűen, de ele-
gánsan oldottam meg. Fogtam egy szép üvegtá-
lat, amelybe parafa dugókat, makadámdiót tettem. 
(Megoldható persze bármilyen terméssel, fantázia 
függő). A közepébe egy ízléses, nagyobb gyertyát 
helyeztem. Végül szórtam még bele egész kávésze-
meket, így isteni illat terjeng a lakásban. 

Úgy gondolom, ezt is könnyen elkészítheti bárki.
 

Szeretetteljes ünnepeket kívánok!

Nyíriné Kátai Katalin

Karácsonyváró III.
Havas tobozok recept

Tészta
 - 200 g kekszmorzsa
 - 4 ek méz (vagy cukor)
 - 3 ek cukrozatlan 

kakaópor
 - 2 csomag vaníliás cukor
 - 30 g margarin
 - 6 ek sárgabaracklekvár
 - 6 csepp rumaroma

Díszítés
 - 10 dkg ízesített 

gabonapehely (kakaós)
Hintés

 - 6 ek porcukor (kb)

Tészta
 - Először a darált kekszet a kakaóval jól elkeverjük, majd a tészta többi 

hozzávalójából jól formázható tésztát gyúrunk.
 - Elosztjuk nyolcfelé, és kúp alakra formázzuk mindegyiket.

Díszítés
 - Elkezdjük a gabonapelyheket beletűzdelni körbe, az aljától indulva egészen 

a tetejéig.
 - Porcukorral behintjük. Tálalásig hűtőbe rakjuk.

Jó étvágyat!

Hozzávalók (6 adag)

Elkészítése

Fotó: Internet

Adventi játszóház

December 9-én délután a Déryné Kulturális Központ ad-
venti játszóházat rendezett a Városi Sportcsarnokban. A 
Madarász Imre Egyesített Óvoda óvónői és a Máltai Szere-
tetszolgálat munkatársai kézműves foglalkozásokkal, mé-
zeskalács sütéssel várták a gyerekeket. Volt légvár, sakk szi-
multán, a Dalma Dance Club és a Korda Vince Alapfokú Mű-
vészeti Iskola társastánc tagozata pedig bemutatóval szóra-
koztatta a rendezvény résztvevőit.
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Textilmikulással ajándékoz-
tak meg 77 bölcsődés kisgye-
reket a Szikfolt Foltvarró Klub 
tagjai Mikulás alkalmából de-
cember 5-én (kedden). A figu-
rákat másnap a Mikulás nyúj-
totta át a gyerekeknek a Var-
ró úti és Széchenyi sugárúti 
telephelyen.

A Szikfolt Foltvarró Klub tag-
jainak ügyes kezei a tavalyi év-
hez hasonlóan ismét meglepe-
téseket készítettek Mikulás alkal-
mából a gyerekeknek. Bojtiné 
Péntek Ildikó, a Szikfolt Foltvar-
ró Klub vezetője elmondta, hogy 
a Varró úti telephelyen 42, míg a 
Széchenyi sugárúton 35 bölcsis 
kisgyereket ajándékoztak meg 
textilmikulással, amelynek elké-
szítéséhez október végén kezd-
tek hozzá. - Nincs rajta olyan, 
amit le lehetne szedni, gyöngy, 

semmi, kézzel varrtuk rá a szak-
állt, bajuszt – árulta el a csoport 
vezetője, aki az elkészült mikulá-
sokat december 5-én a Varró úti 
telephelyen a bölcsőde vezető-
jének adta át. - December 6-án 
érkezik minden csoportba kü-
lön-külön a Mikulás, a puttony-
ba bekerül annyi textilmikulás, 
ahány csoport van, és a töb-

bi kis ajándékkal együtt kap-
ják meg szülők jelenlétében. Ez 
azért is fontos, mert ők még na-
gyon kicsik, így sokszor még a 
Mikulástól is megijednek – fogal-
mazott Némethné Szilágyi Ilo-
na, a bölcsőde vezetője, és meg-
köszönte a foltvarróknak az aján-
dékot.

Kapás Mónika

„Hadifogoly sírok a Kauká-
zusban” kutatás útibeszámolóját 
tartotta az BaKCSo Egyesület-
Baka képviselője, Varga László az 
Ijfúsági Házban november 23-án, 
csütörtökön. Az előadás során ki-
derült, hogy karcagi katonákra is 
bukkantak.

A Györffy István Nagykun Mú-
zeum és a Déryné Kulturális, Tu-
risztikai, Sport Központ és Könyv-
tár közös rendezvényén dr. Nagy 
Molnár Miklós múzeumigazga-
tó köszöntötte a vendégeket, és 
bemutatta az előadót, aki Kántor 
Éva történész szervezésében ér-
kezett a városba. Varga László, a 
BaKCso Egyesület-BAKA, azaz a 
Balmazújvárosi Környezetvédel-

mi Csoport Egyesület, és annak a 
tagszervezetének, a Balmazújváro-
si Katonai Hagyományőrző Ala-
kulatnak az elnöke. - Minden ma-
gyar család érintett abban a témá-
ban, amelyben Varga Lászlóék ku-
tatásokat folytatnak, és egy olyan 
területről – ahogy én is megtud-
tam tőle –, olyan vidékről van szó, 
amelyről még a Magyar Honvéd-
ség sem tudta, a hadisírgondozók 

sem tudtak pontosan, hogy hány 
halott is van. Nemcsak katonákról 
van szó, hanem az elhurcolt em-
berekről is – fogalmazott dr. Nagy 
Molnár Miklós.

Varga László elnök az egyesü-
let bemutatásával kezdte előadá-
sát, és elmondta, hogy a tagszer-
vezeteik többek között íjászattal, 
madarászattal, néprajzzal, és há-
rom éve katonai hagyományőr-
zéssel is foglalkoznak. - Az egye-
sület Balmazújváros és Hortobágy 
mindenfajta kutatásával foglal-
kozott már. 2014-ben elkezdtük 
vizsgálni, hogy az első világhábo-

rús emlékműről kik hiányoznak – 
mondta Varga László, és így vet-
te kezdetét az I. világháború vesz-
teségeinek feldolgozása. Később a 
II. világháborúban, és Szovjetuni-
óba elhurcolt emberek felkutatása 
is megkezdődött. Interjúkat készí-
tettek, és a balmazújvárosi lakos-
ságtól adatokat, iratokat, fényké-
peket gyűjtöttek össze, majd en-
nek köszönhetően a környékbe-
li településeknek a vezetői is meg-
bízták az egyesületet azzal, hogy 
az ő veszteséglistáit is tárják fel. 

Örményországi útjuk során kar-
cagi katonákra is bukkantak, így 
megkeresték a Karcag Városi Ön-
kormányzatot, hogy tudják-e tá-
mogatni a munkájukat. Összesen 
nyolcvankét karcagi embert talál-
tak, akik a helyi második világhá-
borús emlékműről hiányoznak. 
Megtudták, hogy hol haltak meg, 
és sokuknak a sírjánál is jártak. 
Varga László elmondta, hogy az a 
törekvésük, hogy minél több köz-
ségnek, falunak, városnak legyen 
teljes a listája, amelyben a lakosság 
is segítségre lehet fotókkal és egyéb 
anyagokkal.

Kapás Mónika

Hadifogoly sírok a Kaukázusban
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Minden év novemberében a Karcagi Többcélú Kistérsé-
gi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Idősek Klubjá-
ban Egészséghónapot tartunk. Az év többi részében is nagy 
figyelmet fordítunk az egészség megőrzésére, de ilyenkor 
hangsúlyozottan e téma köré szervezzük programjainkat. 
Ennek keretében 2017. november 23-án Pánti Ildikó kép-
viselő asszony felkérésének eleget téve ellátogatott hozzánk 
dr. Baranyi Éva főorvos asszony, a Kátai Gábor Kórház 
Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály vezetője, és tartott 
közérthető és részletes előadást az időskori mozgásszervi 
betegségek jellemzőiről, kialakulásáról, megelőzéséről, va-
lamint az osztályán folyó munkáról.

Az elmélethez kapcsolódva gyakorlatban is szerettük vol-
na klubtagjainkat megismertetni azokkal a mozgásformák-
kal, amelyeket időskorban is ajánlatos végezni, mind meg-
előzés, mind szintentartás céljából, így meghívásunkat el-
fogadva 2017. november 30-án Kun Marianna gyógytest-
nevelő-testnevelő tartott egész délelőttöt betöltő gyakorlati 
foglalkozást. Egyszerű, különösebb készülődést nem igény-
lő tornagyakorlatokkal ismerkedtünk, valamint kipróbáltuk 
az erősítő gumiszalag (theraband) használatát is. Célunk 
volt, hogy az idősebb korosztályt is az életkoruknak megfe-
lelő mozgásra buzdítsuk, mivel az önállóság megőrzése ér-
dekében a rendszeres testmozgás nélkülözhetetlen. 

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni dr. Baranyi 
Éva főorvos asszonynak, Kun Marianna gyógytestnevelő-
testnevelőnek előadásáért, valamint Pánti Ildikó képvise-
lő asszonynak, hogy lelkes szervező munkájával támogat-
ta klubunkat.

Kun Csilla intézményvezető
Lévainé Olajos Cecília klubvezető

Ha november, akkor Egészséghónap 
az Idősek Klubjában

POSTALÁDA

Bölcsődéseket ajándékoztak meg a foltvarrók
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Ki ne szeretné, ha a háza, vagy 
társasháza előtt fák, bokrok is 
lennének, amelyek rendezetté 
teszik a környezetet, díszítik az 
utcát, ráadásul a fák árnyékot ad-
nak, és a városi levegő tisztításá-
ban is fontos szerepük van. Ám, 
ha egy-egy közterületre ültetett 
fa vagy bokor túlságosan meg-
nő, akkor azok kockázatot is je-
lenthetnek a biztonságos köz-
lekedésben, hiszen egy-egy ke-
reszteződés beláthatatlanná, ve-
szélyessé válhat miattuk. Város-
unkban erre vonatkozóan készült 
egy felmérés. Erről kérdeztük Ró-
zsa Sándor jegyzőt.

- Igen, készült egy felmérés azért, 
mert az utóbbi időben azt tapasz-
taltuk, hogy több helyen az ingatla-
nok előtt lévő fák, bokrok zavarják a 
kilátást a kereszteződésekben. Ezt 
a felmérést a közterület-felügye-
lők készítették, amelyben meg 
vannak jelölve azok az ingatlanok, 
amelyek előtt a zöld növényzet 
zavarja a közlekedés biztonságát. 
Számos helyszínről beszélhetünk 
a város belterületén. Szeretnénk 
ezért felhívni a lakosság figyelmét, 
hogy a saját ingatlanjaik előtt lévő 
növényzet, ha a terebélyességével 

zavarja a közlekedés biztonságát, 
a vegetációt megelőző időszak-
ban, azaz február végéig tegyenek 
intézkedést. Erre vonatkozólag jö-
vő év elején az érintettek kapnak 
majd értesítést. Ezért vagy saját 
maguknak kellene legallyalni a fá-
kat, bokrokat, mert amennyiben 
ezek a munkálatok nem lesznek a 
vegetácíót megelőzően elvégez-
ve, akkor a Városgondnokság se-
gítségével kell kellő gondosság 
mellett elvégeztetni. Azért hív-
juk fel a lakosság figyelmét, hogy 
utána ne legyen senkinek se kifo-
gása azzal kapcsolatban, hogy mi 
miért történik az egyébként köz-
területen lévő ingatlanon lévő, sa-
ját házuk előtti növényzettel, hi-
szen vannak olyan fák és bokrok, 
amelyek álltaluk kerültek kiülte-
tésre. Gondolok itt például a köz-
területre történt gyümölcsfa-ülte-
tésekre. Mindenképpen úgy látjuk, 
hogy az utóbbi időben, ha nem is 
történt több közlekedési baleset, 
mint korábban, de mindenkép-
pen tenni kell azért, hogy ne is 
történjenek balesetek a belátha-
tatlan vagy rosszul belátható ke-
reszteződések miatt, ez mindany-
nyiunk érdeke - mondta Rózsa Sán-
dor jegyző. 

Biztonságos közlekedés 
belátható útkereszteződésekkel Ülésezett a Karcag Városi 

Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
november 24-én, pénteken. 
Varga István elnök vezetésé-
vel a testület tagjai egyhan-
gúlag támogattak minden na-
pirendi pontot.

Elfogadták a javaslatot a Kar-
cag Városi Cigány Nemzetisé-
gi Önkormányzat Képviselő-
testületének 2018. évi munka-
terve megállapítására, amely-
hez Pánti Ildikó önkormányzati 
képviselő több javaslattal is élt.

Támogatták a tájékoztatót a 
2017. évi kulturális programok 
végrehajtásáról. Karcagi Nagy 
Zoltán önkormányzati képvi-
selő gratulált a rendezvények 
lebonyolításához, a déli külvá-
ros focicsapatának sikereihez, 
valamint Nagy Szilárd sakko-
zónak. Szó esett arról, hogy a 
Télapó és fenyő ünnepséget 
idén a Déryné Kulturális Köz-
pontban tartják december 22-
én.

Elfogadták a beszámolót a 
Karcag Városi Cigány Nemze-
tiségi Önkormányzat által har-
minckilenc nemzetiségi önkor-
mányzattal kötött együttműkö-

dések eredményeiről, tapaszta-
latairól.

Támogatta a testület a be-
számolót az iroda 2017. évi mű-
ködéséről. Varga István elnök 
megköszönte a Karcag Városi 
Önkormányzat és a Városgond-
nokság segítségét, és megem-
lítette, hogy az épület már biz-
tonsági rendszerrel is el van lát-
va.

Ugyancsak támogatták a be-
számolókat a Cibakházi Ro-
ma Nemzetiségi Szakmai Fó-
rumról, a Mária Iskolatestvérek 
Szerzetesrendtől kapott táp-
szer kiosztásáról, az elhunyt ro-
mák fényképeinek összegyűj-

téséről, a fánkevő versenyről, a 
Törökszentmiklósi Roma Nem-
zetiségi Szakmai Fórumról, a 
porcelánbaba kiállításról, va-
lamint a Járási Közbiztonsági 
Egyeztető Fórumról is.

Véleményezték és támogat-
ták a Karcagi Arany János Ál-
talános Iskola intézményveze-
tő-magasabb vezető-beosztás 
ellátására Szentesiné Nánási 
Tündétől beérkezett pályáza-
tát.

A testület legközelebbi ter-
vezett ülését 2018. január 19-
én tartja.

Kapás Mónika

Ülésezett a kisebbségi testület

A Déryné Kulturális Központ-
ban tartotta december 1-jén sza-
lagavató ünnepségét a Karcagi 
Szakképzési Centrum Varró Ist-
ván Szakgimnáziumának hat vég-
zős osztálya. A hetvenöt diáknak 
osztályfőnökeik tűzték fel a szala-
got, majd a közös ének után a vég-
zősök szüleiknek adtak át egy-egy 
szál fehér rózsát, ezzel is megkö-
szönve eddigi segítségüket, támo-
gatásukat.

Ezután a második emeleti dísz-
teremben két részletben három-
három táncot láthattak a szülők, 
nagyszülők, amelyet Vassné Szűcs 
Edit táncpedagógus tanított be.

HÍREK

Szalagtűzőt tartottak a Varrósok
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A XV. Országos Friss Antal Gordonkaver-
seny döntőjére november 17. és 19. között ke-
rült sor Szolnokon. Az Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskolai Tagintézményt Tótkomlósi 
Edina Eszter és Kovács Balázs képviselték, 
akik a debreceni területi válogatón nyúj-
tott színvonalas előadásukkal érdemelték ki, 
hogy bekerüljenek a legjobbak közé. 

Az ország számos részéről érkeztek csellis-
ták, leginkább nagyvárosok zeneiskoláiból, 
őket hallgathatta meg az igen neves zsűri és 
a szépszámú közönség. Lenyűgöző volt hall-
gatni a sok ifjú tehetséget, közöttük Edina és 
Balázs produkcióit. Csodálatos érzés volt a kö-
zönség soraiban ülni, nagyon büszke voltam 
tanítványaimra, akik muzikálisan adták elő 
műsorukat, remekül helytálltak az erős me-

zőnyben. Balázs olyan jól játszott, hogy kor-
csoportjában bejutott a legjobb 10 versenyző 
közé. Ez azért is fantasztikus teljesítmény, mert 
a 7. és 8. osztályos résztvevők közül legtöbben 
zenei pályára készülnek, míg növendékeim 
„csupán” a zene szeretetéért csellóznak. 

Az utolsó fordulóban is remekül helytállt 
Balázs, játékát a Zenetanárok Társasága kü-
löndíjjal, a zsűri Papp László Emlékdíjjal ju-
talmazta. 

Köszönöm a gyerekek hónapokon át tar-
tó intenzív munkáját, a szülők támogatását, 
és végül köszönettel tartozom zongorakísé-
rőnknek, Zbiskó Zoltánné Katinak nagysze-
rű korrepetitori munkájáért.  

Urbánné Tóth Klára
felkészítő tanár

A reformáció 500. évében a Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium interaktív 
kincskereső játékot hirdetett a város diákjai és játékos szel-
lemű lakosai számára. A feladatok, amelyek településünk 
református épületeivel, múltjával, iskoláival, volt tanárai-
val, híres diákjaival voltak kapcsolatosak, október hónap-
ban minden hétfőn és pénteken iskolánk facebook oldalán 
és honlapján jelentek meg. Néhány feladat ízelítőül: „Nézz 
utána a Karcagi Református templom építésének történeté-
ben, melyik állatnak jutott fontos szerep 1743-ban! Szelfizz 
a megtalált állat mai leszármazottjával, és küldd el a képet! 
Keress utcaneveket, amelyeknek olyan személyek a névadói, 
akik diákjai, tanárai, igazgatói voltak a református gimnázi-
umnak 1948-ig! Küldd el a lefotózott utca névtáblák képét!”

Nagy örömünkre felnőttek, gimnazisták és általános is-
kolások is neveztek. 8 csapat is hibátlan megfejtést adott be. 
Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2017. november 28-án 
került sor. Minden csapat képviseltette magát, és átvették 
a személyre szóló könyvutalványokat, amelyben a fenntar-
tó részesítette a versenyzőket. Gratulálunk a résztvevőknek 
és köszönjük a fenntartónk, a Karcagi Református Egyház-
község támogatását.

Iskolavezetés

„A tehetség utat tör magának. 
Ott van a szemünk előtt, csak ész-
re kell venni, fel kell fedezni, mert 
minden gyermek tehetséges vala-
miben. A tehetséges gyermek mel-
lé kell a tehetséges tanár, a segítő 
szülő, az iskola tárgyi felszereltsége 
és a jó iskolai légkör”- kezdte elő-
adását dr. Balogh László, a Debre-
ceni Egyetem professzora. Felada-
ta végiglátogatni azokat az iskolá-
kat, amelyek a korábbi években el-
nyerték a Kiválóan Akkreditált Te-
hetségpont címet, valamint meg-
kapták az Európai Tehetségpont cí-
met is. Így került a Refi általános-
ba professzor úr, aki elméleti, de 
inkább gyakorlatorientált módon 
tartott 10 órás képzést a tantestü-
let tagjainak. 

Az Európai Tehetségpont cím el-
nyerése nagy megmérettetés volt 

iskolánk számára, hiszen az európai 
szempontoknak kellett megfelelni. 
Ezek az elismerések tantestületünk, 
tanulóink, a fenntartó testület és az 
iskolát önzetlenül támogató szü-
lők fáradhatatlan munkáját dicséri. 
Ugyanakkor a nagy megtiszteltetés 
mellett sok munkát, odafigyelést 
kíván tantestületünk tagjaitól. Te-
hetséggondozó munkánk komplex 
rendszerbe foglalt, amely átfogja is-
kolánk mind a nyolc évfolyamát.

„Az a pedagógus, aki sikeresen, 
motiváltan és örömmel végzi mun-
káját, maga a csoda. Hála Istennek, 
hogy sok csodával találkozunk. Sok 
elkötelezett, lelkét is kitevő peda-
gógus teszi a dolgát itt a reformá-
tus általános iskolában, de szerte az 
országban.

Tehetséggondozó munkacsoport
Refi

Eredményt hirdettünk a Kincskereső játékban

A tehetség utat tör magának Országos 
csellóversenyen jártunk

POSTALÁDA
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60 ÉVES ÉVFORDULÓ
KÖSZÖNET

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, 
akik a Kiskulcsosi Általános Iskola Fejlesztéséért Alapítvány 
Műsoros Estjének sikeres lebonyolítását támogatták, amely-
nek célja az alsó tagozat mellékhelyiségének kialakítása.

Szeretnénk megköszönni a 2. osztályosoknak a virágok táncát, 
az 5-6. osztályosok néptáncát, a 8. osztályos gyerekek matróztán-
cát, valamint Vargáné Molnár Éva és Nagy Éva pedagógusok fel-
készítő munkáját. 

Köszönjük a Kiskulcsosi tagintézmény nevelőtestületének, szü-
lői közösségének, továbbá az iskola osztályközösségeinek a de-
korációban való aktív részvételét, valamint valamennyi dolgozó-
jának segítségét. 
Köszönjük az alábbi szervezetek és magánszemélyek támoga-
tását: dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úr, Dobos Lász-
ló polgármester úr, Gyurcsek János alpolgármester úr, Kovács Sán-
dor úr, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke, Szepesi 
Tibor képviselő úr és családja, Pánti Ildikó képviselő asszony, Nagyné 
László Erzsébet képviselő asszony, Karcagi-Nagy Zoltán képviselő 
úr, Sági István tankerületi igazgató, Csányi Sándor alapítvány titká-
ra, Plósz Csilla Margit intézményvezető, Török Csilla intézményveze-
tő-helyettes, Lévai Kálmán, Lévainé Kovács Róza intézményvezető-
helyettes, Akácliget Gyógy- és Strandfürdő, Andrási Judit és családja, 
Angelika cukrászda, Bata Eszter, Beregszászi Zsolt, dr. Szabó Jánosné, 
dr. Fazekas Gábor, Dúrógépes Kft., Ecsedi Irén, Elektronikai Hulladék-
hasznosító Kft., ESSEN Kft., Ezerjó büfé, Fátyolüveg Kft., FIDELITASZ 
Karcag, Flóra virágbolt, Fehér Istvánné és családja, Fülöp Imréné, 
Garai István, Goods Market, Győriné Kovács Ilona, HEMO Klub, Hor-
váth Bernadett, Juhászné Zsadányi Erzsébet, Kabai Istvánné (Kalá-
ris Néptáncosok és kézművesek kellékboltja), Kaiser Étterem, Karcagi 
Borház Bt., Karcagi Hírmondó, Karcagi Ipari Park Kft., Karcagi Szuper 
Butik, Karcagi VG. Kft., Kerekes Cukrászda, Kiss Csaba, Kissné Kovács 
Ibolya, Kinczel Lászlóné, Kovács István, Kovács László, Kovács Zsolt, 
Kovácsné Oláh Andrea, Kóródi Nikoletta, Laboncz Sándor, Láposiné 
Kovács Edit és családja, Lengyelné Abuczki Adrienn, Lévainé Ola-
jos Cecília, Lippai Dénes, Lukács Gábor, Mándi Jolán, Metallica Kft., 
MULTI-TECH Kft., Nagy Erzsébet, Nagy Ilona, Nagy Zsolt, Nagyné Sza-
bó Georgina és családja, Némethné Nagy Julianna és családja, Papp 
Bernadett, Piros Mercédesz, Peugeot Qualite, Réz Gáborné, Rima-
szombati Zoltán, ROAD Service Kft., Sütőné Marika, Szabóné Szente-
si Mária, Szatmári András, Szancsikné Béres Ibolya, Szentannai Sámu-
el Középiskola és Kollégium, Szentannai Henriett, SZIM Óvoda neve-
lőközössége, Szopkó és Társa Kft., Szuper Butik, Takács József, TAMI 
Fashion, Tálas Andrea Edit, Ternován és Kun család, Tóthné Török Ju-
dit, Tóth Roland, Tőkés kerámia Kft., Varga Nándor. Szeretnénk meg-
köszönni Brehó Mónika és Pánti Imre munkáját. 

Külön köszönetünket fejezzük ki az ESSEN Kft. valamennyi dol-
gozójának, Mészáros Zsoltné Marika segítségét a Műsoros Est 
megszervezésében. Szatmári Andrásnak és Szatmári Zoltánnak, 
illetve segítőinek a büfé választékos kínálatáért, az egész estén át 
jó hangulatot biztosító zenéért Bényei Gábornak. 

Némethné Koczka Erzsébet 
a szülők nevében

Könyvbemutató
Találkozás egy karcagi elsőkönyves 

íróval és művével

Látogatás a fantázia világába
Helyszín: 

Györffy István Katolikus Általános Iskola 
ebédlője (Karcag, József Attila u. 1.)

Időpont: 
2017. december 20. (szerda) 17.00 óra

Mindenkit szeretettel várunk!

A Csokonai 
Könyvtár ünnepi 

nyitvatartása:

2017. december 22. (péntek)
9.00-13.00

2017. december 23. (szombat)
zárva

2017. december 25. (hétfő)
zárva

2017. december 26. (kedd)
zárva

2017. december 27. (szerda)
9.00-13.00

2017. december 28. 
(csütörtök)
9.00-13.00

2017. december 29. (péntek)
9.00-13.00

2017. december 30. (szombat)
zárva

2018. január 2. (kedd)
10.00-18.00

2018. január 02-tól a 
könyvtár a szokásos nyitva-

tartási idővel áll a kedves 
olvasók rendelkezésére.

Kellemes ünnepeket 
kívánunk mindenkinek!

Kellemes karácsonyi ünnepeket
 és sikerekben gazdag boldog új évet kíván 

a Karcag Városi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete!

A jól felszerelt, megszépült irodánkban minden 
kedves ügyfelünket szeretettel várjuk. 

Címünk: Tiszta u. 6. 
Telefonszámunk: 06/59-300-236, 06/30-887-4390. 

Varga István
elnök

Meghívó
Szeretettel várjuk a kedves 

érdeklődőket 
irodalomtörténeti 

előadásunkra 

2017. december 
15-én (péntek)

18 órakor 
a Református Gyülekezeti Ház 

dísztermébe (Varró u. 4.)

Az előadás címe: 
ARANY KÁLVINIZMUSA

Előadó: 
TAKARÓ MIHÁLY

Magyar Örökség-díjas 
irodalomtörténész

A rendezvény ingyenes.

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket és 

halakban gazdag boldog 
új évet kíván 

a Nagykun Horgász Egyesület!

Kedves 
Olvasóink!
Szerkesztőségünk 

2017. december 19-től 
2018. január 2-ig 

zárva tart.

Következő lapszámunk 
2018. január 12-én 

jelenik meg, amelyben 
megtalálják 2018-as 

naptármellékletünket.
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A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekek 

Átmeneti Otthona
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján 

pályázatot hirdet
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekek Átmeneti Otthona

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, közalkalmazotti jogviszony.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5321 Kunmadaras, Kunhegyesi út 27. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a kapcso-
lódó rendeletek által meghatározott feladatok.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 - főiskolai végzettség, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletében, a családgondo-

zóra vonatkozó képesítési előírások,
 - felhasználói szintű MS Office - irodai alkalmazások,
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák: alkalmazkodó és problémamegoldó képesség, önálló munkavégzés, empátia.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, iskolai végzettsé-

get igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően 

azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csiziné Őrlős Katalin nyújt 
a 06/59-327-158-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 - postai úton a pályázatnak a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekek Átmeneti          

Otthona címére történő megküldésével (5321 Kunmadaras, Kunhegyesi út 27.),
 - elektronikus úton Csiziné Őrlős Katalin intézményvezető részére a gyaomadaras@externet.hu 

e-mail címen keresztül,
 - személyesen: Csiziné Őrlős Katalin, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5321 Kunmadaras, 

Kunhegyesi út 27. Tel.: 06/59-327-158.

A pályázat elbírásának módja, rendje: a benyújtott pályázat alapján a munkáltatói jogkör 
gyakorlója és a fenntartó képviselőjének bevonásával történik.

CSALÁDGONDOZÓ

15. P 6.30 17.00

16. Szo 6.00 12.00

17. V 6.30 12.00

18. H 6.30 17.00

19. K 6.30 17.00

20. Sze 6.30 17.00

21. Cs 6.30 17.00

22. P 6.30 17.00

23. Szo 6.00 12.00

24. V ZÁRVA ZÁRVA

25. H ZÁRVA ZÁRVA

26. K ZÁRVA ZÁRVA

27. Sze 6.30 17.00

28. Cs 6.30 17.00

29. P 6.30 17.00

30. Szo 6.00 12.00

31. V ZÁRVA ZÁRVA

PIACCSARNOK
DECEMBERI 

NYITVATARTÁSA
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HIRDETMÉNYEK
PÁLYÁZAT

A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 
pályázatot hirdet az alábbi

munkakör betöltésére:

Betöltéséhez szükséges feltételek:
 - szakirányú középfokú iskolai végzettség,  
 - számítógépes ismeret (Word, Excel),
 - saját tulajdonú személygépkocsi,
 - büntetlen előélet.

Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A pályázat részeként benyújtandó iratok: szakmai önélet-
rajz, iskolai végzettséget igazoló okirat.  

Az állás betöltésének várható időpontja: 2018. január 09.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 08.

Jelentkezni írásban 2018. január 05-ig lehet az alábbi címünkre:

Városi Önkormányzat Városgondnoksága
5300 Karcag, Villamos u. 109.

e-mail cím: vgkarcag.munkaugy@gmail.com
Tel.: 06/59-311-411, Fax: 59/311-538  

ÉPÍTŐIPARI MŰVEZETŐ

PÁLYÁZAT
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 

pályázatot hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

Betöltéséhez szükséges feltételek:
 - szakirányú középfokú végzettség,  
 - számítógépes ismeret (word, excel),
 - mérlegképes könyvelő szakképesítés,
 - büntetlen előélet.

Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai önélet-
rajzát, végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolatát.

Az állás betöltésének várható időpontja: 2018. január 09.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 08.

Jelentkezni írásban 2018. január 05-ig lehet az alábbi címünkre:

Városi Önkormányzat Városgondnoksága
5300 Karcag, Villamos u. 109.

e-mail cím: vgkarcag.munkaugy@gmail.com
Tel.: 06/59-311-411 Fax: 06/59-311-538  

FŐKÖNYVI KÖNYVELŐ
Tájékoztatjuk Karcag város lakosságát, 
hogy  2017. december 15. és 24. között, 

mindennap 06.30 órától 
élőhalat árusítunk 

Karcagon, a tyúkpiac területén. 
A ponty már 899 Ft/kg-os áron kapható.

Várjuk kedves vásárlóinkat!

ÉLŐHAL 
VÁSÁR

Hortobágyi Halgazdaság Zrt.

Lapzárta: 
2018. január 8. (hétfő) 12 óra
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2017. december 15. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó - hírműsor
  Minden hétköznap új anyagokkal
18.20 Megyei Tükör
18.40 Mézes reggeli
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti
 magazin  
 Aktuális kérdések
 Vendég: Teleki Zoltán rendőrkapitány
 Karcagi hírek
 - Kormányablakba költözik a NAV
 - Adventi körkép
 - CO-mérők életet menthetnek
 - Gyógyvarázs Alapítvány
 - Drágul a tojás
 Háttér
 Kiváló magyar élelmiszer
 Karcagi Arborétum
 Gyémántdiploma
20.10 Nagykunsági Híradó
20.25 Karcag Város Önkormányzatának 
 Képviselő-testületi ülése
21.00 Adventi gyertyagyújtás

2017. december 19. kedd 
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Jöjjetek Hozzám – református 
 istentisztelet
19.30 Karcagi hírek
20.00 A Hit Szava – római katolikus
  szentmise  
21.10 XII. Abádszalók napja, Hal- és Vadfőző
 Fesztivál, szüreti mulatság, megemlékezés
22:10 Adventi gyertyagyújtás 2.

2017. december 20. szerda
18.00 Műsorajánlat 

18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Jöjjetek Hozzám – református 
 istentisztelet
19.30 Karcagi hírek
20.00 A Hit Szava – római katolikus 
 szentmise 
21.10 Adventi gyertyagyújtás 3.
22.10 Gavrucza Tibor festőművész, nyugal- 
 mazott lelkész kiállításának megnyitója
22.30 XII. Abádszalók napja, Hal- és Vadfőző
 Fesztivál, szüreti mulatság, megemlékezés

2017. december 21. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó - hírműsor
 Minden hétköznap új anyagokkal
18.20 Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület
  műsora
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti
 magazin  
 Aktuális kérdések
 Vendég: Dobos László polgármester
 Karcagi hírek
 - Kötelező biztosítás
 - Digitális önrendelkezés
 - Év végéig lehet fizetni a húszezresekkel
 - Madáretetés és Márton nap az oviban
 - Mosdó felújítás
 Háttér
 Tehetséggondozás Karcagon
 Új kutatási módszerek
 Veszélyes gombák
20.10 Nagykunsági Híradó
20.25 Lakossági fórum a 8. sz. egyéni  
 választókörzetben

Minden hétköznap 18.05 órától friss he-
lyi és térségi híreket láthatnak a Nagy-
kunsági Híradó című műsorunkban.

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető:  
06/30/223-8844

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

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

December 16. (Szombat) 
8-13 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)
December 17. (Vasárnap) 
9-12 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)
December 23. (Szombat) 
8-13 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)
December 24. (Vasárnap) 
9-12 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)
December 25. (Hétfő) 
9-12 óráig
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
December 26. (Kedd) 
9-12 óráig
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
December 30. (Szombat) 
8-13 óráig 
 Berek patika 
 (Kiss Antal utca 3.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)
December 31. (Vasárnap) 
9-12 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.) 
Január 01.(Hétfő)
9-12 óráig 
 Oroszlán Gyógyszertár 
 (Kórház utca)
Január 06. (Szombat)
8-13 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)
Január 07. (Vasárnap)
9-12 óráig 
 Oroszlán Gyógyszertár 
 (Kórház utca)
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).

December 16-17.  Dr. Magyar György  Karcag, Hajnal u. 22.  Tel.: 06/30-852-0465 
December 23-24. Dr. Temesváry Tamás Karcag, Széchenyi sgt. 38.  Tel.: 06/30-537-5758
December 25-26. Dr. Dániel Mihály  Karcag, Sport u. 13.   Tel.: 06/30-205-3260
December 30-31. Dr. Domán György  Karcag, Ady Endre u. 58.  Tel.: 06/30-434-5950
2018. Január 01. Dr. Domán György  Karcag, Ady Endre u. 58. Tel.: 06/30-434-5950
Január 06-07. Dr. Terjék Imre  Karcag, Duna u. 7.  Tel.: 06/20-939-4650

 - Autóértékesítő (Karcag),
 - Családgondozó (Kunmadaras), 
 - Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
 - Gyermekvédelmi felügyelő (Kunmadaras),
 - Kereskedelmi ügyintéző (Kisújszállás),
 - Adminisztrációs ügyintéző (Karcag),
 - Könyvelő - analitikus (Kisújszállás),
 - Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója (Túrkeve),
 - Szakács (Karcag),
 - Cukrász (Karcag),
 - Gyermekfelügyelő, dajka (Kisújszállás),
 - Gyermekgondozó-nevelő - általános kisegítő (Kunmadaras),
 - Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és tenyésztő (Tiszagyenda),
 - Kisállatgondozó (Kisújszállás),
 - Nyomdász (Karcag),
 - Ács (Karcag),
 - Villanyszerelő (Kenderes),
 - Tetőfedő, bádogos (Karcag),
 - Faipari gyári munkás (Kisújszállás),
 - Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője - 

takarmányos traktoros és sertésgondozó (Kenderes),
 - Konyhai kisegítő (Karcag).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási Osztá-
lyon (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 Virtuá-
lis Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
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Ingatlan
Karcagon a főtérhez közel, 712 
m2-es telken, teljes közművesített, 
lebontásra vagy nagy felújítás-
ra szoruló ház eladó. Érdeklődni: 
Kacsóh utca 21. szám alatt. Tel.: 
06/30-478-2714.

Karcagon a Kisvénkertben, a 
Kékvirág utcában 939 m2-es kert 
(fele felkerítve, rajta lakókocsi, 
fúrt kúttal) eladó. Tel.: 06/30-216-
9216.

Kocka típusú kertes ház lakható 
alsóépülettel eladó. Tel.: 06/20-
258-8997.

Eladó garázst keresek a Déryné 
környékén. Tel.: 06/30-445-5413. 

Eladó összkomfortos családi ház a 
Vasút utcán. Tel.: 06/70-242-2613.

Eladó családi házat, lakást, nya-
ralót, kertföldet, termőföldet ke-
resünk meglévő ügyfélkörünk 
részére, értékesítési célra. Tel.: 
06/30-989-3349.

Eladó Karcagon, a Villamos ut-
ca 90. szám alatti 1+2 félszobás, 
összkomfortos, felújított (hőszi-
getelt ablakok, zuhanykabin) ház. 
Tömblakás vagy sorházi csere is 
lehetséges. Tel.: 06/30-213-3113, 
06/30-850-3345. 

Állat
Kopasztott csirke eladó Karcagon, 
a Soós István utca 12. szám alatt. 
Tel.: 06/59-311-969, 06/30-244-
5160.

Vegyes
Trapézlemez többféle színben 
kapható 1450 Ft/m2 (kerítésnek, 
tetőnek, garázsnak). Tel.: 06/30-
265-4197.

Eladó 65 darabból álló karcagi 
vertcsipke terítő gyűjtemény. Tel.: 
06/30-963-5073.

Hajdu gyártmányú Aquastic 200 li-
teres villanybojler fél áron elvihe-
tő. (Kb. 1 évet használt.) Tel.: 06/30-
619-2694.

Zsírosbödönök, 220 V-os cirkula, 
papírtéglát nyomó prés, dongó-
motor meghajtású kerékpár el-
adó. Tel.: 06/30-216-9216.

Asztali fúrógép és asztali köszö-
rű kifogástalan állapotban, sürgő-
sen eladó. Tel.: 06/30-568-1296.

Eladó 11 kg-os PB-gázpalack, Zep-
ter Bioptron kislámpához színte-
rápia, hajszárító, és egyéb más 
termékek. Tel.: 06/30-540-4462.

Pianino megkímélt állapotban el-
adó. Tel.: 06/70-298-4809.

Karácsonyra zenét tanulóknak! 
Új, kitűnő állapotú gyakorló klari-
nét (tokkal együtt) kedvező áron 
eladó. Tel.: 06/70-300-9730.

Eladó karácsonyi ajándéknak is 
új, fekvő kondipad, 2 db új irha 
férfikabát, 2 db új női rövidkabát 
(dzseki) és 1 db új női irhakabát 
szőrmegallérral (S, M, kis és kö-
zepes méret, hosszú), 1 db férfi 
bőrdzseki. Mind kedvező, akciós 
áron! Tel.: 06/70-300-9730. 

Rendszám nélküli 1,5 tonnás, 1 
tengelyes pótkocsi (magasító-
val), 1 db akkumulátor (6 V, 84 
Ah, garanciás) és 3 db 250 cm3 

JAWA motor alkatrésznek eladó 
Karcagon. Tel.: 06/30-511-7613.

Nem tudod, hogy mit vegyél az ün-
nepekre a gyerekeknek? Segítünk 
Neked! 2017. december 04-én 
(hétfőn) a Dózsa György út 2. 
szám alatt, 9 órakor megnyitot-
tuk „Szoni játékboltját”. Széles 
választék várja leendő vásárló-
inkat: többféle baba, autó, tár-
sasjáték és memóriát, készséget 
fejlesztő eszköz. Udvarias kiszol-
gálással, és 3.000 Ft feletti vásár-
lás esetén ajándékkal kedveske-
dünk vevőinknek! Térj be hoz-
zánk! „Szoni játékboltja”, Karcag, 
Dózsa György út 2. szám.

Gépkocsira állítható tetőcsomag-
tartó és sparhelt kályha eladó. 
Tel.: 06/30-364-3658.

Fenyővásár a SZŰCS-KER-nél olcsó 
árral! Cím: Karcag, Szabó József ut-
ca 32/b. (Bejárat a Morgó Csárda 
felől.)

Több háztartási gép, Siemens 
mosógép, centrifuga, akkumu-
látor, és más egyéb eladó. Tel.: 
06/59-312-562.

Eladó régi típusú villanysütő, pa-
nelhibás Indesit WTP 82 automa-
ta mosógép, Whirpool „A” kate-
góriás hűtő-fagyasztó gép. Tel.: 
06/30-491-2519.

Eladó 11 kg-os gázpalack, Singer 
varrógép és 2 személyes rekamié. 
Tel.: 06/30-944-8364.

Karcagon szalma eladó! (Mennyiség: 
1000 db, ára: 1500 Ft/q, méret: 120 
cm x 150 cm.) Szállítás és rakodás 
megoldható. Tel.: 06/70-370-1149.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár-cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet- és bársonynadrág, 
bőrkabát varrását rövid határidő-
re 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.

Üvegezés-képkeretezés! Sári Mi-
hály egyéni vállalkozó, Karcag, 
Szent István sgt. 14. Tel.: 06/30-
219-6813. 

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.

Méz házhozszállítás Karcag te-
rületén! Akác (folyékony, 2.000 
Ft/kg), vegyes (kristályos, 1.500 
Ft/kg). Köszönjük régi és leen-
dő ügyfeleink bizalmát: Szőllősi 
Csaba és Sebők Erika. Tel.: 06/30-
963-5073.

Utánfutóval kisebb-nagyobb fu-
varokat vállalok, akár távolságit is. 
Tel.: 06/30-265-4197.

Feleslegessé vált papír- és fém-
hulladékait ingyen elszállítom! 
(Mosógép, hűtőgép, gázkészülé-
kek, stb.) Tel.: 06/30-265-4197.

Nyugdíjas nő házimunkát vállal. 
Takarítást, vasalást, akár gondo-
zást is Karcagon. Tel.: 06/30-381-
0557.

Vállalom cipzár bevarrását kabát-
ba, nadrágba illetve ruhafelhaj-
tást, függönyszegést. Tel.: 06/30-
527-0343.

Nyugdíjas ápolónő idősgondo-
zást vagy gyerekfelügyeletet, 
és ház körüli munkát vállal. Tel.: 
06/30-238-2918.

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.

Közelegnek az ünnepek, de nincs ötlete mivel 
ajándékozza meg szeretteit?

Ki ne örülne egy kis kikapcsolódásnak ebben a 
rohanó világban? 

Kitűnő ajándék és meglepetés a masszázsutalvány. 
Többféle masszázs közül választhat!

Levendula masszázsszalon: Karcag, Kossuth L. u. 14. 
Kapocsi Szilvia
06/30-789-5323

Anyakönyv
Házasságkötés

2017. december 09.
Körmendy Szilvia - Mándi 
Ádám

2017. december 09.
Karsai Krisztina - Antal János 
Viktor

Születés
2017. december 05.
Farkas Éva - Balajti Gábor
Kg., Szent István sgt. 82.

Ádám Bence

2017. december 08. 
Szűcs Renáta - Kiss Arisztid
Kg., Szabó József utca 32/b

Lotti 

Halálozás
Papp Mihályné 
(Karacs Erzsébet) 
 (1936)

Perlaki Jenő Zoltán 
 (1952)

Tanka László 
 (1936) 
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