
XXXI. évf. 1. szám  2018. január 12.    Ingyenes Önkormányzati Hetilap

A Városházán, a volt házas-
ságkötő teremben alakítot-
ták ki a Karcagi Kormányab-
lak NAV- ablakát, amelyet de-
cember 21-én adtak át. Mos-
tantól az adóhatóság munka-
társai is itt, a korszerű és a 21. 
század kívánalmainak megfe-
lelő körülmények között fo-
gadhatják az ügyfeleket.

Hodos Julianna, a Karcagi Já-
rási Hivatal Hivatalvezetője meg-
köszönte Dobos László polgár-
mesternek, hogy támogatta azt 
az elképzelést, miszerint a meglé-
vő Kormányablak folytatásaként 
alakítsák ki a NAV-ablakot. Mint-
egy 28 millió forintból valósult 
meg a beruházás, s a 77 négy-
zetméteres területen az ügyfél-
kiszolgáló rész mellett a háttér-
munkát segítő területet is ki tud-
tak alakítani, s a hét három nap-

ján - igazodva a KAB nyitva tartá-
sához - fogadják az ügyintézők az 
ügyfeleket.  

Dr. Kállai Mária kormánymeg-
bízott hangsúlyozta, a modern 
közigazgatás alapfeltétele, hogy 
az kiszolgálja az embereket. A já-
rási hivatalok, a Kormányablakok 
a magyar közigazgatás történe-
tében kiemelkedő jelentőségűek, 
hiszen általa megvalósulhatott az 
emberek jobb, hatékonyabb ki-
szolgálása, az ügyek intézésének 
megkönnyítése és közelebb vitele 
az állampolgárokhoz, hiszen már 
közel 1600 ügyet intézhetnek itt. 

- Országszerte a Kormányabla-
kokban kialakított irodákkal együtt 
181 helyen lehet adóügyet indíta-
ni, de ez a szám 2018-ban ismét nő 
- mondta Tamásné Czinege Csil-
la, adószakmai ügyekért felelős he-
lyettes államtitkár. Karcagon több 
mint 20 éve van ügyfélszolgálati 

iroda. Karcag és térsége vállalkozói 
11 százalékát adják a megye éves 
gazdasági árbevételének, ezért is 
volt fontos az új iroda kialakítása. 
Jövőre indul a mentor-program 
kezdő a vállalkozások számára, 
amelyben a NAV munkatársai fog-
ják segíteni a kezdőket, de korsza-
kos jelentőségű lesz a NAV által el-
készített vállalkozások e-SZJA be-

vallása is, ami szintén indokolta a 
fejlesztést - sorolta a szakember.

 - A kormányzat szándéka az, 
hogy egy szolgáltató állam jöj-
jön létre. Ennek a tükrében jöttek 
létre a Kormányhivatalok, a Járá-
si Hivatalok, és azon belül létre-
jöttek a Kormányablak osztályok, 
amely Karcagon és Kisújszálláson 
is működik. A Kormányablak fel-

adata, hogy az ügyfelek egy he-
lyen tudják intézni az ügyeiket. A 
Kormány szándéka az volt, hogy 
országszerte azonos feltételekkel 
tudják az állampolgárok, a vál-
lalkozások az ügyeiket intézni - 
fogalmozott dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter.

DE

Számos beruházással – töb-
bek között a Karcagi Rendőr-
kapitányság új épületének épí-
tésével, műfüves pálya létre-
hozásával és korszerű ablak-
cserével – fejlődik városunk. A 
folyamatban lévő munkálatok 
helyszíneire december 6-án, 
szerdán látogattunk el dr. Fa-
zekas Sándor földművelésügyi 
miniszterrel.

December elején a Városi Sport-
csarnok ablakfelületeinek cseréjét, 
a KSZC Varró István Szakgimnáziu-
ma, Szakközépiskolája és Kollégi-
uma műfüves pályájának építését 
nézte meg dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter, majd 
az új Karcagi Rendőrkapitányság 
építkezésére is ellátogatott.

A Városi Sportcsarnok hatalmas 
ablaküvegeinek cseréjét már évti-
zedek óta tervezte a város, amely 
most egy 50 millió forintos TAO 
kormánypályázatnak köszönhető-
en meg is valósulhatott. Dr. Faze-
kas Sándor a Karcagi Sportegye-
sület elnökeként elmondta, hogy a 
korszerű nyílászárók jelentős előre-
lépést jelentenek, hiszen szigetel-
nek a hidegtől és más lesz az épü-

letnek a megvilágítása is, amely 
a KSE edzéseinek, versenyeinek 
előnyére is válik. - Ide különleges 
üvegre volt szükség és nagyok a 
felületek is, de ha ez elkészül, ak-
kor jobban használható a csarnok, 
energiatakarékosabban fűthető, és 
reméljük, hogy megint évtizedek-
re megoldjuk ezt a problémát – fo-
galmazott a tárcavezető. Szepe-
si Tibor, a Déryné Kulturális Köz-
pont igazgatója elmondta, hogy a 
munkálatokat úgy szervezték meg, 
hogy közben a csarnok egy részé-

ben testnevelésórákat is tartottak. 
- A hideg időben kicsit zavaróbb 
lehet, de a testnevelőkollégák úgy 
gondolom, hogy felkészültek, ki-
csit melegebben öltöztek, és olyan 
órát próbáltak szervezni, ahol 
mindez nem zavarta a gyerekeket 
– mondta Szepesi Tibor, aki azt is el-
árulta, hogy egy-egy ablakblokk-
nak a cseréje egy napot vett igény-
be, a teljes kivitelezés pedig kb. 2-3 
hétig tartott.

(Folytatás a 3. oldalon...)

Tovább fejlődik városunk
Megtartotta a 2017. év utolsó ülését Karcag Város Önkor-

mányzatának Képviselő-testülete december 14-én, csütörtökön a 
Városháza dísztermében. A városatyák többek között a 2018. évi 
átmeneti gazdálkodásról, pályázati részvételekről és díjak alapí-
tásáról döntöttek.

Egyhangúlag elfogadták a javaslatot a 2018. évi átmeneti gazdál-
kodásról szóló rendelet-tervezetre, amíg a következő évi költségve-
tési rendelet meg nem születik, biztosítva ezzel az önkormányzat és 
intézményeinek gazdálkodásának folyamatosságát.

Egybehangzóan támogatták a Karcag Városi Önkormányzat 2017. 
évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának 
javaslatát. Karcagi Nagy Zoltán képviselő hozzászólásában elmond-
ta, hogy a kötelező feladatokhoz összesen 114.195.854 forint műkö-
dési támogatást kapott az önkormányzat, valamint a közfoglalkoz-
tatás támogatására is több mint 26 millió forint támogatás érkezett.  
Ezeknek a költségvetésbe történő beépítéséről beszélt, valamint is-
mertette a kiadási oldalt is. Mind a Pénzügyi, Fejlesztési és Mező-
gazdasági Bizottság, mind pedig a Költségvetési Intézmények Ér-
dekegyeztető Fóruma is támogatta.

Támogatták a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellá-
tások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló rende-
let módosítását, mivel az alapanyagok ára emelkedett, így 10%-
os általános normaemelést szavazott meg a képviselő-testület az 
étkeztetésben.

Egybehangzóan döntöttek a képviselők a Karcag Város Egész-
ségügyi és Szociális Szolgálatáért Díj alapításáról és adományo-
zásáról szóló rendelet-tervezetről is, amely szerint évente egy 
egészségügyben és egy szociális ágazatban dolgozót díjaznak 
majd.

Tartózkodás nélkül elfogadták a javaslatokat a Karcag Városi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi munkatervére 
és a belső ellenőrzési tervére.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Testületi ülés

Átadták a karcagi 
NAV-ablakot

Teleki Zoltán karcagi rendőrkapitány és dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter az épülő rendőrkapitányság előtt
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok
Választási és vb 
évbe érkeztünk

(avagy a belpolitikai 
helyzet fokozódik)

Alig 3 hónap és országgyűlési választások 
lesznek, majd a nyáron az oroszországi labda-
rúgó vb. Az írott és az elektronikus sajtó, vala-
mint a „net” többnyire ilyen hírekkel, tudósítá-
sokkal, és ezekhez kapcsolódó írásokkal lesz 
majd tele. A vb-n nem vagyunk ott, és a Rimet 
Kupa győztesére sem mernék még egy kisebb 
összeget sem előzetesen feltenni, de a parla-
menti választások nyertesét 99%-ra veszem. 
A politikusok persze nem szeretik az ilyen ma-
gabiztos kijelentéseket még akkor sem, ha a 
közvélemény-kutatók kenterben nyerést jó-
solnak, mert láttak már „karón varnyút”. Ép-
pen 2002-ben, és éppen a TÁRKI-tól. Az akko-
ri kampányfőnökök és jó néhány választó ak-
kor be is vette a „cumit”.  Most ez nem fog meg-
történni. Hogy miért? Ha olvassák majd ezeket 
a jegyzeteket, amelyek nem is annyira a pár-
tok kampánystratégiájából következő taktikai 
elemekkel foglalkoznak, hanem inkább az or-
szágos médiumok hazugság-halmazaival, be-
ugratásaival, zsibbasztó trükkjeivel; megtud-
hatják.  

Pedig elég sok olyan közeli és távolabbi is-
merősöm, barátom van, akik ezt ilyen nagy ma-
gabiztossággal nem mernék kijelenteni. Sőt! 

Egyikük, egykori gimista padtársam Eger-
ből a BÚÉK mellé a XX. század egyik nagy ma-
gyar keresztény gondolkodójától, Hamvas Bé-
lától idéz némi célzással néhány mondatot, 
akivel diákkorunkban egyszer véletlenül ösz-
szetalálkoztunk. Nem ismertük őt még hír-
ből sem. Barátom bátyját látogattuk meg, 
Tiszapalkonyán volt hegesztő a nagy építkezé-
sen. Ő mutatta be a munkásszállón Hamvast, 
aki akkor ott volt szerszámraktáros. Már meg-
jelent a Bor filozófiája c. kis könyvecskéje, amit 
1945-ben írt, de indexen volt. Hamvas pedig 
B-listán, kissé gyűrött svájcisapkában és egy 
használt kék munkaköpenyben. Ezt írta Bor-
katalógus c. fejezetében: „...A „soltvadkerti” 
egyszólamú bor, korcsmabor a hideg ételeket 
szereti, a kolbászt, a hagymát. Ivási ideje fő-
ként a késő ősz, amikor kint köd van, esik az 
eső és a sár feneketlen. A legjobb újborok közé 
tartozik. Azzal, hogy korcsmabor, nincs szán-
dékomban lebecsülni. Sőt. A korcsma civilizá-
ciónknak egyik legfontosabb intézménye, sok-
kal fontosabb, mint például a parlament. Az 
egyik helyen a sebeket osztják, a másik helyen 
gyógyítják...” 

Érdekes, furcsa gondolatmenet. Némelyek 
csóválják is talán a fejüket, pedig igaza volt, de 
Hamvas 1968-ban hunyt el. Ez volt a „primer 
tapasztalata”. Ráadásul 1945 után közvetle-
nül három évig még a kommunista pártban is 
„vendégeskedett”. 

(folyt.köv.) 
-ács-

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek januári 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  január 15. 15.30-16.30-ig,  
   Városháza 2. terem

Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  január 23. 17.00-18.00-ig,  
   Városháza 2. terem
Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  január 16. 15.30-16.30-ig,  
   Városháza 2. terem

Gyurcsek János  4. választókörzet  január 22. 8.00-10.00-ig,  
   Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  január 23. 14.30-16.30-ig, 
   Városháza 5. szoba

Karcagi  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  január 22. 15.00-16.00-ig,  
   Városháza 2. terem

Szepesi Tibor 7. választókörzet  január 15. 16.00-tól,  
   Kiskulcsosi tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  január 17. 16.00-17.00-ig,  
   Kádas György Ált. Isk.,
   Kisújszállási út 45. 

(...folytatás az 1. oldalról)
Ugyancsak támogatta a testü-

let a részvételt a Bethlen Gábor 
Alapkezelő pályázaton, amely a 
magyarországi és a Kárpát-me-
dence magyarok lakta települései 
közötti testvértelepülési progra-
mok és együttműködések ápolá-
sát, fejlesztését tűzi ki célul.

Egyhangúlag megszavazták a 
képviselők a LIFE Integrált Pro-
jektben való részvételt, amelynek 
keretében 250 millió forint nyer-
hető el.

Megszavazta a testület a Kar-
cag-Kenderes (Bánhalma) Vízi-
közmű Beruházási Társulás meg-
szüntetését követő Konzorciumi 
együttműködési megállapodás el-
fogadását. A fenntartási kötele-
zettség 2016. május 25-től 2021. 
május 24-ig tart, és a társulás meg-
szüntetésével konzorciumi formá-
ban a tagönkormányzatoknak kell 
ezt vállalni.

Biztonsági okokból indokolt-
nak találta a testület a 2018. évi 
folyószámlahitel-szerződés meg-
kötését, amelyről egyesével, név 
szerinti szavazással egybehang-
zóan döntöttek. 2017-ben is volt 
ilyen, de a rendelkezésre álló fo-
lyószámlahitel igénybevételére 
nem került sor.

Támogatták a javaslatot a Kar-
cagi Szakképzési Centrummal 
kapcsolatos vagyonkezelési és 
használati szerződések megköté-
séről szóló határozat módosítá-
sáról, amely szerint a volt Csoko-
nai Könyvtár mögötti udvarrész 
is kerüljön a centrum vagyonke-
zelésébe, ahol parkolókat szeret-
nének kialakítani.

Pótnapirendi pontként döntöt-
tek Karcag Város Önkormányza-
tának a Belügyminisztérium által 
indított járási startmunka minta-
program projekttervének benyúj-
tása érdekében kötendő megálla-
podási javaslatról. A startmun-
ka folytatódik, nyolc lehetséges 
programból hat programban sze-
retne Karcag munkálkodni.

Egyhangúlag támogatta a tes-
tület a zöldváros kialakítására 
vonatkozó pályázat elnyert ösz-
szegének saját forrással történő 
kiegészítését, amelyre a közbe-
szerzési eljárás eredményessége 
miatt van szükség. Dobos Lász-
ló polgármester elmondta, hogy 
a költségvetés tervezésénél tar-
talékot kell képezni majd ilyen 
esetekre is, hiszen előfordulhat, 
hogy a TOP-os pályázatok kiegé-
szítésre szorulnak időnként.

Napirend előtt Lengyel János 
képviselő néhány lakossági ész-
revételt osztott meg a Vágóhíd 

úti rossz csapadékvíz elvezetésé-
ről, a lombkorona sétány oktató-
eszközeiről levált fóliáról, továb-
bá javasolta a piacnál 30-as se-
bességkorlátozás tábla kihelyezé-
sét, illetve a város tulajdonában 
lévő termőföldek osztott bérbe-

adását. Dobos László polgármes-
ter elmondta, hogy megvizsgál-
ják a jelzett problémákat, javas-
latokat, a termőföldek esetében 
pedig 2018-ban valóban újra kell 
gondolni a bérbeadásokat, de er-
ről majd később dönt a testület.

Pánti Ildikó képviselőnő pe-
dig a kóbor kutya-helyzet meg-
oldásának lehetőségéről érdek-
lődött. Dobos László elmond-
ta, hogy ez több évtizedes prob-
léma, sajnos nehéz tenni ellene, 
hiszen a menhelyek befogadó-
képessége korlátozott. Minden-
ki a saját állatáért felelős, köte-
les megfelelő módon tartani, így 
a szemléletformálásban látja az 
előrelépés lehetőségét. 

A testület munkaterv szerin-
ti következő ülését 2018. janu-
ár 25-én, csütörtökön általános 
közmeghallgatással egybekötve 
tartja.

Kapás Mónika

Testületi ülés

Pillanatkép a testületi ülésről. 
Képünkön Rózsa Sándor jegyző és Dobos László polgármester
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(...folytatás az 1. oldalról)
A Varró István Szakgimnázium 

udvarán kedvezett a decemberi 
jó idő a kinti munkáknak, hiszen 
közel 25 millió forintból egy olyan 
műfüves pálya épült meg, amely 
télen-nyáron használható, az isko-
lai és felnőtt sportolást is lehetővé 
teszi. - A betonpályák, aszfaltpá-
lyák tönkreteszik az ember ízüle-
tét, de ez már úgy van kialakítva, 
hogy az egészséges testedzés fel-
tételeit biztosítani tudja – mondta 
dr. Fazekas Sándor, aki azt is elárul-
ta, hogy tervezik az iskola energe-
tikai korszerűsítését is. 

Szabó István intézményveze-
tő nagy örömmel fogadta a mű-
füves pályát, hiszen köztudott a 
városban, hogy a Varróban a foci 
egy nagyon sikeres sportág. 

- A város nagyon sokat segít. A 
későbbiekben ültetünk még fákat, 
hogy mindazokat a fákat, cserjé-
ket tudjuk pótolni, amit most ki 
kellett vágni – mondta az intéz-
ményvezető.

Harmadikként a Karcagi Rendőr-

kapitányság új épületének építési 
munkálatait tekintette meg a föld-
művelésügyi miniszter. Dr. Faze-
kas Sándor elmondta, hogy a léte-
sítmény az elmúlt évtizedek legna-
gyobb középület-beruházása Kar-

cagon. - Látszik az, hogy a munka 
jó ütemben halad, amely megold-
ja majd a rendőrség elhelyezését. 
Azt, hogy az állampolgárok bizton-
ságára ügyelő szervezet jó mun-
kakörülmények között tudjon dol-
gozni, ahol fogda is épül, tehát ez 

az elhelyezési probléma is megol-
dódik – hangsúlyozta a tárcaveze-
tő, aki bízik abban, hogy az a fenyő, 
ami pont a határán van az építke-
zésnek, megmenthető. - Lesz egy 
gyönyörű parkosított rész majd a 
rendőrkapitányság előtt, és a par-
kolás hátul, a Kiss Antal utca felől 
oldható majd meg – árulta el dr. Fa-
zekas Sándor.

Teleki Zoltán kapitányságve-
zető elmondta, hogy nagyon vár-
ja már a teljes állomány, hogy be-
költözhessenek az új épületbe, 
amely a tervezettek szerint 2018 
áprilisában valósulhat meg. - He-
tente látogatunk ki az építkezés-
re, ellenőrizzük, hogyan halad a 
munka. Nagy köszönettel és há-
lával tartozunk mind dr. Fazekas 
Sándor miniszter úrnak, mind a 
városvezetésnek, illetve Kovács 
Sándor megyei közgyűlési elnök 
úrnak, valamint a főkapitányság 
teljes vezetésének, hogy teljes tá-
mogatással segítik ezt az építke-
zést – mondta Teleki Zoltán.

Kapás Mónika

Tovább fejlődik városunk
December 18-án délután az épülő rendőrkapitányság előtt sora-

koztak fel azok az új rendőrautók, amelyeket aznap vett át Teleki 
Zoltán rendőr alezredes, kapitányságvezető Szolnokon. 

- A mai napon nyolc új autó érkezett, és az alapkőletételkor már 
egy új Suzuki Vitarával gazdagodott a gépjárműparkunk, és még 
januárban kapunk két új járművet - mondta a kapitány, akitől meg-

tudtuk, a kapitányság egész illetékességi területén fognak a jármű-
vek szolgálatot ellátni, van, amelyik a rendőrőrsökre kerül, és van, 
amelyik a székhelyen, Karcagon marad. A megyében főkapitány úr 
szerint a rendőrautók élettartama 6,8 év volt, ez a mai naptól 4,1 
évre csökkent. Mindenképpen látható, hogy nagyon jó, korszerű, 
nagy teljesítményű gépjárművekkel gazdagodtunk, nagyon mo-
dern felszereléssel, menetstabilizátorral, fedélzeti komputerrel, to-
latókamerával, és van egy led-kijelző is rajta, amivel különböző in-
formációkat tudnak a kollégák üzenni a közlekedőknek - sorolta Te-
leki Zoltán, aki balesetmentes vezetést kívánt az új autókat vezető 
rendőröknek.

- A legszebb karácsonyi ajándékok között lehet számon tartani ezt 
a 9 új autót a városnak és a kapitányságnak is - mondta a helyszínen 
Dobos László polgármester. - Azt hiszem minden lehetőség megvan 
arra, hogy a rendőrkapitányságon még tovább emeljék azt a színvo-
nalat, amit eddig is nagyon magasra raktak. Az új kapitányság és az 
új autók még hatékonyabbá fogják tenni a nem könnyű rendőri mun-
kát is - vélte a városvezető, aki azt kívánta a rendőröknek, használják 
jó egészségben az új autókat, sok ezer kilométert tegyenek meg velük 
balesetmentesen és hatékonyan a bűnözők elfogása érdekében.

DE

Új rendőrautókat kapott a 
Karcagi Rendőrkapitányság

A hagyományokhoz híven 2017-
ben is megrendezte a Kátai Gábor 
Kórház a Fenyőünnep címet viselő 
karácsonyi ünnepségét december 
15-én, pénteken. A rendezvényre 
a karcagi óvodások betlehemi mű-
sorral készültek.

A kórház aulájában felállított ka-
rácsonyfánál Nagyné László Er-
zsébet főigazgató asszony kö-
szöntőjében röviden értékelte a 
2017-es évet, beszámolt a fejlesz-
tésekről, beruházásokról és a jö-
vőbeli tervekről. Így többek kö-
zött szó esett a volt fertőző osztály 
épületében az ápolási osztály át-
adásáról, valamint arról, hogy az 
elkövetkezendő időszakban az 
Anyák háza program keretében 
három szobás anyaszállást alakíta-
nak ki, a betegelégedettség javítá-
sára pedig a kórház területén egy 
közforgalmú gyógyszertárat hoz-
nak létre, és megújul a kunhegyesi 
telephely ápolási osztálya is.

Szilágyi Lajosné, a Kátai Gá-
bor Alapítvány kuratóriumi elnö-
ke elmondta, hogy karácsonyra 
minden osztályt megajándékoz-
tak egy-egy vérnyomásmérővel, 

valamint egy 250.000 forint pénz-
adományból az osztályok által jel-
zett szükséges eszközöket bizto-
sítják majd. Továbbá volt egy ano-

nim adományozó is, aki a kórház 
egyik osztályán feküdt, és annyira 
elégedett volt az ellátással, hogy 
300.000 forintot adományozott 
egy bizonyos osztály javára.

Kovács Sándor, a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Közgyűlés el-
nöke az ünnepség után hangsú-
lyozta, hogy az itt dolgozók értünk 

dolgoznak, és ezért együtt kell ün-
nepelni velük. Kiemelte, hogy ha 
az ember jót kap, azt igyekszik le-
hetőségeihez mérten visszaadni 
akár csak egy jó szóval vagy akár 
anyagilag is.

Kovács Szilvia, Karcag város 
alpolgármestere szerint is fontos, 
hogy milyen légkör veszi körül a 
kórházba kerülő embereket. Ha a 
dolgozók kedvesek, megnyugta-
tóak, akkor az már fél út a gyógy-
uláshoz.

Az ünnepségen a meghívott 
vendégek egy-egy mézeskalácsot 
helyeztek el a kórház karácsony-
fáján.  

A Madarász Imre Egyesített Óvo-
da Jókai úti tagóvodájának Dúdo-
ló Tehetséggondozó Műhelyének 
nagycsoportos óvodásai a Kátai 
Medi-Song kíséretében pedig ka-
rácsonyi műsorral kedveskedtek a 
kórház dolgozóinak.

Kapás Mónika

Fenyőünnep a karcagi kórházban

Szepesi Tibor önkormányzati képviselő, dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter és Szabó István intézményvezető a Varró István 

Szakgimnázium udvarán a műfüves pálya építését nézték meg

Pillanatkép a Városi Sportcsarnok ablakcseréjéről

A Jókai úti óvodások betlehemi műsorral kedveskedtek a kórház dolgozóinak

Képünkön Nagyné László Erzsébet főigazgató, Kovács Sándor, 
a megyei közgyűlés elnöke és Kovács Szilvia alpolgármester
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Adventi gálával köszönte meg 
a Dalma Dance Club az egész 
éves támogatást, bizalmat a szü-
lőknek és a közönségnek de-
cember 20-án, szerdán a Déry-
né Kulturális Központ színház-
termében.

A rendezvényt Szepesi Tibor, a 
Déryné Kulturális Központ igaz-
gatója nyitotta meg, aki elsőként 
átadta dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter és Do-
bos László polgármester üdvöz-
letét, akik hivatalos elfoglaltsá-
guk miatt nem tudtak részt venni 
az eseményen. - A tánc az emberi-

ség kultúrájával egyidős művésze-
ti ág, amely a testet zenére történő 
ritmikus mozgatásával fejez ki ér-
zelmeket, és épít társadalmi kap-
csolatokat – mondta Szepesi Ti-
bor, aki megköszönte a táncosok-
nak, hogy az elmúlt években szeb-
bé és színvonalasabbá tették a vá-
ros rendezvényeit.

Györfi Dalma, a Dalma Dance 
Club Sportegyesület vezetője el-
mondta, hogy a klub már 20 éves, 
Karcagon pedig 18 éve van jelen. 
Az egykori tanítványok ma már 
oktatóként vesznek részt a klub 
életében, és többek között Karca-
gon, Kabán, Nádudvaron és Sár-
rétudvariban is tanítják modern 
táncra a gyerekeket.

Az ünnepi gálaműsor a karcagi 
nagylányok magyaros mazsorett-
jével kezdődött, majd többek kö-
zött a kabai kicsik western pro-
dukcióval, a nagyobbak katonás 
produkcióval, a legkisebbek nyu-
szitánccal, a nádudvariak törö-
kös produkcióval, a sárrétudvari-
ak pedig Mikulás-búcsúztatóval 
léptek színpadra.

Kapás Mónika

Évzáró Dalma Dance gála
Harmadik gyertya - 
az öröm gyertyája

Az örömet jelképező, harmadik gyertyát is meggyújtották az 
adventi koszorún a Karcag Városi Önkormányzat és a Déryné 
Kulturális Központ szervezésében a Kultúrpalota dísztermében 
december 16-án, szombaton.

Kovács Szilvia alpolgármester hivatalos elfoglaltsága mi-
att a harmadik adventi gyertyagyújtáson Szepesi Tibor önkor-
mányzati képviselő köszöntötte az ünneplőket. - A mai harma-
dik gyertya arra figyelmeztet minket, hogy egy fehér, ragyo-
gó angyal is eljön a Földre. Jobb kezében egy fénysugarat tart, 
amelynek csodálatos ereje van – fogalmazott a képviselő hang-
súlyozva, hogy ettől a fénytől az embereket megszállja a béke, 
a tiszta szeretet és a boldogság, majd meggyújtotta az adventi 
koszorú harmadik gyertyáját.

Az ünnepség ezután a Körömvirág Együttes koncertjével foly-
tatódott.

Negyedik gyertya - 
a szeretet gyertyája

A katolikus templomban december 23-án dr. Fazekas Sán-
dor földművelésügyi miniszter, térségünk és városunk ország-
gyűlési képviselője szólt a szeretet, a karácsony fontosságáról, 
majd meggyújtotta az adventi koszorú negyedik gyertyáját. 

Az ünnepi műsorban közreműködtek a Györffy István Kato-
likus Általános Iskola jelenlegi és volt diákjai, valamint a Kátai 
Medi-Song kórus.

Az egyházközség nevében köszöntőt Gulyás Zsolt plébános, 
érseki tanácsos mondott. Az adventi koszorú szeretetlángjáról 
mindenki meggyújthatta a mécsesét, majd hazavihette ottho-
nába a lángot. A gyertyagyújtás alatt karácsonyi dalokat énekel-
tek a résztvevők a templom előtt.

Adventi gyertyagyújtások

Utolsó tánc címmel zenés 
műsorral zárták a 2017-es évet 
a Déryné Kulturális Központ 
néptáncosai december 8-án, 
pénteken a Kultúrpalota szín-
háztermében.

A Pántlika, az Árendás és a Ko-
pogók csoport egy szép hagyo-
mányt éltetve különleges színda-
rabbal köszönte meg a sok-sok se-
gítséget és támogatást, amelyet 
a közönség soraiban helyet fog-
laló emberektől kapott. Az elő-
adás kitalált történeten alapult, 

amelyet Keserűné Ébner Tün-
de, Oroszné Millinkhoffer Rita, 
Bíró Attila, Balla Ágnes és a tán-
cosok állítottak össze. A talpaláva-
lót eközben pedig a Pipás Zene-
kar húzta.

Az évzáró műsor után a tánco-
sok megköszönték tanáraiknak az 
egész éves munkájukat és a mű-
sorra való felkészítést. Kovácsné 
Kerekes Katalin, az est konferan-
sziéja pedig örömmel számolt be 
arról, hogy a Hagyományok Háza 
és a Jászsági Népművészek Egye-
sülete szervezésében november-

december hónapban megvaló-
sult Jászkunsági gyerek vagyok cí-
met viselő megyei népművészeti 
szemle területi fordulóján a Pánt-
lika csoport különdíjas lett, míg 
az Árendás csoport egy menetle-
velet kapott, amely feljogosította 
őket a jászapáti döntőn való rész-
vételre, ahol eredményesen sze-
repeltek.

Az ünnepi előadás után a máso-
dik emeleti bálteremben táncház 
vette kezdetét Oroszné Millink-
hoffer Rita és Keserű Bálint veze-
tésével.

Az év utolsó néptánca
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BEMUTATKOZNAK A KARCAGI KÖZÉPISKOLÁK

Színes diákélet
Igyekszünk diákjaink számára 

olyan iskolai közeget teremteni, ahol 
a tanulás mellett jól érezhetik magu-
kat. Célunk, hogy tanulóink megta-
lálják a számukra megfelelő elfog-
laltságot iskolánk falain belül is. Tan-
órán kívüli programok sokaságát kí-
náljuk diákjainknak: parlamenti kü-
lönóra, múzeum- és üzemlátogatá-
sok, sportkörök, tantárgyi vetélke-
dők, ünnepségek, gólyaavató, kirán-
dulások színesítik a mindennapokat.

Nagy esemény diákjaink körében 
a Gólyaavatás, ahol az iskolánk ki-
lencedikesei vidám vetélkedőn bi-
zonyítják rátermettségüket, vagy a 
Szalagavató bál, amelyre a végzős 
évfolyamok külön-külön táncpro-
dukcióval készülnek. 

Több éve sikeresen működik a Di-
ákönkormányzatunk. Tagjai aktívan 
segítik a nevelőtestület munkáját, 

részt vesznek az iskolánkban felme-
rülő problémák orvoslásában, szer-
vezik a Diáknapot.
Sportolási lehetőségek

Kosárlabda, labdarúgás, kézilabda, 
atlétika sportágakban számos sport-
verseny színesíti diákjaink életét. Kis-
pályás labdarúgó csapatunk orszá-
gos szinten is kiemelkedő eredmé-
nyekkel büszkélkedhet. 
Külföldi kapcsolatok

Nagy hangsúlyt fektetünk a szak-
képzés és az oktatási tevékenység fej-
lesztésére, amelyhez igyekszünk min-
den pályázati lehetőséget kihasznál-
ni. Az intézmény pályázati tevékeny-
ségét megyei szinten is elismerik. 
Szakmai tanulmányutakat, kirándu-
lásokat, nemzetközi cserekapcsola-
tokat szervezünk diákjaink és peda-
gógusaink részére a szakmai tovább-
fejlődés céljából. Az elmúlt években 
Franciaországban, Wales-ben, Erdély-

ben és Németországban jártak a di-
ákjaink.
Szakgimnáziumi oktatás: 4 évfo-
lyamos képzés keretében a választott 
ágazatba tartozó szakmák közös tu-
dáselemeit sajátítják el a tanulók. A 
gyakorlati képzést iskolai tanműhely-
ben, tanirodában biztosítjuk. A mun-
kakör betöltésére jogosító szakmai 
érettségi vizsga letétele után 1 éves 
szakképzésben szerezhető szakké-
pesítés.

2018 szeptemberétől két új ága-
zatban 4 új szakképesítés megszerzé-
sére kerülhet sor az egészségügy és 
vendéglátás területén.
Szakközépiskolai képzés: a képzé-
si idő 3+2 év. A 3. év végén szakmai 
bizonyítvány birtokában dönthet ar-
ról a tanuló, hogy kilép a munkaerő-
piacra, vagy folytatja tanulmányait és 
2 év alatt felkészül az érettségi vizs-
gára. 

9. évfolyamon iskolai tanműhely-
ben, 10. évfolyamtól tanulószerződés 
keretében külső üzemi gyakorlaton 
folyik a szakmai gyakorlati oktatás. 

Bővítettük az intézményben okta-
tott szakmák körét figyelembe véve a 
diákok és a vállalkozók igényeit.
Nyelvoktatás

Egy idegen nyelv tanulása kötele-
ző. Választható nyelvek: angol vagy 
német.
Felvételi eljárás rendje

Felvételi vizsgát nem szervezünk. 
A szakmai képzés megkezdéséhez 
egészségügyi alkalmassági követel-
ményeknek való megfelelés szüksé-
ges a választott szakmában.
Felvételi kérelmek elbírálása:

A felvétel során a jelentkezett ta-
nulókat tanulmányi átlag alapján 
rangsoroljuk. A rangsorolásnál azo-
nos pontszámot elért tanulók közül 
előnyben részesítjük azt, akinek sa-

játos helyzete ezt indokolja: halmo-
zottan hátrányos helyzetű, külön-
leges bánásmódot igénylő, testvé-
re idejár.
Kollégium:

A kollégiumi elhelyezés minden 
jelentkező számára biztosított.

Kétkezi munkával is csinálhatsz 
karriert a Varróban. Válaszd a 
Varrót!

KSZC Varró István Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Iskolánk egy 12 hektáros, bizton-
sági őrzéssel ellátott, parkosított 
területen fekszik. Belső területün-
kön helyezkedik el a kollégium és 
az étkezde, amelyben saját kony-
hánkon készült egészséges étele-
ket fogyaszthatnak tanulóink.

Szakgimnáziumi osztályainkban 
a diákok az érettségi vizsgákra tör-
ténő felkészítés mellett szakképzés-
ben is részt vesznek, így az érettsé-
gi bizonyítvány mellett egy szakké-
pesítést is szereznek. Az érettségi 
után saját szakterületükön tovább-
tanulók egy év alatt technikus ké-
pesítést szerezhetnek.
Képzéseink:
1. Gimnáziumi képzés (9-12. év-
folyam)

 - Belügyi rendészeti pályaorien-
tációs képzés (kód: 0011)

 - Emelt szintű német nyelvi kép-
zés (kód: 0012)

 - Emelt szintű angol nyelvi kép-
zés (kód: 0013)

 - Informatika tagozatos képzés 
(kód: 0014)

2. Szakgimnáziumi képzés (9-
12. évfolyam)

 - Agrár gépész (kód: 0001)(Szakké-
pesítés: mezőgazdasági gépész-
technikus, OKJ 54 521 05, +1 év)

 - Környezetvédelem (kód: 0002) 
(Szakképesítés: környezetvédelmi 
technikus, OKJ 54 850 01, +1 év)

 - Élelmiszeripar (kód: 0005) (Szak-
képesítés: élelmiszeripari tech-
nikus, OKJ 54 541 02, +1 év)

 - Rendészet és közszolgálat (kód: 
0007) (Szakképesítés: közszol-
gálati ügyintéző, OKJ 54 345 01, 
+1 év)

3. Szakközépiskolai képzés (9-
11. évfolyam)

 - Mezőgazdasági gépész (kód: 
0021) OKJ 34 521 08

 - Molnár (kód: 0022) OKJ 34 541 04
Az utóbbi évek főbb, a szak-
képzés eszközellátottságát nö-
velő beruházásai:

 - arató-cséplő gép, diagnoszti-
kai eszközök, korszerű apró-
mag- és zöldségvetőgép be-
szerzése,

 - természettudományi labor 
kialakítása új laborfelszerelé-
sekkel,

 - új élelmiszeripari tanüzem.
 

Iskolánk mindenképpen jó vá-
lasztás, mert:

 - a tanulmányok folytatásához 
modern és jól felszerelt tan-
épületek, laborok és gyakor-
lóhelyek állnak rendelkezésre,

 - a nyelvi tanulmányok főleg az 
emelt szintű képzéseknél te-
szik lehetővé az állami nyelv-
vizsgára való sikeres felkészü-
lést,

 - ECDL vizsgaközpont vagyunk,
 - kedvezményes áron lehető-

séget biztosítunk gépjármű-
vezetői jogosítványok meg-
szerzésére.

Elérhetőségeink:
Telefon: 06/59-312-744
E-mail: sztannai@externet.hu
Web: www.szentannai-karcag.
sulinet.hu
Facebook: www.facebook.com/
szentannaikarcag

Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium

A középiskolai felvételi eljá-
rás során a nyolcadikos diákok-
nak és szülőknek nem könnyű 
döntést kell meghozniuk. Az is-
kolatípusok, valamint a képzése-
ink bemutatásával ebben szeret-
nénk segítséget nyújtani.

A gimnázium tökéletes válasz-
tás a kellően motivált diákok szá-
mára, akik érettségit, nyelvvizsgát 
szeretnének tenni, valamint szíve-
sen méretik meg magukat megyei 
és országos sport-, illetve tanulmá-
nyi versenyeken. Ha a nyolcadikos 
diák már biztosan tudja, hogy egye-
temen, főiskolán szeretne tovább-
tanulni és diplomát szerezni, akkor 
a gimnázium felkészíti a közép- és 
emelt szintű érettségire, nyelvvizs-
gára. Ugyanakkor, ha még bizony-
talan a tanuló, és még nem tudja, 
mivel szeretne foglalkozni évek múl-
va, akkor is jó választás a gimnázium, 

hiszen még nyer négy évet, van még 
ideje gondolkodni, pályát választa-
ni. Az érettségi után pedig ebben az 
esetben is tanulhat tovább felsőok-
tatásban vagy számos OKJ-s képzés, 
szakma közül választhat.

A szakgimnázium (a korábbi 
szakközépiskola) jó választás le-
het akkor, ha a 14 éves diák pon-
tosan tudja, milyen szakma ér-
dekli, milyen foglalkozást szeret-
ne gyakorolni, és később sem gon-
dolja meg magát. Ebben a képzés-
ben a szakmai tantárgyakat ma-
gas (8-10) óraszámban tanulja he-
tente, ami kellő alapot nyújt a ké-
sőbbi munkavállalás során. Éppen 
ebből következik azonban, ha ké-
sőbb meggondolja magát, akkor 
nem nagyon tud váltani, hiszen 
új szakma vagy gimnáziumi osz-
tály választása esetén a nem ta-
nult tárgyakból vizsgát kell ten-

nie, vagy elöről kell kezdenie a ki-
lencedik évfolyamot.

Iskolánk nagy múltra visszate-
kintő keresztyén, nemzeti elköte-
lezettségű nevelés-oktatás mellett 
korszerű XXI. századi tudást bizto-
sít diákjaink számára jól képzett pe-
dagógusok segítségével. Erről ta-
núskodnak az országos, megyei ta-
nulmányi és sportversenyeken el-
ért szép sikerek, valamint a nagy-
számú sikeres emelt szintű érett-
ségi vizsga is. Évről évre több diá-
kunk szerez angol és német nyelv-
ből közép-, illetve felsőfokú nyelv-
vizsgát. Januártól a BME nyelvvizs-
gahelyszíneként iskolánkban is le-
het nyelvvizsgát szerezni. Tanuló-
ink középszintű érettségi eredmé-
nyeinek átlaga minden tantárgy-
ból évek óta meghaladja az orszá-
gos átlagot. Gimnazistáink 81%-a 
főiskolán vagy egyetemen tanul to-

vább, a többiek és a szakgimnazis-
ták OKJ-s képzésben vesznek részt, 
azaz szakmát tanulnak. A visszajel-
zések és a tapasztalatok alapján di-
ákjaink a felsőoktatásban és a mun-
kaerőpiacon is megállják helyüket. 

A 2018/19-es tanévben induló 
képzéseink:
4 évfolyamos gimnáziumi kép-
zések:
 - emelt óraszámú oktatás angol 

nyelvből,
 - emelt óraszámú oktatás német 

nyelvből,
 - emelt óraszámú oktatás bioló-

gia és kémia tárgyakból,
 - emelt óraszámú oktatás mate-

matika és fizika tantárgyakból,
 - emelt óraszámú oktatás informa-

tika tantárgyból,
 - emelt óraszámú oktatás magyar 

nyelv és irodalom és történelem 
tantárgyakból.

Tanulóink számára a diákren-
dezvényeken és hitéleti alkalma-
kon olyan légkört teremtünk, ahol 
jól érzik magukat.

Az iskolánk iránt érdeklődők nyílt 
napunkon (2018. január 15.) betekin-
tést nyerhetnek az iskolánkban folyó 
munkába, valamint bővebb informá-
ciókat a www.nagykunreformatus.hu 
honlapunkon, illetve facebook olda-
lunkon találhatnak. 

Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium
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Jégvirág címmel városi me-
semondó versenyt rendezett 
a Déryné Kulturális, Turiszti-
kai, Sport Központ és Könyv-
tár az Ifjúsági Házban decem-
ber 12-én és 13-án alsó osztá-
lyos gyerekeknek.

Az első napon a legkisebbek, 
az első és második osztályos ta-
nulók meséi kápráztatták el a 
zsűrit, míg a második napon a 
nagyobbaké, a 3-4. osztályos di-
ákoké volt a főszerep. - Renge-
teg munka és kitartás kell ah-
hoz, hogy valaki bejusson a vá-
rosi fordulóra. Több iskolában 
tartanak előválogatókat is, így 

valóban a saját korosztályukban a 
város legjobb mesemondói szere-
pelnek ezen a versenyen – fogal-
mazott Szabó Péterné, a gyermek-
könyvtár vezetője, a rendezvény 
szervezője. A gyerekek a kihúzott 
sorszámuknak megfelelően adták 
elő angyalos vagy állatos meséi-
ket, illetve a fenyőfáról, családról 
és szeretetről szóló történeteiket.

Amíg a zsűri meghozta a dön-
tését a Kun Kuckó Gyermekszín-
játszó Csoport Holle anyó törté-
netét adta elő nagy sikerrel. 

A versenynapok zsűrijei érté-
kelték a mesemondók bátor kiál-

lását, biztos szövegtudását, a me-
seválasztását, a szép, tiszta beszé-
dét, a mimikáját és gesztusait. A 
helyezettek könyvjutalmat kap-
tak, míg a különdíjasok ajándé-
kát Bojtiné Péntek Ildikó, a Szik-
folt Foltvarró Klub vezetője varr-
ta meg a gyerekeknek. - Sikerült 
ezt a délutánt olyan mély tarta-
lommal megtöltenie a gyerekek-
nek, hogy úgy érzem, egy kis idő-
szigetet varázsoltak a könyvtár-
ba, ahol átélhettük a „jó várakozni 
örömét” – mondta Szabó Péterné.

Kapás Mónika

Eredmények:
1-2. osztályosok versenye

1. helyezettek: Keserű Marcell (Györffy István Kat. Ált. 
Isk.), Orosz Réka (Karcagi Nagykun Ref. Ált. Isk.)

2. helyezettek: Burján Hanna (Györffy István Kat. Ált. 
Isk.), Kiszelák Lenke (Karcagi Nagykun Ref. Ált. Isk.)

3. helyezettek: Sóti Dorottya Sára (Karcagi Nagykun Ref. 
Ált. Isk.), Szabó Miklós (Karcagi Nagykun Ref. Ált. Isk.)

Különdíjasok: Kovács-Bocskay Ákos (Karcagi Nagykun 
Ref. Ált. Isk.), Buzalka Panna (Györffy István Kat. Ált. 
Isk.), Dániel Csenge (Karcagi Nagykun Ref. Ált. Isk.)

Zsűri: Nagy Emese, dr. Szabó Jánosné, H. Tóth Jánosné

3-4. osztályosok versenye
1. helyezettek: Bugán Luca (Karcagi Nagykun Ref. Ált. 

Isk.), Madarász Emese (Györffy István Kat. Ált. Isk.)
2. helyezettek: Somogyi Sára (Karcagi Nagykun Ref. Ált. 

Isk.), Ábrahám Lea Borka (Györffy István Kat. Ált. Isk.)
3. helyezettek: Gőz Boglárka (Karcagi Nagykun Ref. Ált. 

Isk.), Márki Réka (Györffy István Kat. Ált. Isk.)
Különdíjasok: Makai Boglárka (Karcagi Nagykun Ref. 

Ált. Isk.), Bíró Janka (Karcagi Nagykun Ref. Ált. Isk.)
Zsűri: dr. Kasuba Jánosné, Keserűné Ébner Tünde, Sótiné 
Szathmári Dóra

Kisiskolások versenyeztek 
mesemondásban

A V-139. számú Karcagi Galambtenyésztő Egyesület december 15-
17 között rendezte meg galambkiállítását a Városi Sportcsarnokban. A 
rangos megméretésre négy megye tizennégy településéről közel negy-
ven tenyésztő hozta el galambját. A tenyésztőknek nem kellett szé-
gyenkezni, galambjaik most is sok kiváló minősítést kaptak a bírálók-
tól. A díjakat december 17-én (vasárnap) Dobos László polgármester 
és Bazsó István egyesületi elnök adta át. Mint elhangzott, az egyesü-
let a jövőben is kötelességének és feladatának tarja a kisállattenyész-
tést, ezen belül is a galambászat minél szélesebb körben való megis-
mertetését, népszerűsítését a fiatalok körében is. Már Karcagon bizto-
sított az utánpótlás, több gyermek galambász is van - mondta az elnök.  

Dobos László polgármester mielőtt átadta a díjakat, gratulált a 
64 éves egyesületnek a szép eredményekhez, és hasonlóakat kívánt 
2018-ra is minden tenyésztőnek, akik között jó néhányan évtizedek 
óta galambászkodnak, nemzetközi és országos eredményeket is el-
értek már.

Galambkiállítás a sportcsarnokban
Vidám pásztorjátékot ad-

tak elő angyalokkal és ördö-
gökkel a Szent Pál Marista 
Általános Iskola diákjai de-
cember 15-én, pénteken. „A 
názáreti csillag” címet vise-
lő előadásra szeptember óta 
készültek az iskolában.

A színdarab két fiatal pász-
torról szól, akik elalszanak ott-
hon, mielőtt a szentesti misé-
re mennének. A történetet a 
közös álmok vezérlik. - Varázs-
latos módon elutaznak Bet-
lehembe, és útközben Szent 
Mihály főangyal segítségé-
vel akadályozzák meg a júdeai 
Betlehemben születendő kis-
ded megölését, amelyet a sá-
tán és cimborái terveztek. Pal-
kó rettenetes félelmével, Ven-
del ravaszságával az előadás min-
den egyes jelenete nagyon vic-
ces és szórakoztató lett – fogal-
mazott Nagy Józsefné, az intéz-
mény igazgatója köszöntőjében. A 
színdarabot az iskola tanárai és a 
marista rend képviselői tanították 
be, és ugyancsak ők készítették a 
díszleteket és a jelmezeket is.

Pau testvér, a Mária Iskola-
testvérek Szerzetesrend magyar-
országi képviselője elmondta, 
hogy már szeptember óta gyako-
rolnak a pedagógusok a gyere-
kekkel, akik mindig várják, hogy 
szerepelhessenek. - Volt előze-
tes munka is, mert eredetileg a 
mű nem magyar, hanem Kata-

lóniából hoztuk. Ezt le kellett for-
dítani, át kellett alakítani néhány 
dolgot benne, hogy jobban il-
leszkedjen a magyar kultúrához 
– árulta el Pau testvér, aki azt is 
elmondta, hogy ezzel a színda-
rabbal zárták a marista rend 200 
éves bicentenáriumi évét is.

Kapás Mónika

„A názáreti csillag”
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A korábbi évekhez hason-
lóan idén is megrendezte ka-
rácsonyi hangversenyét a 
KÁIAMI Erkel Ferenc Alapfo-
kú Művészeti Iskolai Tagin-
tézmény a Déryné Kulturá-
lis Központ második emele-
ti báltermében december 15-
én, pénteken.

Hosszas előkészületek előz-
ték meg a zeneiskola ünnepi 
hangversenyét, amelyen az in-
tézmény minden tanszaka kép-

viseltette magát, és összesen kb. 
74 fő állt a színpadra különböző 
produkciókkal. Voltak fúvós, vo-

nós előadások és ütős produkci-
ók is, amelyekkel versenyre is ké-
szülnek a diákok. Vegyesen csen-

dültek fel szóló- és kamarapro-
dukciók, tanári és növendék 
műsorszámok, valamint a ma-
gánének tanszakosok előadá-
sai.

Loór-Kerekes Ágnes szerint 
a karácsonyi hangversenyük 
már városivá nőtte ki magát, hi-
szen most is közel százharmin-
can foglaltak helyet a közönség 
soraiban.

A tagintézmény-vezető azt is 
elárulta, hogy a 2018-as év első 

nagyobb megmérettetésére ápri-
lisban egy vonós versenyen kere-
tében kerül sor.

Adventi hangversenyt adtak a zeneiskolások Sikeres vizsga

A Karcagi Szakképzési Centrum Varró István 
Szakgimnáziumában december 21-én vizsgáz-
tak a vendéglátó- előadó rész szakképesítésben 
résztvevő hallgatók. Mint Pardi Sándor főigaz-
gatótól megtudtuk, a felnőtt képzésen 19 fő 
vett részt, akik a sikeres vizsga után például egy 
büfében is el tudnak majd helyezkedni. A Kor-
mányhivatal által támogatott képzés gyakorlati 
oktatása Szatmári János séfnél volt a Lovagi Ud-
varban. Képünk a vizsgán készült, ahol többek 
között felszolgálásból is vizsgáztak a hallgatók.
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Városunkban immár közel tíz éve működik si-
keresen a Nyugdíjas Pedagógusok Klubja.

A klub tagjai olyan nyugdíjas pedagógusok, akik 
hisznek abban, hogy nincs annál nagyobb öröm, 
mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud. 
A legnagyobb öröm gyermekeket tanítani.

Ezzel az örömérzettel vonultak nyugdíjba, és 
hozták létre Mátyusné Kiss-Pál Rózsika vezetésé-
vel az összetartó kis közösségüket, hogy tovább él-
vezzék a felhalmozott örömeket, amelyben pályá-
juk során részesültek.

A közös összejövetelt minden hónap utolsó ked-
di napján tartja a klub a Déryné Kulturális Köz-
pontban. A hagyományokhoz híven évente de-
cember közepén köszöntik a tagok a közelgő ka-
rácsonyt. Erre az alkalomra december 19-én, a 
szeretet ünnepének közeledtével elhozta köszön-
tő műsorát Csapó Marianna, a Református Álta-
lános Iskola 4.b osztályos tanulója. Szépen elmon-
dott irodalmi történetével, kedves zenéléssel ked-
veskedett azoknak a pedagógusoknak, akik talán a 
szüleit vagy nagyszüleit tanították. A klub tagjai is 
készültek az igen hangulatos műsorra, ki elbeszé-
léssel, ki egy karácsonyi Ady verssel, de volt kedves, 
humoros felolvasás is.

Mátyusné Kiss-Pál Rózsika, aki korábban nyolc 
évig vezette a klubot, a saját versét mondta el, 
amelynek a Karácsony címet adta. A vers ünnep-
hez méltó, szeretetet sugárzó hangulatú. Örömmel 
hallgatta az ünneplő közösség.

A műsort a klub vezetője azzal zárta, hogy szív-
éjesen köszöntötte azokat a tagokat, akik az év 
második félévében tartják névnapjukat. Ez is al-
kalmat adott arra, hogy a további program terí-
tett asztal mellett folytatódjék, csendes beszélge-
téssel, vidámsággal.

A rendezvény végén a klub vezetője, a kedves, 
mindig derűs Molnárné Erzsike kívánt áldott, bé-
kés karácsonyt és boldog új évet a megjelenteknek. 

Erzsike egyben hangot adott annak is, hogy azt 
szeretné, ha a 2018-as évben még több nyugdíjban 

lévő pedagógus csatlakozna a klubhoz, hiszen aki 
hisz a pedagógiában, az csak optimista lehet. A pe-
dagógusi hit inkább a természet, mint nézet dol-
ga. Ezzel a meggyőződéssel várja az új belépőket.

Majd egymásnak is kellemes karácsonyt és bol-
dog új évet kívánva mindenki hazatért otthoná-
ba azzal a tudattal, hogy 2018. januárjának utolsó 
keddjén újra találkozzanak.  

Dr. Bótáné Kocsis Júlia

A jótékonyság fontos a Cargill-nál. Céljuk, hogy vezető szerepet töltsenek be a 
társadalmi felelősségvállalás terén. A Cargill három elsődleges fókuszterülete a táp-
lálkozás és egészség, környezetgazdálkodás és az oktatás. A csapatban végzett ön-
kéntes tevékenységek számos előnnyel szolgálnak a résztvevők számára. Ezt ma-
gunk is megtapasztalhattuk a közösen megszervezett rendhagyó mikuláskupa, já-
tékos, ügyességi sorversenyen. A Cargill csapata és a Refi 5.b osztályos tanulói egy 
vidám, jó hangulatú programban vehettek részt. A játék végén iskolánk sportszer 
csomagot kapott ajándékba, a diákok pedig egy-egy mikulás csomagot. Köszön-
jük a felkínált lehetőséget és az adományokat!

Iskolavezetés, Refi

Rendhagyó Mikulás
A „Karcagért” Közalapítvány kuratóriuma, a Karcag 

Városi Önkormányzat jótékony célú 
Közéleti bált szervez, amelyre tisztelettel 

meghívjuk Önt és kedves partnerét.

A rendezvény címe: 

„Karcagért” Közéleti bál
Helyszíne: 

Déryné Kulturális, Turisztikai, 
Sport Központ és Könyvtár díszterme

Időpontja: 
2018. február 17. (szombat) 19.00 óra

Szeretettel várjuk Önt és kedves partnerét a műsorral és va-
csorával egybekötött táncos rendezvényünkre, amelynek nettó 
árbevételét a Kisújszállási úti kerékpárút egyik szakaszának fel-
újítására szeretnénk fordítani.

Kérjük, ha Ön is támogatni kívánja elképzelésünk megva-
lósítását, és ideje, elfoglaltsága lehetővé teszi, fogadja el meghí-
vásunkat, legyen a vendégünk, töltsünk el együtt egy hangula-
tos, szép estét.

Kérjük, ha részt kíván venni a rendezvényünkön, a rendez-
vény tervezhetősége érdekében legkésőbb 2018. január 20-ig szí-
veskedjen visszajelezni a karcagert.kozalapitvany@gmail.com 
e-mail címre.

A támogató jegyek ára 12.000 Ft/fő, amelyet a közalapít-
vány számlaszámára kell befizetni, vagy átutalni: 11745073-
20008770-00000000.
További részletes információ kérhető a fenti e-mail címen.

„Karcagért” Közalapítvány kuratóriuma

Karácsonyi összejövetel a Nyugdíjas Pedagógusok Klubjában
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„Karcag testvérvárosaiért” Közalapítvány 2016. évi 
tevékenységének, 

gazdálkodásának főbb adatairól

A 2016. évi gazdálkodásunkról szóló „a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét” a „Karcag testvérvárosai-
ért” Közalapítvány Felügyelő Bizottsága megtárgyalta, és azt az 1/2017. (V.19.) FEB sz. 
határozatával elfogadta és a kuratóriumnak elfogadásra javasolta. 

A beszámoló főbb adatai:
A közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem folytatott. 
Mérleg főösszege:  919 eFt
Tárgyévi eredmény - 18 eFt

Bevételeink: 
2016. évben a Kuratóriumnak átutalt támogatások összege: 140.397.-Ft
Ebből: - SZJA 1%-ból (2015. évi) 40.397.-Ft.
Adományok magánszemélyektől 46.450.-Ft
2016. év végi pénzkészletünk december 31-én: 
OTP Bank egyenleg 868.830.-Ft 
Pénztár 10.090.-Ft

A „Karcag testvérvárosaiért” Közalapítvány 2016. évben a 2015. évről készített Egy-
szerűsített beszámolóját, és annak közhasznúsági mellékletét az Országos Bírósági 
Hivatalnál letétbe helyezte, annak közzététele megtörtént.

Alapítónknak, a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi 
munkánkról írásban 2016. évben beszámoltunk. 

2016. évben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása:
A „Karcag testvérvárosaiért” Közalapítvány kuratóriuma első alkalommal szerve-

zett Ifjúsági Találkozót, tábort Karcagon, az Akácliget Gyógy- és Strandfürdőben a 
bácskossuthfalvai (Szerbia), a székelykeresztúri (Románia), a szepsi (Szlovákia), vala-
mint a karcagi tanulókkal és felnőtt szervezőkkel.

A közalapítvány az Ifjúsági Találkozó, tábor megszervezésével erősítette a hatá-
ron túli magyarsággal való kapcsolatait. A rendezvényünk nyílt volt, rendezvényün-
ket meghirdettük. 

A tábor résztvevőinek létszáma 108 fő volt. Az Ifjúsági Találkozó, tábor meg-
rendezésére kapott a közalapítvány a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft-től 
3.000.000.-Ft összegű támogatást, amelynek teljes összegét 2016. évben felhasz-
náltuk. Határidőre elszámoltunk. A beszámolónkat elfogadták. Az OTP Bank Nyrt. 
800.000.-Ft-os támogatásából 212.900.-Ft-ot használtunk fel az Ifjúsági Találkozóval, 
táborral kapcsolatos költségekre az elszámolási határidőig. A megmaradt 587.100.-
Ft összeg 2017. évi felhasználását kérelmeztük. 2014. évi SZJA 1%-át, 43.844.-Ft-ot, 
melyet 2015. év végén tartalékba helyeztünk, 2016. évben használtuk fel. Az összeg-
ből a célszerinti felhasználás 30.005.-Ft volt. A fennmaradó összeget működési ki-
adásra fordítottuk. 2016. év végén Karcag város meghívására 40 fő francia középis-
kolás diák és 5 fő felnőtt kísérő tartózkodott városunkban. A vendégek francia test-
vérvárosunkból, Longueau-ból érkeztek, valamint a Longueau melletti Amiens-ből. 
A közalapítvány részükre délutáni programot szervezett az Akácliget fürdőben. A 
2016. évben kapott 2015. évi SZJA 1%-ának összegéből 40.397.-Ft-ból 39.770.-Ft-ot a 
francia vendégekkel kapcsolatos költségekre fordítottunk. A fennmaradó összegből 
pedig bankköltséget fizettünk. 

A közhasznú tevékenység főbb eredménye: 
A közalapítvány közhasznú tevékenységével hozzájárult a testvérvárosok közötti 

szoros kapcsolatok, a közös ünnepek, a közös kultúra erősítéséhez, kiemelten a hatá-
ron túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységében ért el eredményeket. 

A 4 napos Ifjúsági Találkozó, tábor lehetőség volt arra, hogy a testvérvárosaink-
ban élő fiatalok megismerjék testvérvárosukat, Karcagot. Az Ifjúsági találkozó, tá-
bor lényege, hogy más különböző országokból jöttek a résztvevők, a magyar nyelv, 
a gasztronómia sokszínűségének felfedezése a közös programok által egységgé ko-
vácsolta őket. 

A közalapítvány 2016. évi közhasznú tevékenységeiből közel 500 fő részesült. 
Köszönöm a kuratórium tagjainak és a közalapítvány minden támogatójának, a 

szolgáltatást nyújtóknak, segítőknek az önzetlen, jószívű, aktív munkáját, adománya-
ikat, amellyel hozzájárultak a rendezvény sikeres megvalósításához.

Köszönöm a cél szerinti tevékenységünk megvalósításához nyújtott anyagi támo-
gatásokat, adományokat, személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásokat. 

Kérem, továbbra is támogassák a „Karcag testvérvárosaiért” Közalapítvány cél sze-
rinti feladatainak megvalósítását, személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásá-
val, adományaikkal. Adószámunk: 18824254-1-16, OTP számlaszámunk: 11745073-
20007896-00000000.

A kuratórium nevében sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok Karcag és 
testvérvárosai – Bácskossuthfalva, Székelykeresztúr, Szepsi, Longueau, Krosno 
Odrzaňskie, Schwarzheide, Mérke, Kunszentmiklós minden kedves lakójának!

Elek Eszter kuratóriumi elnök

A hideg beköszöntével a vízmérők, a csövek és egyéb szerelvények elfagyása bosz-
szúságot és előre nem várt jelentős költségeket okozhatnak felhasználóink számára. 
Mindezek azonban kellő odafigyeléssel megelőzhetőek!
Felhasználói teendők mérőelfagyás esetén

 - Vízmérő-elfagyás észlelése esetén haladéktalanul értesítse a TRV Zrt. munkatársait 
az ingyenesen hívható műszaki hibabejelentő telefonszámon: +36/80-205-157.

 - Ellenőrizze, hogy a vízmérő előtti elzáró csap nyitva van-e. Amennyiben igen, pró-
bálja elzárni, a további vízelfolyás megelőzése érdekében.

A Vízmérők rendszeres ellenőrzése és a vízórán belüli hálózat karbantartása, a hazai 
törvények alapján a Felhasználó feladata. A vízóra, illetve a belső rendszer elfagyása, 
hibái miatt fellépő vízóracsere és vízelfolyás költsége a Felhasználót terheli!

Hogyan védekezzen a vízi közművek elfagyása ellen?
1) Legfontosabb teendő az elfagyás megelőzése érdekében lakott épületekben:

 - Pótolja az esetlegesen sérült vagy hiányzó vízóra akna fedőlapját.
 - Szigetelje megfelelően az vízmérőakna oldalát, födémszerkezetét és a fedőlapját.
 - Gondoskodjon az akna környékének feltöltéséről, a levegőáramlás megakadályozásáról.
 - Rendszeresen ellenőrizze - különösen fagyos időszakban - a vízóra és az akna ál-

lapotát.
2) Teljes körű víztelenítés nem lakott épületekben:

 - A télen nem lakott épületek, üdülők vízvédelme érdekében zárja el a vízóra előt-
ti elzáró szelepet is. A vízóra után lévő leürítő szelepet - ha van beépítve- fordítsa 
megfelelő állásba, hogy a rendszerből lefolyjon a benne lévő víz. 

 - Zárja el a kerti csapok téli fagyelzáróját teljes ütközésig és nyissa ki a kerti csap 
csaptelepét. Ezzel a fagyelzáró ürítőjén a kerti csap függőleges ágából leürül a ben-
ne lévő víz. Ez a leürülés egy halkan hallható szivárgási zajjal jár, ami a kerti csap-
hoz hajolva könnyen hallható. A leürülés 1-2 percet vesz igénybe, ezután a szivár-
gási zaj meg kell, hogy szűnjön.

Kérjük, ezt ellenőrizze le, mert ellenkező esetben a fagycsap folyamatos ürítő állásban 
maradhat, ami további vízelfolyást eredményezhet.

 - Víztelenítse az épületen belül található berendezéseket (engedje ki a vizet a bojler-
ből, WC tartályból, esetleges egyéb berendezésekből).

 - Télen rendszeresen, nagy fagyok esetén különösen, ellenőrizze a használaton kívü-
li ingatlanokat, ezzel megelőzve az ivóvíz elfolyását, valamint az épület és beren-
dezések esetleges elfagyását.

A vizes szakemberek tapasztalata, hogy a csőtörések száma a téli időszakban 10-
15%-kal magasabb, mint nyáron. Ne feledje, a fagykár okozta káros vízelfolyás megelő-
zése a Felhasználó és a Szolgáltató közös érdeke! 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Védekezzen időben a vízóra és a belső hálózat 
elfagyása ellen

 - Autóértékesítő (Karcag),
 - Családgondozó (Kunmadaras), 
 - Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
 - Egyéb ügyintéző (Kisújszállás),
 - Adminisztrációs ügyintéző (Karcag),
 - Cukrász (Karcag),
 - Nyomdász segéd (Karcag),
 - Textilipari kikészítő (Kisújszállás),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó (Kisújszállás).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási 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 Por-
tálon: https://vmp.munka.hu/

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

Horgászok figyelem!

Január 15-től az iroda hétfőn, kedden és 
csütörtökön 15.00-18.00 óráig tart nyitva. 

Kérjük, a fogási naplókat pontosan kitöltve 
február 28-ig adják le. 

A Téglagyári-tóra érvényes elmúlt évi 
területi engedélyek 

ez év január 31-ig érvényesek.
elnökség
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2018. január 12. péntek
18.00 Műsorajánlat

18.05 Nagykunsági Híradó

18.25 NAV iroda átadása

19.00 Pásztorok a Hortobágyon

19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti

 magazin

 Aktuális kérdések

 Vendég: Kovács Szilvia  

 Téma: Karcag város alpolgármestere

 Karcagi hírek:

 - Bayer Zsolt könyvbemutatója

 - Külföldi diákok Karcagon

 - Járási hivatal ajándéka

 - Épül az új rendőrkapitányság

 - Agrárkamarai választások után

 - Család- és Gyermekjóléti Központ

  átadása

 - Lakossági fórum 

 Háttér:

 Új helyre költözött a NAV iroda 

20.20 Nagykunsági Híradó

20.40 Lakossági fórum a 8. sz. 

 választókörzetben

22.20 Pintér Béla koncert

2018. január 16. kedd
18.00 Műsorajánlat 

18.05 Nagykunsági Híradó

18.20 Jöjjetek Hozzám – református

 istentisztelet

19.20 Karcagi hírek

19.40 A Hit Szava – római katolikus

 szentmise   

20.50 Karcagi Fakanálforgatók által

 rendezett főzőcsapatok és zsűritagok

  év végi találkozója

2017. január 18. csütörtök

18.00 Műsorajánlat

18.05 Nagykunsági Híradó

18.25 Gyermekpercek 

18.40 Agrárpercek - mezőgazdasági 

 magazin

19.00 Pásztorok a Hortobágyon

19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 

 magazin

 Aktuális kérdések

 Karcagi hírek:

 - Galambkiállítás

 - Simon Bertalan Asztalitenisz 

 verseny

 - Nyelvvizsga helyszín Karcagon

 - Épül az új műfüves pálya

 - Sikeres ÁFA-csökkentés

 - Ablakcsere a Városi Sportcsarnokban

 Háttér

20.20 Nagykunsági Híradó

20.40 Bayer Zsolt könyvbemutatója 

 Karcagon

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

Január 13. (Szombat)
8-13 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Január 14. (Vasárnap)
9-12 óráig 
 Pingvin Gyógyszertár 
 (Kossuth tér)
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).

Január 13-14.  Dr. Godó Zoltán Karcag, Körös utca 40. Tel.: 06/30-218-5722

Anyakönyv
Házasságkötés

2017. december 15.
Vas Marianna - Bezsella János
2017. december 19.
Huszti Katalin - Raczkó Dániel
2017. december 29.
Herczegh Melinda Csilla - Kun 
Csaba
2017. december 29.
Horváth Ibolya - Kökény Árpád

Születés
2017. december 11.
Györfi Lilla Anna - Ducsai Péter
Kg., Kuthen utca 67.

Patrik András
2017. december 17. 
Takács Nóra - Murvai Zoltán 
Kg., Kórház utca 10.

Zoltán 
2017. december 27. 
Sütő Edina - Szarka Zoltán 
Péter
Kg., Madarász Imre utca 39.

Izabella 

Halálozás
Ordas Józsefné 
(Ökrös Angela) 
 (1943)
Kolompár Zoltán 
 (1952)
Harsányi Istvánné 
(Ács Mária) 
 (1940)
Nagy József 
 (Kg., Futó Imre utca 18.)
Czinege János 
 (1936)
Sarkadi Jánosné 
(Földvári Zsuzsanna) 
 (1927)
Forgács Jánosné 
(Sarkadi Ilona) 
 (1929)
Farkas Béláné 
(Lajtos Rozália) 
 (1938)

A téli hidegben nemcsak a vízmérőkre, a csövekre és egyéb 
szerelvényekre érdemes odafigyelni, hanem a közkifolyók 
helyes téli használatára is.

A közkifolyó szabályos és hosszútávú működése érdekében 
figyeljen arra, hogy a nyomókart minden esetben teljesen (üt-
közésig) nyomja le. Lehetőség szerint minden alkalommal na-
gyobb mennyiségű vizet vételezzen egyszerre. 

Ha a közkifolyó elfagyott, tilos azt tűzzel, gázlánggal, egyéb 
módon kiolvasztani! Ez további károkat okozhat, nehezíthet-
ve, késleltetve a javítását.

Amennyiben rendellenességet észlel a közkifolyó működé-
sében és környékén, kérjük, jelezze mielőbb az alábbi elérhe-
tőségeinken:

A TRV Zrt. éjjel-nappal hívható ingyenes központi mű-
szaki hibabejelentőjén: +36/80-205-157,
 - személyesen az ügyfélszolgálati irodáinkban,
 - e-mailben az ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu. címen,
 - valamint a Call Centerünk +36/40-180-124-es telefon-

számán.
Ne feledje, az ivóvíz élelmiszer! A települési közkifolyók 

rendeltetésszerű használata a téli időszakban is a szolgál-
tató és a felhasználó közös érdeke!    

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Köszönetnyilvánítás
A Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület nevében ezúton mon-

dunk köszönetet Karcag Város Önkormányzatának, külön 
Dobos László polgármester úrnak, az Erőforrás Kft., az Essen 
Gyermekétkeztetési Kft., az EURO Kereskedelmi és Szolgálta-
tó Kft., a Karcagi Kunlovarda és a Karcagi Hírmondó vezetői-
nek, valamennyi dolgozójának, hogy egyesületünket 2017-ben 
is önzetlenül támogatták, rendezvényeink sikeres lebonyolítá-
sában nagymértékben segítettek bennünket. 

vezetőség

Köszönetnyilvánítás
A Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egye-

sület Karcagi Csoportja nevében köszönetemet fejezem 
ki a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Karcagi Szervezeté-
nek és Gulyás Zsolt plébános, érseki tanácsos úrnak, hogy 
a mozgássérültek részére élelmiszereket adományozott, 
amelyből 150 fő sorstársunknak tudtunk örömet szerezni 
a karácsonyi ünnepek előtt.

Németh Imréné
csoportvezető

Véradás 
2018. január 22. (hétfő) 8.00-12.00 óráig.

Kátai Gábor Kórház, 1. emeleti előadói terem

Használja helyesen a települési 
közkifolyókat télen is
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Ingatlan
Karcagon a főtérhez közel, 712 m2-es 
telken, teljes közművesített, lebon-
tásra vagy nagy felújításra szoruló 
ház eladó. Érdeklődni: Kacsóh utca 
21. szám alatt. Tel.: 06/30-478-2714.

Kocka típusú kertes ház, lakha-
tó 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. 

Eladó 2 szoba + ebédlős, össz-
komfortos, kb. 80 m2-es, teher-
mentes kertes ház, lakható alsó-
épülettel, garázzsal. Cím: Karcag, 
Reggel utca 33. Ár. 8,5 M Ft. Tel.: 
06/30-696-5288.

Karcagon a városközpontban, a 
Kisújszállási út elején, két ingat-
lan 1 ház nagy portával + műhely 
építésre, vállalkozásra eladó. A két 
ingatlan egybe nyitható, két ut-
cáról megközelíthető. Tel.: 06/30-
647-6496. 

Kurta kertben 6 sor föld eladó. 
(Villany, kövesút, 2 sor gyümölcs-
fa, drótkerítéssel felkerített, kis 
szerszámossal.) Tel.: 06/30-367-
9521.

Karcagon, az Attila utca 17. szám 
alatt 3 szobás + nappalis felújí-
tott családi ház melléképületek-
kel eladó. Lakáscsere I. emeltig is 
lehetséges. Tel.: 06/30-218-9818.

Karcag városközpontban, 50 m2-
es IV. emeleti, 2 szobás lakás el-
adó. (Bolt, bölcsőde, óvoda, iskola 
a közelben.) Tel.: 06/30-208-0095.

A Toronyházban 1. emeleti 1,5 
szobás, teljesen felújított, búto-
rozatlan lakás hosszú távra kiadó. 
Tel.: 06/30-739-4700, 06/20-411-
4043.

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

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

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

Eladó jó állapotban lévő hordoz-
ható cserépkályha és 3.000 Ft ér-
tékű okmánybélyeg 2.500 Ft -ért. 
(Számla van!) Tel.: 06/30-850-3345.

195/65 R15 91 T téli gumi és 1 db 
villanysütő eladó. Tel.: 06/30-645-
0694. 

Eladó 2 db új Junkers vízmelegí-
tő, 1 db új FEG F8-50 konvektor. 
Tel.: 06/20-241-0846. 

Fekete vadász női félkabát, bordó 
hosszú kabát, fekete női hosszú 
kabát eladó. Tel.: 06/20-290-9218. 

Elektromos rokkantkocsi szinte 
új állapotban eladó (házhoz vi-
szem). Bármilyen MTZ-t , Simsont, 
pótkocsit vásárolok saját részre. 
Tel.: 06/70-302-4409. 

Eladó Renault Megane 1,5 DCI 
2003-as, friss műszakival, felújított 
motorral, új akksival, stb. 700.000 
forintért. Tel.: 06/30-963-5073.

Eladó téglavágó-gép, 650-es gyé-
mántvágó tárcsával. Tel.: 06/30-
219-6813.

Társkereső
65 éves hölgy megismerkedne 
magas, józan életű, független fér-
fival. Tel.: 06/70-266-2725.

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

Üvegezés-képkeretezés! Sári Mihály 
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, Nagy-
rábé, Püspökladány, Sárrétudvari 
térségében. Ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 06/70-370-1149.

Nyugdíjas nő vasalást és kisegítői 
munkát keres, vagy idős ember 
gondozását vállalja. Tel.: 06/30-
381-0557.

Német nyelv kezdőknek, közép-
haladóknak. Tel.: 06/30-782-8664.

Nyugdíjas takarítónő beteggon-
dozást, gyermekfelügyeletet, ta-
karítást, esetleg állandó gondvi-
selést vállal. Tel.: 06/30-963-5073.

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

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.

Lapzárta: 
2018. 

január 15. 
(hétfő) 12 óra

Kedves 
Olvasóink!

Következő 
lapszámunk 

2018. január 19-én 
jelenik meg.

Amennyiben nem kap-
ják meg a Karcagi Hír-

mondót, kérjük jelezzék a 
06/59-312-415-ös 

telefonszámon!
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SPORT

II. HARANGOD-MAG KUPA
A II. Harangod-Mag Kupát ren-

dezték meg Bekecsen 2017. ápri-
lis 29-én. A versenyen 181 indu-
ló vett részt, amelyből 23 karcagi 
versenyző és 2 edző volt.

Edzők: Kurucz István és Domo-
kos Sára

Eredmények:
Gyermek II. korcsoportban
(2010-2011):

Kun Ferenc: 3. hely
Gaál Milán: 3. hely
Kovács László: 2. hely
Őrlős Balázs: 1. hely
Zipszer Szabolcs: 1. hely
Lőrinczi Márton: 3. hely

Gyermek I. korcsoport 
(2008-2009):

Czakó Martin: 3. hely
Czakó Dávid: 3. hely
Szabó Sándor: 3. hely

Kovács Kornél: 2. hely
Mándi Iván: 3. hely
Jankovics János: 3. hely
Péter Bence: 3. hely
Lőrinczi Zsigmond: 3. hely
Péter Ferenc: 3. hely
Rácz József: 1. hely
Őrlős Balázs: 3. hely

Diák II. korcsoport 
(2006-2007):

Bakó Alexa: 3. hely
Zsákai Ferenc: 5. hely

Diák I. korcsoport 
(2004-2005):

Bakó Sándor: 5. hely
Vidár Zoltán: 3. hely

Felnőtt korcsoportban, felkészítő-
ként és versenyzőként vettek részt:

Mándi Mihály: 1. hely
Varga Imre: 1. hely
Csapatversenyben húsz csa-

patból az előkelő 4. helyezést ér-
ték el a karcagiak. Kurucz Ist-
ván birkózó edző ezúton is meg-
köszöni a szülőknek és a Karca-

gi Sportegyesületnek a busz biz-
tosítását.

2017 júniusában a szülők, nagy-

szülők és a Karcagi Kunlovarda jó-
voltából egy nagyon jó hangula-
tú félévzáró eseményt rendeztek. 
2017 szeptemberében megalakult 

a Berekfürdői Sportegyesület 
Birkózó Szakosztálya, miután 
az első félév lezárását követően 
Karcagon nem volt lehetőség a 
folytatás biztosítására. Kurucz 
István birkózó edző elmondta, 
hogy az edzéseket november 
elején tudták elkezdeni, mivel 
ekkorra jegyezték be az egye-
sületet – amelynek elnöke dr. 
Hegedűs Csaba lett – a Magyar 
Birkózószövetség tagjai közé.

A berekfürdői edzéseket 
heti két alkalommal, hétfőn 
és csütörtökön 17 és 19 óra 
között tartják meg az általá-
nos iskolában, ahova minden 
érdeklődőt szeretettel várnak. 
Jelentkezni Kurucz István-
nál, a 06/70-316-2301-es tele-
fonszámon lehet, aki megkö-

szönte Karcag és Berekfürdő ed-
digi segítségét, valamint a szülők-
nek és nagyszülőknek is az eddigi 
támogatását.

Megalakult a Berekfürdői Sportegyesület Birkózó Szakosztálya

Félidőhöz érkezett a kézilab-
dások utánpótlás bajnoksága. A 
2017-18-as idényben egy fiú és 
két lány csapattal indultunk a or-
szágos gyerekbajnoki rendszer-
ben. 

Az U10-es lányok ebben az év-
ben is részt vesznek a náluk egy 
évvel idősebb korosztály versen-
gésében. Hála istennek, folya-
matosan bővül a lányok létszá-
ma, 17 fő látogatja az edzéseket. 
Zömében 2007-2008-as születé-
sű gyerekek, és örvendetes, hogy 
az újonnan érkezők is megtalál-
ták a helyüket a csapatban. 2018-
ban ezek a lányok már meccsre 
is tudnak velünk jönni. Az ered-
ményekről röviden: a saját korosz-
tályukban csak győzelmük van a 
gyerekeknek, és vezetik a bajnok-
ságot, VERETLENÜL. Az egy év-
vel idősebbek között már nem ját-
szanak alárendelt szerepet. Hét 
csapatból a 3-4. erőt képviseljük, 
és töretlen a fejlődés. Hozzáte-
szem, jó lenne, ha a márciusi foly-
tatásra elfelejtenénk a betegsége-
ket, és teljes mellszélességben ki 
tudnánk állni az idősebbek el-
len. 2017-ben nem volt olyan for-
dulónk, hogy mindenki egészsé-
ges legyen és hadra fogható. 

A fiúk helyzete is nagyon biz-
tató: 16 fő látogatja az edzéseket, 
és itt is van 1-2 új gyermek, akit 
be lehet építeni a csapatba. A fi-
úknál a korosztály 2006-2007. Az 
ő lebonyolítási rendszerük nem 
engedi meg, hogy két csapatot in-
dítsunk, sőt 2017-ben ők 1-2 év-

vel idősebbek között játszottak. 
Nehéz volt elfogadni, de talán az 
év végére sikerült mind a gyere-
keknek, mind a szülőknek, hogy 
ez az év egy „tanuló év” volt. Óri-
ási pofonokba szaladtunk bele az 
első fordulókban, de az edzéshez 
való hozzáállással és a folyamatos 
fejlődéssel oda erősödött a csapat, 
hogy az utolsó fordulóban vállal-
ható mérkőzést játszottunk a lis-
tavezetővel, az első győzelmünket 
is megszereztük a Mezőtúr ellen, 
és a Szolnoknak örülnie kellett, 
hogy sikerült 3 góllal megverni 
bennünket úgy, hogy itt sem tud-
tunk teljes létszámmal betegség 
miatt jelen lenni. 

Márciusig szünetel a gyerek-
bajnokság, így a gyerekeknek két 
hónapjuk van a felkészülésre. Az 

alapozás mellett idén útjára in-
dul a Városi Bajnokság. Mind a 
lányoknál, mind a fiúknál olyan 
magas a látogatottság, hogy a vá-
ros ebben a korosztályban ki tud 
állítani két csapatot. Keddenként 
(január 16-án, 30-án, február 13-
án, 27-én) rendezünk 1-1 fordu-
lót a fiúknak és a lányoknak is. 
Májusban pedig megrendezzük 
a döntőt. Ez a kezdeményezés a 
„nagyfiaimnál” is óriási presz-
tízs csatákat hozott, és míg má-
sok edzettek, mi az edzés mellett 
hétről hétre játéklehetőséget biz-
tosítottunk mindenkinek. 

Szeretném megköszönni a szü-
lőknek és a gyerekeknek az el-
múlt éves hozzáállásukat.

Balog Zoltán
utánpótlás edző

Töretlen a fejlődés
2018. január 06. (szombat)

MEGHÍVÁSOS RÉGIÓS 
ASZTALITENISZ VERSENY

Helyszín: Karcag Városi Sport-
csarnok

Egy új elképzelés alapján rend-
hagyó versenyt bonyolítottunk le. 
Az összes versenyző egy kategóri-
ába került (NB I-től a megyei szin-
tig), és a magasabban kvalifikált 
játékos játszmánként 2-4-6 pont 
előnyt kellett adjon az alacsonyabb 
osztályokban szereplők részére. 
Ez a módszer számos meglepetést 
okozott, de nagy tetszést aratott. 

A versenyen megemlékeztünk 
Simon Bertalan volt karcagi vezér-
szurkolóról és sportbarátunkról, 
aki 2017 őszén halt meg. A szer-
vezők jóvoltából ebéddel vendégel-
tük meg a verseny résztvevőit. 

20 sportegyesület, illetve telepü-
lés 71 résztvevője színvonalas csa-
tákat vívott. Összességében a játé-
kosok elégedettek voltak a színvo-
nallal és a rendezéssel, igényelték a 
hasonló versenyeket. 

A magas színvonalra jellemző 
volt, hogy a karcagi játékosok kö-
zül dr. Hubert Attila jutott csak be 
a legjobb 8 versenyző közé. 

A karcagi játékosok rendezőhöz 
méltóan nagy létszámban (13 fő) 
indultak. 

2018. január 07. (vasárnap)

KARCAG VÁROS 
ASZTALITENISZ VERSENYE

Eredmények: 

Utánpótlás összevont egyéni:
1. Dobrai István
2. Dobó István
3. Nagy Péter, Lázár Richard

Női egyéni: 
1. Pekár Nikolett
2. Földvári Zsuzsa 
3. Kónya Ildikó, Pappné Nagy 

Erzsébet
Női páros: 

1. Kónya Ildikó - Pekár Nikolett
2. Pappné Nagy Erzsébet - Föld-

vári Zsuzsa
3. Murvainé Láng Róza - Szabó 

Károlyné
Férfi egyéni (megyei):

1. Hérmán Sándor
2. Vál Tamás
3. ifj. Dobó István, Nagy Péter

Férfi egyéni (NB-s): 
1. Dobrai István
2. Nagy Péter
3. Hérmán Sándor, Nagy Péter

Férfi páros (összevont):
1. Dobó István - Dobrai István
2. Sebők János - Hérmán Sándor 
3. dr. Farkas Béla - Csornai Csaba

 Palotai János - Vál Tamás
Vegyes páros:

1. Pekár Nikolett - Dobrai István
2. Dobóné Bérczi Anita - Dobó
  István
3. Kónya Ildikó - Csornai Csaba
 Murvainé Láng Róza - Sebők János

A versenyen nagyrészt az asz-
talitenisz szakosztály tagjai vettek 
részt, amelyen színvonalas küzdel-
mek, jó mérkőzések voltak min-
denki megelégedésére. 

Csornai Csaba

Rendhagyó versenyt szerveztek


