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Megtartotta az idei első ülé-
sét Karcag Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete január 
25-én, csütörtökön. A képviselők 
a 2018-as költségvetés-tervezet el-
fogadása mellett pályázati részvé-
telekről döntöttek, valamint díja-
zottakat köszöntöttek.

Kilenc igen és két tartózkodás 
mellett elfogadta a képviselő-testü-
let a 2018. évi költségvetésről szó-
ló rendelet-tervezetet, amelyet köz-
meghallgatással egybekötve a tár-
gyaltak a városatyák. A napirendi 
ponthoz szóbeli kiegészítéssel élt 
Karcagi-Nagy Zoltán képviselő. A 
Pénzügyi, Fejlesztési és Mezőgaz-
dasági Bizottság elnöke részletez-
te a 2018. évi költségvetés-terve-
zetet, amelynek bevételi és kiadá-
si főösszege 5.928.357.880 forint. A 
tervezet többek között kiemelt fel-
adatként tartalmazza az orvosi el-
látás színvonalának megtartását, 
Tilalmas ivóvíz-ellátását, lakossági 
szennyvízbekötések támogatását és 
a kamerarendszer bővítését. Hang-
súlyozta, hogy az általános tartalék 
keretében a bérfeszültség ellenté-

telezésére a közszférában dolgozók 
bérének emelésére is lehetőséget 
tud nyújtani az önkormányzat, va-
lamint a 2018. január 1-je után szü-
letett gyermekek alanyi jogon ba-
bacsomagot kapnak. Szepesi Tibor 
képviselő, a Költségvetési Intéz-
mények Érdekegyeztető Fórumá-
nak vezetője az intézmények nevé-
ben köszönetét fejezte ki a béreme-
lés miatt. Dobos László polgármes-

ter takarékos gazdálkodásra ösz-
tönzött mindenkit, és megköszön-
te a költségvetés megalkotóinak a 
munkáját. 

Egybehangzóan elfogadták a 
képviselők a „Védjük meg települé-
seinket, védjük meg hazánkat” cí-
mű felső korlát nélküli betelepítési 
kvóta elutasításáról szóló felhívást. 

(Folytatás a 2. oldalon...)

Testületi ülés

A Hungarikum Bizottság dön-
tése értelmében a „magyaror-
szági csipkeverés és -varrás élő 
hagyománya” című javaslat fel-
vételt nyert a Magyar Értéktárba, 
így ezentúl a kiemelkedő nemze-
ti érték címet viseli. A javaslatte-
vő Fejesné Koppány Gabriella, a 
karcagi Kunrózsa Csipkekör ve-
zetője, csipkeverő népi iparmű-
vész, Erdei T. Lilla etnográfus 
csipkeszakértő és az abádszalóki 
Csipkeverők és Alkotók Háza ré-
széről Nagy Levente. 

- A megfejthetetlen szépségű 
és különlegességű vert csipke ké-
szítés élő hagyományának a Ma-
gyar Értéktárba befogadásáig igen 
hosszú út vezetett, de megérte, hi-
szen nem egy tömegcikk terméket 
mutattunk be a Hungarikum Bi-
zottságnak - idézi fel az előzménye-
ket Fejesné Koppány Gabriella. 

- A csipkeverés tudománya a 
Nagykunságban - Karcagon, Kisúj-
szálláson, Kunmadarason és Kun-
hegyesen - az 1930-as években kez-
dődött, a Móga és Jezsek fenntartá-

sában lévő csipkeverő telephelye-
ken több százan verték a csipkét, 
hozzáadva mindenhol a csipkete-
lep tervezője ízlésvilágát, így ala-
kultak ki a helyi jellegzetes minták 
is. Aztán a hatvanas évektől egy-
re kevesebb csipkeverő volt a kör-
nyéken, az utóbbi évtizedben azon-
ban ismét megélénkült a vert csip-
ke készítés - mondja Fejesné Kop-
pány Gabriella, aki 2009-ben kapta 
meg a népi iparművész minősítést, 
és 2011-ben kapott felkérést a kar-
cagi Déryné Kulturális Központból, 
hogy tanítsa újra a városban a csip-
keverést.

- 2011 júniusában indultunk, s 
azóta is együtt dolgozunk, és 
szebbnél szebb dolgokat készíte-
nek a kör tagjai. Közben elkezdtük 
kutatni a csipkemintákat is térsé-
gi szinten. Két évvel később a He-
lyi/Települési Értéktár első lejegy-
zettje a „Karcagi vert csipke” lett. 
Egy évvel később városi összefo-
gással kiadtuk ez Emlékek a csip-
keverés nagykunsági történeté-
ből című Csipkekönyvet. Közben 
továbbra is gyűjtögettem csip-

keverő társaimmal a csipke tör-
ténetét, amelyet 2015-ben a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Érték-
tár Bizottság elé is benyújtottam. 
Ott az abádszalóki felterjesztés-
sel közös beadványt kérték az 
ítészek, így az efféle összedolgo-
zás nyomán vert csipke néven fo-
gadta be a Megyei Értéktár 2016-
ban. 

(Folytatás a 3. oldalon...)

Kiemelkedő nemzeti érték lett a 
magyarországi csipkeverés hagyománya

Képünkön a Kunrózsa Csipkekör tagjai

Az ülésen Dobos László polgármester virágcsokorral köszöntötte 
Kovács Szilvia alpolgármestert, aki „Magyar Örökség Díj” elismerésben részesült
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(...folytatás az 1. oldalról)
A Megyei Jogú Városok Szövetsége által szervezett január 12-ei buda-

pesti konferencián Kovács Szilvia alpolgármester képviselte Karcagot, 
aki a testületi ülésen beszámolt a konferencián elhangzottakról. Andrási 
András képviselő hozzászólásában elmondta, hogy örömmel látja a javas-
latot, ugyanakkor nem ért egyet a kormány kommunikációjával. Dobos 
László polgármester elmondta, hogy nem tisztünk erről beszélni, csak a 
városunk érdekeit kell szem előtt tartani.

Tartózkodás nélkül megszavazta a testület az államháztartás körébe 
nem tartozó civil szervezetek pénzügyi támogatását. Pánti Ildikó képvise-
lőnő hangsúlyozta, hogy a felosztható két millió forintból a beérkezett öt-
venkét pályázó mindegyike részesül, amelyet főleg működési költségeik, 
kiadásaik fedezésére, kirándulások szervezésére, valamint rendezvények 
megszervezésére fordítanak. 

Több pályázat benyújtási javaslatát is támogatták a képviselők. Így a 
Magyar Kézilabda Szövetség által meghirdetett Országos Tornaterem Fel-
újítási Program IV. üteméből a Városi Sportcsarnok pályáját újítanák fel, 
amelyre kb. 10 millió forint nyerhető el 30%-os önerő biztosítása mellett.

Megszavazták továbbá a „Szerves hulladék kezelése Karcagon” című 
pályázat benyújtását is, amelyben konzorcium formájában venne részt 
az önkormányzat. Az elnyerhető összeg 240 millió forint, 80%-os támo-
gatás mellett.

Ugyancsak támogatták a zártkertek infrastrukturális háttér fejleszté-
sére vonatkozó pályázat benyújtását. Az útalap készítésére 10 millió fo-
rint támogatás nyerhető el. Ez az összeg kb. 1000-1200 méter útszakasz-
ra elegendő, amelyből a Csemetekert és Méntelep közötti útszakaszt lát-
nák el útalappal, valamint a Rokkantkeretben egy összekötő bel utat ala-
poznának le. Dobos László bízik abban, hogy ez az útszakasz mentesítené 
a munkagépektől a Deák körutat.

Megszavazták a képviselők a lakhatási körülmények javítására vonat-
kozó pályázat benyújtását, amelynek köszönhetően 11 önkormányzati 
bérlakás kisebb felújítása valósulhat meg 1-1 millió forintból.

Tulajdonosi hozzájárulását adta az önkormányzat a Karcagi Arany Já-
nos Általános Iskola energetikai korszerűsítéséhez, amelyre a Karcagi 
Tankerületi Központ nyújtott be pályázatot.

Támogatták a beszámolót a Karcagi Polgármesteri Hivatal 2017. évi te-
vékenységéről, Dobos László pedig megköszönte a hivatal dolgozóinak a 
sokszínű, kemény munkáját.

Döntött a testület a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 03. számú Ország-
gyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttag-
jainak megválasztásáról is. 

Napirend előtt Lengyel János képviselő megköszönte az önkormány-
zat intézkedését a Vágóhíd út munkálataival kapcsolatban, ugyanakkor a 
Közútkezelő hozzáállását, munkáját bírálta. 

A közmeghallgatás keretében egy fő, Tóth Dezső kért szót, aki az Észa-
ki újtelep útjainak problémáját vetette fel a testületnek.

A tanácskozás előtt a holokauszt áldozatainak január 27-ei nemzetkö-
zi emléknapja alkalmából az áldozatok emléke előtt egyperces néma felál-
lással tisztelgett a testület. 

Dobos László polgármester Karcag Városi Önkormányzat nevében kö-
szöntötte Kovács Szilvia alpolgármestert abból az alkalomból, hogy „A 
legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos 
program sikeres, kiemelkedő színvonalú, példamutató megvalósításáért a 
„Magyar Örökség Díj” kitüntető cím elismerésben részesült. A városveze-
tő köszöntötte továbbá Fejesné Koppány Gabriellát, akinek a közelmúlt-
ban a „magyarországi csipkeverés és -varrás élő hagyománya” című javas-
lata felvételt nyert a Magyar Értéktárba.

A testület munkaterv szerinti következő ülését február 22-én, csütör-
tökön tartja.

Kapás Mónika

KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Vigyázó 
szemetek 

Vásárhelyre 
vessétek! 

(avagy, „ma nincs 
máj, csak homály”)

(1.)
Egy régi emlékkép villant fel bennem, 

amikor az elmúlt héten megnéztem az idős 
„tőzsdecápa” videónyilatkozatát, amelyben 
arról beszélt, hogy Orbán Viktor megvásá-
rolta (vagy felvásárolta?) az MSZP vezérka-
rának maffiahajlamú tagjait.

Az idősebbek közül bizonyára sokan 
emlékeznek még arra, amikor a jelenle-
gi, karcagi Nimród hotel és étterem helyén 
nemcsak a Bárány falatozó, hanem jobb-
ról mellette még egy Áfész húsbolt is állt. 
A nem túl nagy hentesüzlet vezetője Török 
úr volt, aki a türelem és a megfontoltság 
megtestesítője, és a „nyugalomról” készült 
szobor modellje is lehetett volna. Nagyon 
kedveltem őt, és mivel a szomszédban lak-
tam akkoriban a BM-től kiselejtezett né-
met juhászommal, sokszor megfordultam 
nála. Bár voltak a vágóhídon is ismerőse-
im, de mert közelebb volt, általában Török 
úrnál szereztem be kutyám eledelét: bel-
sőségeket, nyesedék húsokat, lejárt szava-
tosságú vörös árukat, stb. Néha beálltam a 
viszonylag népes várakozók sorába is, akik 
a friss szállítmányra vártak, mert akkori-
ban még nem voltak „fullon” a pult mö-
götti húskampók. Ám néhányszor „meg-
szánt” Török úr, és amikor meglátott, hogy 
közeledem az üzlethez, harsányan kiszólt: 
„ma nincs máj, csak homály!”  

A szellemes szójátékon persze vidul-
tak a vásárlók. Azonban én nem örül-
tem annyira ennek a „homálynak”. Mint 
ahogy ma az MSZP kampányfelelősei és a 
honi „tőzsdetábor” tagjai sem igazán örül-
nek George Soros, majdhogynem „konteó-
víziójának”, amely a szélesebb publikum 
irányába, nemhogy oszlatná a „ki kivel van” 
homályát, hanem még jobban sűríti a köz-
életi ködöt. Ezek után szerintem majd az 
jön, hogy Vona Gábor egy nemzetközi saj-
tótájékoztatón bejelenti, hogy biztos helyről 
tudja, hogy Orbán Viktor rajta kívül minden 
más ellenzéki pártvezetőt megvett, még 
Gyurcsány Ferencet is, mert önmagától Fe-
renc testvér nem mondana, hordana eny-
nyi marhaságot össze; mert ezt még a vak is 
„hallja”. Sőt! Valószínűleg Orbán Viktor még 
Sorost is, ha nem is megvette, de megkérte 
rá, hogy a Fidesz győzelmét jósolja, illetve 
kürtölje világgá, nem pediglen a Jobbikét. 

Így aztán április 9-én mégsem mond le 
elnöki tisztéről a Fidesz 2/3-a után, mert 
még a „vak is lássa”, hogy ilyen totális ösz-
szeesküvés közepette, amikor minden és 
mindenki az egyedüli, szinte szent ma-
gyar igazságos Jobbik ellen fog össze, hát 
talán még a Jézus Krisztus vagy maga Al-
lah sem győzne.

(folyt. köv.) 
-ács-

FM hírek
Átadták a Hungarikum-média- 

és a Hungarikum-díjakat

A hungarikumok köre a magyar életérzés kifejezői, olyan esz-
mei és erkölcsi háttér, amely összeköt bennünket, bárhol is le-
gyünk a világban – fogalmazott a földművelésügyi miniszter, a 
Hungarikum Bizottság elnöke a Hungarikum-díjak átadásán az 
Országházban.

Dr. Fazekas Sándor az ünnepségen hangsúlyozta: értékeink 
gyűjteménye összetartó közösséggé kovácsol minket. Emellett a 
hungarikumok üzenetet hordoznak, értéket teremtenek a jelen-
ben, ezáltal formálják és meghatározzák a Kárpát-medencében 
élő magyarság jövőjét. Ezért fontos, hogy a hungarikumokért fá-
radozó közösségek erősödjenek, a média segítségével pedig eljut-
tassuk a magyar identitást őrző értékeket - tette hozzá.

A rendezvényen Hungarikum-díjban és oklevélben részesül-
tek a 2015 decemberében, 2016-ban és 2017-ben hungarikum mi-
nősítést elnyerő, kiemelkedő nemzeti értékek képviselői, összesen 
16-an. Ujvári Imre, Tiszafüred polgármestere a Tiszai Halász-
lé hungarikummá nyilvánításáért járó Hungarikum-díjat és ok-
levelet vehette át. A díjat dr. Fazekas Sándor, a Hungarikum Bi-
zottság elnöke és Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnö-
ke adta át. Rövid időn belül ez a második komoly elismerés, ame-
lyet Tiszafüred kapott. Tavaly év végén az „Év Turisztikai Telepü-
lése” címet nyerte el a Tisza-tó fővárosa. 

Testületi ülés

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
pályázat útján bérbeadásra meghirdeti 

az alábbi ingatlanját:

Karcag, Északi utca 37. szám alatti lakás
Helyiségei: 1 szoba, konyha, éléskamra, mosdó - az udvaron 
fáskamra, udvari WC  
A lakás alapterülete: 35 m2

Komfortfokozat: félkomfortos
Közművei: víz, villany  
Fűtési módja: egyedi fűtés
A lakás bérbeadása: megtekintett állapotban

A lakás a helyszínen megtekinthető az alábbi időpontokban:
- 2018. február 06. napján (kedd): 9.00 - 9.30
- 2018. február 09. napján (péntek): 9.00 - 9.30

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 14. napja, 
16.00 óráig beérkezően.
A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet a Karcagi Pol-

gármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodájában (5300 Kar-
cag, Kossuth tér fszt. 52. iroda, Tel.: 06/59-500-610/745 mellék). 

A pályázati kiírás megtekinthető a Karcag Városi Önkormányzat 
hirdetőtábláján, valamint Karcag Város honlapján (www.karcag.hu).

Karcagi Polgármesteri Hivatal

Dobos László polgármester köszöntötte 
Fejesné Koppány Gabriella csipkeverő népi iparművészt
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HÍREK

Hirdetmény
Tisztelt Választópolgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy Karcag településen a Helyi Vá-
lasztási Iroda, a Választási Információs Szolgálat elérhetősé-
gei az alábbiak:

 
Vezetője: Rózsa Sándor jegyző
Jogi helyettes: dr. Czap Enikő aljegyző
Székhely: Karcagi Polgármesteri Hivatal,

 5300 Karcag, Kossuth tér 1. sz., I. emelet 28. iroda
Tel.: 06/59-500-610; 06/59-500-642
Fax: 06/59-311-998
E-mail: phkarcag@ph.karcag.hu

Rózsa Sándor
  Helyi Választási Iroda vezetője

(...folytatás az 1. oldalról)
Még ez évben a IV. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázaton kutatha-

tó forrásanyagként jelölte meg a Magyar Néprajzi Társaság a Csipke-
könyvünk tartalmát. Tavaly ismét közös összeállításban adtuk be az 
abádszalókiakkal javaslatunkat a Magyar Értéktár megmérettetésére „A 
vert csipke abádszalóki és nagykunsági hagyományai” címmel, mellékel-
ve a Csipkekönyvünk egy példányát is. A Bíráló Bizottság területileg tá-
gabb kitekintést kért Magyarország vert csipkéiről. Az általam készített 
prezentációhoz a más csipkefajták rövid ismertetését Erdei T. Lilla etnog-
ráfus-muzeológus csipkeszakértő írta, meg és választott ki két művészi 
csipkét. A vert és varrott csipkék változatait vonultatta fel a „magyaror-
szági csipkeverés és -varrás élő hagyománya” címet viselő dolgozatában, 
amelybe az abádszalóki és nagykunsági csipkeverésről szóló anyagomat 
is belefoglalta. Ez a beadványunk nyert felvételt a Magyar Értéktárba, így 
ezentúl a kiemelkedő nemzeti érték címet viseli - mondja Fejesné Gabika, 
akitől megtudtuk, hogy a Kunrózsa Csipkekör tagjait is elkapta az új kor 
igénye, így készítettek vert csipke kokárdát, öltözék kiegészítőket, éksze-
reket, de minden alkalommal megtartva a hagyományos mintákat, így 
például a jellegzetes a karcagi motívumot, a kun rózsát is. 

DE

Az időnként enyhe, máskor 
pedig az igazán télies időjárás 
problémát okozhat még feb-
ruárban is. Hogyan lehet fel-
készülni egy esetleges kény-
szerhelyzetre otthon és az 
utakon? Erről beszélgettünk 
Molnár László tűzoltó ezre-
dessel, a Karcagi Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség kiren-
deltségvezetőjével.

- Mindenképpen fontos a tájé-
kozódás. Az időjárás-előrejelzé-
sekből megtudhatjuk, hogy mi 
várható az elkövetkezendő na-
pokban, és fel lehet készülni, ha 
hófúvást, hóvihart, nagy meny-
nyiségű havat, ónos esőt jósol-
nak. Felkészülhetünk arra is, ha a 
lakásban tartózkodva ér bennün-
ket a rossz időjárás. Egy esetle-
ges áramkimaradás esetén jó, ha 
van nálunk otthon olyan világí-
tó eszköz, ami független az ener-
giaszolgáltatástól. Legyen otthon 
néhány napra való tartós élelmi-

szer, hogy azt is el tudjuk viselni, 
ha a közlekedés nehézségei miatt 
akadozik az élelmiszerboltokban 
az ellátás, vagy ha olyan nagy-
mértékű a havazás, hogy el sem 
tudunk menni a boltba. Gondol-
junk továbbá a szükségfűtésre is. 
Mindenkinek más fűtési eszközei 
vannak, de egy esetleges gázki-
maradás esetén egy elektromos 
hősugárzó jó szolgálatot tehet. 
Ha pedig elektromos kimaradás 
van, akkor valamilyen alternatív, 
szilárd tüzelésű fűtőberendezés-
sel – ha van – lehet készülni. 

- Mivel készüljünk az utakon?
- Ha útnak szeretnénk indulni, 

akkor is tájékozódjunk előre az 
időjárásról, és készítsük fel meg-
felelően a járművet a téli üzemel-
tetésre. Mindenhol hangsúlyoz-
zák a téli gumi fontosságát, anél-
kül ne is induljunk útnak. Célszerű 
bekészíteni az autóba meleg ru-
házatot, takarót, meleg italt, eset-
leg hólapátot, némi szóróanyagot 
is. Nagyon fontos, hogy a gépjár-

mű teletankolt állapotban le-
gyen, hogyha esetleg ottreked-
nénk az úton, akkor a fűtést tud-
juk üzemeltetni. Illetve, ha ilyen 
esemény történik – tehát útköz-
ben ér minket ilyen erős hófúvá-
sos állapot –, akkor az autópályá-
ról a legközelebbi lakott helyre le 
lehet térni, és ott át lehet vészelni 
a kritikus időszakot. Legyenek to-
vábbá a mobiltelefonjaink is fel-
töltve, hogy szükség esetén se-
gítséget tudjunk hívni.

- Ilyen időszakban több a bal-
eset is?

- Igen, amikor az utak csúszós-
sá, síkossá válnak – legyen az ónos 
eső vagy havazás miatt –, akkor 
sajnos megszaporodnak a köz-
lekedési balesetek. Ugyanakkor, 
amikor ez az időszak tartósabbá 
válik, és az emberekben tudatosul, 
akkor óvatosabbá válnak. Ekkor 
észrevehető, hogy a megszaporo-
dott esetszám visszaáll a megszo-
kottra.

Kapás Mónika

Kiemelkedő nemzeti érték lett a 
magyarországi csipkeverés hagyománya

Nyelvvizsgahelyszín lesz a 
Szentannai Középiskola

Próbanyelvvizsgát tartottak a Szentannai Közép-
iskolában január 14-én diákoknak. Mint Egyedné 
Szűcs Judit igazgatóhelyettestől megtudtuk, az is-
kola egy debreceni nyelvvizsgaközpont nyelvvizs-
ga helye lesz, ezzel helyben segítve diákjaiknak a 
nyelvvizsga lehetőségét. Ehhez kapcsolódva biz-
tosítottak most a nyolcadikosoknak és a középis-
kolásoknak ingyenes próbanyelvvizsga lehetősé-
get. A több mint száz jelentkező angol alapfokú és 
angol középfokú nyelvvizsga két feladatát oldot-
ta meg ezen a napon. A feladatlapokat a debreceni 
nyelvvizsgaközpont javítja ki.

Dinamikus fejlődésnek in-
dult a Nagykunság és Tisza-tó 
térsége. Kovács Sándor, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Köz-
gyűlés elnöke január 29-én, hét-
főn a karcagi Városházán tar-
tott sajtótájékoztatóján az el-
múlt időszak fejlesztéseit ismer-
tette.

Néhány év alatt több forrás 
érkezett Jász-Nagykun-Szolnok 
megye keleti részébe, és nagyobb 
fejlesztések valósultak meg itt, 
mint az azt megelőző húsz évben 
összesen – hangzott el a megyei 
közgyűlés elnökének hétfői sajtó-
tájékoztatójában. Kovács Sán-
dor hangsúlyozta, hogy a megye 
3. számú választókerületébe csu-
pán megyei forrásokból kb. 18 
milliárd forintnyi összeg került, 
amelyet egyéb források is kiegé-
szítettek.

A megyei közgyűlés elnöke 
hosszasan sorolta a 3. számú vá-
lasztókerület településein meg-
valósult fejlesztéseket. Elmond-
ta, hogy nincs olyan település a 
választókörzetben, amelyre száz-
millió forintnál kevesebb fejlesz-
tési pénz jutott volna.

A térség kórházi ellátását vég-
ző Kátai Gábor Kórházban két-
milliárd forintnyi beruházás va-
lósult meg, amelyből többek kö-
zött épületrészek újultak meg és 
az eszközparkok is fejlődtek. Az 
egészségügyi alapellátás a vá-
lasztókerület minden települé-
sén biztosított. Tiszafüreden re-
habilitációs szakrendelés, Kis-
újszálláson pedig ultrahang di-
agnosztika és ortopédia kezd-

te meg működését. Karcagon is 
bővült az egészségügyi ellátá-
sok köre, az Akácliget Fürdőben 
pedig újra működnek az OEP-
finanszírozott fürdőgyógyásza-
ti kezelések. Több településen 
újultak meg a háziorvosi és fog-
orvosi rendelők, és több helyen 
jelenleg is folyamatban vannak a 
rekonstrukciós és rendelőépíté-
si projektek.

Megújult a 4. számú főút Ken-
deres és Fegyvernek közötti sza-
kasza, a 33-as főút tiszafüredi 
szakasza, a Karcag – Kunma-
daras, valamint a Kunhegyes – 
Abádszalók és a Kunhegyes – 
Tiszagyenda közötti útszakasz, 
valamint a belterületi utak közül 
is egyre több újul meg.

Befejeződtek az ivóvízminő-
ség-javító beruházások, valamint 
a választókerület kilenc települé-
sén korszerűsítették a szennyvíz-
elvezető rendszert is.

Jelentős infrastrukturális fej-
lesztések valósultak meg a közin-
tézményekben. Bölcsődék, óvo-
dák, iskolák, sportlétesítmények 

korszerűsítése, fejlesztése tör-
tént meg, ugyanakkor városköz-
pontok és városházák is meg-
újultak. A választókerület közin-
tézményeinek többsége energe-
tikai korszerűsítésen esett át. Je-
lentős turisztikai beruházások-
kal is gazdagodott a térség (pl. 
a Tisza-tónál kerékpáros cent-
rum, horgászközpont, kerékpár-
út), és hamarosan elindul a Kar-
cag Kincse Élménypark megva-
lósítása is. Ugyanakkor a válasz-
tókerület települései további fej-
lesztésekre is számíthatnak a Te-
rületi Operatív Program forrása-
iból, amelynek beruházásai ha-
marosan elindulnak.

- Látni kell az elmúlt idősza-
kokhoz képest, hogy lendületet 
vett ez a választókerület, lendü-
letet vett a megye keleti fele, és 
én azt gondolom, hogy ez a len-
dület fent fog maradni ebben az 
évben, a jövő évben, és az elkö-
vetkezendő időszakokban is – 
hangsúlyozta Kovács Sándor, a 
megyei közgyűlés elnöke.

Kapás Mónika

Veszélyes a változékony időjárás

Dinamikusan fejlődik a térség
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A szárnyasok voltak teríté-
ken január 13-án a karcagi Lo-
vagi Udvarban. Szatmári János 
séf meghívására neves fővárosi 
séfek - Opóczky István, Végh 
Tamás és Ferenczi István - libá-
ból, kacsából, fürjből, csirkéből 
levest, sülteket, fasírtokat, töl-
tött húsokat, kocsonyákat, salá-
tákat készítettek az idei év bá-
li trendjének megfelelő ízesítés-
sel. Itt beszélgettünk a szakem-
berekkel. 

- Hatodik alkalommal talál-
koznak nálam a séfek, és most a 
szárnyasokból készülnek az éte-
lek. Az alapanyagot, a ludakat a 
Karcagi Kutatóintézet igazgatójá-
tól, dr. Zsembeli Józseftől kaptuk 
felajánlásként, hogy mutassuk be, 
mit lehet ezekből a gyönyörű kis 
ludakból készíteni. Végh Tamás, 
Ferenczi István és Opóczky Ist-
ván séfekkel ma reggel kezdtünk 
hozzá a különleges ételekhez. Ké-
szül kolbász, ludaskása, sült ka-
csa, sült liba, van egy olyan töl-
tött liba, amit kicsontoztunk, és 
töltelékként egy kicsontozott ka-
csa, csirke és fürj is van benne, s  
tettünk még bele tojást és májat, 
majd hét órát sült a kemencében - 
mondta Szatmári János. 

- Ma Önök főznek, és a meghí-
vott vendégek fogják zsűrizni az 
ételeiket. Milyen érzés a másik 
oldalon állni? 

- A versenyszellem az emberben 
természetesen ilyenkor is megvan, 
hiszen olyan ételeket mutatunk be, 
amit itt találunk ki, és közben ér-
dekes párosításokat is kipróbá-

lunk. Most például a savanyú ká-
posztát próbáltuk többféleképpen 
salátaként elkészíteni, ízesíteni. 
Kocsonya készült a liba és a kacsa 
lábából, majd a roládot konfitált 
kacsahússal, főtt tojással és zöld-
borsóval töltöttük meg. Természe-
tesen figyeljük majd a leen-
dő zsűrit, a vendégeket, s 
várjuk a visszajelzést. 

- Hamarosan indul a bá-
li szezon. Mi lesz az idei év 
jellegzetes étele? 

- A falatkák lesznek a jel-
lemzők. Az a fontos, hogy 
színes legyen és minél kü-
lönlegesebb. Mi, séfek feb-
ruár 9-én, Budapesten a 
közétkeztetési szakács ver-
senyen zsűrizünk először, 
aztán indul a böllér szezon, 
de a nyári főzőfesztiválo-
kon is ott leszünk - sorolta 
a házigazda. 

Végh Tamás egy közét-
keztetéssel foglalkozó fővá-
rosi cég séfje. Őt arról kér-
deztük, hogy jelenik meg az étke-
zésben a divatirányzat.

- A falatkák, amelyek most a 
bálokon felkerülnek az asztalra, 
nem biztos, hogy Karcagon elég 
lenne a vendégeknek, hiszen a bir-
kapörkölt, a különféle rántott hú-
sok és a levesek itt még mindig ke-
resettek. Ha a közétkeztetést néz-
zük, akkor az jelentősen el kell, 
hogy különüljön a báli menütől. 
Cégünk révén rálátásom van az 
ország több területére a Nyírség-
től Pécsig, s elmondhatom, eltér-
nek a menzás ételek is egymás-
tól. Megvannak a közétkeztetést 

megújító reformok, de ezeket sok-
kal lassabb átvinni. Amit egy fine 
dining vendéglátás már ügyesen 
csinál, itt néhány év alatt sikerült 
a bulgurt vagy kuszkuszt bevin-
ni a közétkeztetésbe, de ugyanígy 
a mártásokat is kereshetjük már, 

és a nemzetközi trendek is megje-
lennek. Természetesen nem mon-
dom, hogy minden évben van 
egy irányzat amit követünk, de 
egyre újabb alapanyagok kerül-
nek be. Ennek ékes példája a kö-
les, a csicseriborsó, amit újra fel-
fedezett a közétkeztetés. Korosz-
tályonként is más-más az elfoga-
dás, míg például a kukoricalisz-
tet a gyerekek újdonságként ha-
mar elfogadták, a nyugdíjasok-
kal ez nagyon nehéz. Itthon pu-
liszkának hívták, a mediterrán 
neve polenta, amire a nagyma-
mám azt mondja, ezt a háború-

ban ették éhenhalás ellen a szegé-
nyek, ma pedig ez nagyon trendi 
és népszerű. Míg a középkorosz-
tályú hölgyek a fittebb dolgok fe-
lé mennek, az urak szeretik a ma-
gyaros ételeket, nagyobb adago-
kat. Ezeknek is meg kell tudni fe-

lelni egy étteremben, hiszen egy 
felnőtt férfi - magamat is ide soro-
lom - szívesen ropogtat sült húst, 
rántott szeletet, míg a maguk-
ra adó fiatal, csinos hölgyek sok-
kal inkább a salátákat keresik. Ne-
kik is finom dolgokat lehet készí-
teni. Ma mi például hagymapürét 
tálalunk és könnyedebb mártáso-
kat. Idén a zeller és a paszternák 
a nagy kedvenc, azokból készül-
nek a köretek, de keresett a zeller-
fánk, de a paszternákot a cukor-
ral, a fehér csokival összeolvaszt-
va egy nagyon kellemes habot le-
het készíteni. A zellerkém vaníliá-

val idén a báli kínálatban a rétes, 
a zserbó mellett ott lesz a báli asz-
talon. Az lehet, hogy furcsa len-
ne, ha nem lenne rétes, csak ez. A 
gasztronómiára azt szokták mon-
dani, 5-7 évente megújul. Eny-
nyi idő kell ahhoz, hogy az újdon-

ság bekerüljön a köztudatba, 
elfogadottá váljon. A levesek-
nél azt gondolom, egyre in-
kább az eszenciák felé tolód-
nak el az ízek. Megvan a nagy 
klasszikus, a húsleves, mellet-
te tejszínnel, kókusztejjel, hal-
csontból főzött alapléhez kó-
kusztejet adunk, s ez az ázsi-
ai ízvilág is nagyon szerethe-
tő, az én szívemhez közel áll. 
Vannak érdekességek, mint a 
cápauszony-leves vagy a fecs-
kefészek - ezekről azt gondo-
lom ez nem követendő.

A fúziós konyha is terjed, te-
hát minden, ami tetszik a kül-
földi gasztronómiából azt át-
vesszük, és a megszokott éte-
lünket kicsit átalakítjuk. Példá-

ul szőlőlevélbe töltünk káposztát, 
rizs helyett árpagyöngyöt, kölest, 
hajdinát, zabpelyhet használunk. 
Vagy szőlőlevélbe töltött mazso-
lás rizst balzsamecetes lében pu-
hára gőzölünk, s ez lesz az előétel, 
de ilyen a fokhagymás szilvás sü-
temény, vagy az édes ízek kedvelői-
nek ajánlom a mézes bazsalikomos 
süteményt sajttortába töltve. Ez in-
kább be fog törni a hazai gasztro-
nómiába, mint a cápauszony vagy 
a fecskefészek, és ez így van jól - ál-
lította a mesterszakács. 

DE
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Neves séfek találkoztak városunkban

2018. január 31-én nyugdíjba vonult 
Lévai Kálmán ezredes, a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Karcagi Katasztrófavédel-
mi Kirendeltség kirendeltségvezetője, 
aki egykor otthagyva eredeti szakmá-
ját, a pedagóguspályát, 1980. szeptem-

ber 1-jén tűzoltó lett. Január 20-
án a Déryné Kulturális Központ-
ba hívta feleségével, Lévainé 
Kovács Rózával elköszönő - visz-
szaemlékező ebédre feletteseit, 
tűzoltó kollégáit, barátait, a ki-
rendeltséghez tartozó telepü-

lések vezetőit, a nyugdíjas tűzoltókat, 
hogy együtt idézzék fel a több mint 37 
év legszebb emlékeit, szépségeit. Ter-
mészetesen az ezredes és vendégei, 
Hoffmann Imre helyettes államtitkár 
és dr. Bérczi László dandártábornok 
- akik szintén egykori karcagi tűzol-
tók voltak Lévai Kálmánnal - példákkal 
alátámasztva azt is felidézték, hogy a 

karcagi nyakas, konok kun ember kitartá-
sa, szorgalma is kellett ahhoz, hogy több 
mint három és fél évtizedig sikeres tűzol-
tóságot, majd kirendeltséget vezethes-
sen Lévai Kálmán. 

A nyugdíjba vonult tűzoltó ezredessel 
készített interjúnkat a következő lapszá-
munkban olvashatják.

DE

Nyugdíjba vonult Lévai Kálmán tűzoltó ezredes
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HIRDETMÉNYEK POSTALÁDA

Iskolánk 1-5. osztályos diákjai 2018. janu-
ár 17-én interaktív prevenciós előadás kereté-
ben a helyes közlekedés szabályait ismételhet-
ték át Tóth Éva rendőr törzszászlós előadó irá-
nyításával. Érdekes filmek és egy vendég, Ro-
bot Robi tette vidámmá és érdekessé az elő-
adást, amelyben szó volt a helyes kerékpáros 
és gyalogos közlekedésről, a közlekedési táb-
lák megismeréséről. Robot Robinak nagy sike-
re volt, a helyes válaszokat tisztelgéssel, tánc-
cal jutalmazta. 

Köszönjük Tóth Éva rendőr törzszászlós 
színvonalas előadását. Köszönjük a Kunma-
darasi József Attila Művelődési Ház vezetőjé-
nek, hogy az előadáshoz önzetlenül biztosítot-
ta a színházteremet. Külön köszönjük Teleki 
Zoltán karcagi rendőrkapitány úrnak és a me-
gyei rendőrkapitányság vezetőinek, hogy eljut-
hatott a diákokhoz ez az előadás.

Iskolánk diákjai tartalmas, a mindennap-
okban fontos ismeretekkel gazdagodtak.

Bosnyák Antónia 
szabadidő-szervező

    Kunmadarasi Általános Iskola 
   alsós munkaközössége nevében

Iskolai oktatásunk legsürgetőbb feladatai köz-
zé tartozik a tanulóink digitális készség és kompe-
tencia szintjének fejlesztése. Református általános 
iskolánkban szeptemberben első osztálytól, „majd 
ezt követően felmenő rendszerben” elindítottuk, 
a robotprogramozást. A robotok programozása 
tabletek segítségével történik, bluetooth kapcsola-
ton keresztül. Nemcsak mozogni képesek a robotok, 
de több érzékelővel is fel vannak szerelve. Pl.: távol-
ság, ütközés, szín érzékelők. Ezek használata nagy 
gyakorlatot igényel, amit a II. félévben sajátítanak 
el első osztályos diákjaink.

A nyár folyamán LEGO BOOST csomagokat vásá-
rolt az iskola, valamint tanulóink részére 33 tabletet. 
A műhelymunkához kialakítottunk egy informatika 
szaktantermet, felszerelve IKT eszközökkel a Varró út. 

4. szám alatti épületben. A kreatív játékkészletből hét 
csomagot vásároltunk. Egy csomagban 5 féle irányí-
tó eszköz található. Vernie a robot, Frankie a cica, gi-
tár, automatikus építő-gyártósor és a dömper autó.

A heti egy foglalkozás délelőtti tanóra keretén be-
lül történik. A tanulók csoportokban dolgoznak. A ro-
botok építése során a tervezés, kivitelezés, tesztelés fo-
lyamatát követik, amellyel a valós fejlesztői magatar-
tást segítjük. Az algoritmikus gondolkodás, a logikai és 
a finommotorikus készségek mellett számos kompe-
tencia területen gazdagítjuk tanulóinkat. A robotépítés 
csapatösszetartó erő is. Jól dolgoznak együtt a fiúk és a 
lányok. Észre sem veszik, mennyit tanulnak egymástól.

 Iskolavezetés,
Karcagi Nagykun Református

Általános Iskola

Interaktív prevenciós előadás Robot Robival 
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 

Szolgáltató Központ
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 

Szolgáltató Központ 

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 3 
évig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 

Karcag, Bajcsy-Zsilinszky utca 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 

lényeges feladatok: a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a szo-
ciális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény és a kapcsolódó rendeletek által meghatározott 
feladatokat ellátja.

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

Pályázati feltételek:
 - felsőfokú képesítés, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. 

mellékletében az esetmenedzserre vonatkozó képesíté-
si előírások,

 - felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálatnál vagy Központnál szerzett legalább 1-3 év 
szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű alkalmazkodó és prob-
lémamegoldó képesség, önálló munkavégzés, empátia, to-
lerancia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: rész-
letes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat-
ok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
a sikeres pályázást követően; nyilatkozat arról, hogy a pályá-
zati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pá-
lyázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

Kun Csilla nyújt a 06-59/311-006-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázat-

nak a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szol-
gáltató Központ címére történő megküldésével (5300 Kar-
cag, Püspökladányi út 33.). Kérjük a borítékon feltüntet-
ni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15-
1/2018., valamint a munkakör megnevezését: esetmene-
dzser.
Elektronikus úton Kun Csilla intézményvezető részére a 
szszkkarcag@gmail.com e-mail címen keresztül.

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 26.

ESETMENEDZSER

Tanítás és robotprogramozás LEGO-val

Tisztelt Szülők!
A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-

kola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye szere-
tettel hívja és várja a leendő első osztályos gyerekeket já-
tékos angol foglalkozásra 2018. február 9-én (pénteken) 
16.15 órakor.

Érdeklődni: 06/59-503-126-os telefonszámon
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2018. február 2. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Séfek találkozója
18.40 Disznótor a Lovagudvarban
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
 magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: dr. Temesváry Tamás 
 Téma: Közéleti bálra készül a város
 Karcagi hírek:
 - Interjú Dobos Lászlóval, Karcag
  város polgármesterével
 - Elkészült a NAK iroda
 - Megújul a kiskörei Tisza-híd
 - Új rendőrautók a megyében és
  Karcagon
 - Vendéglátós képzés indult a Varróban
 Háttér
 Téma: Kovács Sándor a JNSZ Megyei 
 Közgyűlés elnökének a sajtótájékoz-
 tatója 
20.20 Nagykunsági Híradó
20.40 Karcag Város Önkormányzatának
  Képviselő-testületi ülése

2018. február 6. kedd
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Jöjjetek Hozzám – református
  istentisztelet
19.25 Karcagi hírek

20.05 A Hit Szava – római katolikus 
 szentmise  
21.15 Véradók köszöntése 2017
22.15 Agrárkamara Erős Vidék című 
 rendezvénye

2018. február 8. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Gyermekpercek 
18.40 Agrárpercek - mezőgazdasági 
 magazin
19.00 Nótapercek a Morgó csárdából
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti
  magazin
 Aktuális kérdések
 Téma: városi elismerések a magyar 
 kultúra napján
 Karcagi hírek:
 - Adomány a kutyamenhelynél
 - Farsangra készülnek az ovisok
 - Új padfűtés a templomban
 - Változások a Kormányablakban
 - Program előzetes Berekfürdőből
 - Kevés a szállodai szakember
 Háttér
 Búcsúebéd Lévai Kálmánnal
20.20 Nagykunsági Híradó
20.40 Karcag Város Önkormányzatának 
 Képviselő-testületi ülése

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

Február 3. (Szombat)
8-13 óráig 

 Betánia Gyógyszertár 

 (Szabó József utca 14.)

9-20 óráig 

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Február 4. (Vasárnap)
9-12 óráig 

 Betánia Gyógyszertár 

 (Szabó József utca 14.)

Gyógyszertári 
ügyelet

Anyakönyv
Házasságkötés

2018. január 26.
Gyarmati Ildikó - Simon 
László

Halálozás
Dede Gézáné 
(Farkas Erzsébet Mária)
 (1924)

Zsoldos Istvánné 
(Boruzs Róza) 
 (1937)

Kóródi Margit 
 (1961)

Seres István 
 (1948)

Kovács László 
 (1938)

Ács Sándor 
 (1932)

Balogh Béláné 
(Kiss Krisztina) 
 (1936)

Fülöp János 
 (1959)

Zsíros Mihály Béla 
 (1934)

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

ünnepnapokra (péntek 16.00 órától hétfő reggel 07.00 óráig).
Február 03-04.  Dr. Godó Zoltán Karcag, Körös utca 40. Tel.: 06/30-218-5722

A Györffy István Katolikus Általános Iskola
Szülői Munkaközössége és a

„Nyelvi laborral a nyelvtanulásért” 
Alapítvány kuratóriuma

JÓTÉKONYSÁGI BÁLT
rendez, amelyre szeretettel meghívjuk.

Időpont: 2018. február 10. (szombat) 18.00 óra
Helyszín: Déryné Kulturális, Turisztikai, 

Sport Központ és Könyvtár

A bál fővédnöke:
dr. Fazekas Sándor 

földművelésügyi miniszter

A bál védnökei:
Kovács Sándor,

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke
Dobos László 
polgármester

Önzetlen felajánlásaikat előre is megköszönve, tisztelettel:

a Szülői Munkaközösség és a „Nyelvi laborral 
a nyelvtanulásért” Alapítvány kuratóriuma

A fenti időpontokon túl sürgős eset-

ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Lapzárta: 
2018. február 5. (hétfő) 12 óra

Felhívás
A Madarász Imre Egyesített Óvoda 1997. szeptember 22-én 

hozta létre a „Gyermekünk Mosolya - Egészséges Gyermeke-
kért” Kiemelten Közhasznú Alapítványt.
Az alapítvány célja:

 - 3-7 éves korú, Karcagon óvodába járó gyermekek egész-
séges életmódját segítő tárgyi eszközök bővítése,

 - az óvodás gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógusok 
szakmai képzéséhez való hozzájárulás.

Az alapítvány a fenti cél elérése érdekében az alábbi fel-
adatokat határozta meg: az egészséges életmódra neve-
léshez, valamint az értelmi képességek fejlesztéséhez szük-
séges eszközök vásárlásához nyújt támogatást.
Az alapítvány kuratóriumi elnökeként ezúton is köszönetet 

mondok azoknak a magánszemélyeknek, akik a 2016. évi sze-
mélyi jövedelemadójuk 1%-áról az alapítvány javára rendel-
keztek, 632.579 Ft összegben.

A 9 óvoda 31 csoportjának mozgásfejlesztő eszközöket vá-
sároltunk, összesen 780.490 Ft értékben.
Kérjük, hogy az adóbevallásuk elkészítésekor továbbra is 
gondoljanak alapítványunkra! Adószámunk: 18829417-1-16

Farkas Adrienne
kuratóriumi elnök

Köszönettel várjuk 
felajánlásaikat.

Számlaszám: 
11745073-20003421

Telefon: 
06/30-492-6771
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Ingatlan
Karcagon a főtérhez közel, 712 m2-
es telken, teljes közművesített, le-
bontásra vagy nagy felújításra szoru-
ló ház eladó. Érdeklődni: Kacsóh utca 
21. szám alatt. Tel.: 06/30-478-2714.

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

Karcagon, az Attila utca 17. szám 
alatt 3 szobás+nappalis felújított 
családi ház, melléképületekkel el-
adó. Lakáscsere is lehetséges I. eme-
letig. Tel.: 06/30-218-9818.

Karcagon eladó egy 100 m2 alap-
területű, részben felújított, 3 szo-
bás, régi típusú lakóház, egyedi fű-
téssel, nagy kerttel, ipari árammal, 
100 m2-es alsóépülettel Karcagon, a 
Villamos utcán. Tel.: 06/30-350-6026.

Kétszobás, felújított családi ház el-
adó Karcagon. Tel.: 06/30-696-5288.

A várostól 5 percre, a Rokkantkertben 
kertföld, lakható épülettel, villannyal, 
fúrt kúttal eladó. Tel.: 06/20-282-4477.

Eladó 6 sor kertföld kunyhóval, fúrt 
kúttal Karcagon, a Komiszkert I-ben. 
Tel.: 06/70-341-7810.

3 szoba+nappali+ebédlős modern 
ház eladó Karcagon, a Forint utcán. 
Tel.: 06/30-433-9264. 

Eladó 2 szobás, összkomfortos 49 m2-
es, központhoz közeli, teljesen fel-
újított Széchenyi sugárúti lakás. Ára: 
7.350.000 Ft. Tel.: 06/30-743-1691.

Eladó Karcagon, a Kisvénkert Kék-
virág utcában egy 939 m2 telek, fe-
le felkerítve, rajta lakókocsi, fúrt kút. 
Tel.: 06/30-216-9216.

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

Kopasztott kövér kacsa rendelhető 
minden péntekre húsvétig, illetve 
a készlet erejéig. Cím: Karcag, Soós 
István utca 12. szám. Tel.: 06/59-311-
969, 06/30-244-5160.

Vegyes
Hajdu Aquastic 200 literes, kb. 1 éves 
villanybojler fél áron azonnal elvihe-
tő. Tel.: 06/30-619-2694.

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

Eladó Renault Megane 1,5 DCI 2003-
as, 5. havi, kék, friss műszakival, fel-
újított motorral, új akksival, akár ga-
ranciával, 700.000 forintért. TZ-4K 14 
B kistraktor gyári festéssel, kitűnő ál-
lapotban 700.000 Ft, kombájn tisz-
ta cirokmag házhoz szállítva 5.000 
Ft/q. Tel.: 06/30-963-5073.

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

Eladó jó állapotban lévő gáztűzhely 
(palackosra is köthető), sötét színű do-
hányzóasztal, új, egyágú fa létra (3,6 
m) Karcagon, a Szent István sgt. 36. 
alatt. Érdeklődni 10.00-16.00 óráig. 

Eladó konyhai sarokülő. Ár megegye-
zés szerint. Tel.: 06/30-618-6294.

Szűrt szilvacefre eladó (230 liter). 
Tel.: 06/30-261-2935.

Siesta kályha és egy villanysütő el-
adó. Tel.: 06/30-645-0694.

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

Használt fehér konyhabútor eladó.  
Tel.: 06/30-205-0052, 06/70-945-3391.

Eladó 3 részes, fekete, ágyazható bőr-
garnitúra megkímélt állapotban. Férfi 
és női irhakabát, mappabélelt fekete 
férfi bőrkabát, pehelypaplan, korcso-
lyacipő (38-39-es). Tel.: 06/59-610-140, 
06/30-587-7608.

Legújabb típusú hallókészülék telje-
sen új állapotban eladó. Ár: 63.000 
Ft. Tel.: 06/30-743-1691.

Eladó Csepel 125-ös (csak a motorja), 
papírtégla nyomó-prés, dongómo-
tor meghajtású kerékpár, 220 V-os 
cirkula, robi 151-es (rotakapával, pót-
kocsival). Tel.: 06/30-216-9216.

Eladó kétszárnyú vas ajtólap, mar-
monkanna, tükör (keretben), éjjeli 
lámpa, mákdaráló, férfi ruhaneműk, 
parabolatartó, konzol (fejjel), körfű-
rész, cipők, orsós magnó (szalagok-
kal), és egyéb apróságok. Tel.: 06/30-
849-2295.

Társkeresés 
77 éves férfi keresi párját Karcag és 
környékéről. Tel.: 06/30-579-5063.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár-cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, fér-
fi szövet- és bársonynadrág, bőrka-
bát varrását rövid határidőre válla-
lom! 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 bérel-
ne, és vállal növényvédelmi szakta-
nácsadást, szakirányítást. Tel.: 06/30-
785-0690.

Növényvédelmi szakirányítást, szer-
ződéskötéssel, számlaképesen vál-
lalok. Kenyeres László okleveles nö-
vényorvos, tel.: 06/30-785-0690.

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

Nyugdíjas ápolónő beteggondo-
zást, gyermekfelügyeletet, takarítást, 
esetleg állandó gondviselést vállal. 
Tel.: 06/30-238-2918.

Feleslegessé vált papír- és fémhulla-
dékait ingyen elszállítom! (Mosógép, 
hűtőgép, gázkészülékek, stb.) Tel.: 
06/30-265-4197.

Cserépforgatást, tetőjavítást és tel-
jes körű építőipari munkát vállalok. 
Tel.: 06/30-599-9238.

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

Nyugdíjas nő házimunkát vállal. 
Takarítást, vasalást, akár a gondozást 
is. Tel.: 06/30-831-0557.

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.

 - Autóértékesítő (Karcag),
 - Családgondozó (Kunmadaras), 
 - Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus (Kunma-

daras),
 - Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
 - Pénzügyi ügyintéző (Karcag),
 - Banki ügyintéző (Karcag),
 - Egyéb ügyintéző (Kisújszállás),
 - Adminisztrációs ügyintéző (Karcag),
 - Cukrász (Karcag),
 - Textilipari kikészítő (Kisújszállás),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó (Kisújszállás),
 - Tehergépkocsi-vezető (Karcag),
 - Traktorvezető - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Intézményi takarító, kisegítő (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozású - egyszerűsített foglalkozás (Karcag).

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

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

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

aktuális állásajánlatai:
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SPORTHIRDETMÉNYEK

Megkezdte a tavaszi bajnoki szezonra való felkészülést a karcagi 
labdarúgócsapat. A felkészülésről és a célkitűzésekről a csapat veze-
tőedzőjét, Orosz Istvánt kérdeztem.

- Mit tudhatunk a játékoskeretről?
- Nincs nagy változás a játékoskeretben. Egy érkezőnk lesz Szívós 

Gyula személyében, további új igazolás nem várható. 21 fővel kezd-
tük el a felkészülést.

- Hogyan kezdődtek az edzések?
- Heti 5 edzéssel készülünk. Az első héten az állóképességet fej-

lesztettük, a további időpontokban pedig a taktikai elemeket gyako-
roljuk, és ehhez még több edzőmérkőzés is bekerült az edzésprog-
ramba. Az edzőmérkőzéseket az új nagy műfüves pályán tartjuk. 
Az első találkozót január 28-án (vasárnap) 11.00 órától rendeztük, 
az ellenfél Sárrétudvari volt. Az első bajnoki mérkőzésünk február 
24-én Szajolban lesz 14.00 órától, míg az első hazai mérkőzésünkre 
március 03-án 14.30 órától kerül sor Jászkisér ellen. 

- Mi a csapat célkitűzése?
- A szakosztály vezetésének elvá-

rása az, hogy a hatodik helynél rosz-
szabb helyezést ne érjen el a csapat. 
A cél a dobogó, valamint az, hogy 
minél több helyi fiatal kerülhessen 
és kerüljön a csapatba. 

Következő mérkőzések időpontja:
Február 3. 10.30 óra - Kunhegyes
Február 10. 11.00 óra - Törökszentmiklós
Február 14. 18.00 óra - Körösladány
Február 17. 14.00 óra - Kunhegyes

B.I.

Elkezdődött a felkészülés a 
tavaszi bajnoki szezonra

Hirdetmény
Tisztelt Ügyfeleink!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kar-
cagi Járási Hivatal a szociális ellátások közül az ápolási díj 
emelkedéséről az alábbiak szerint tájékoztatja Önöket:

Az ápolási díj alapösszege 2018. január 01. napjától 31.000 Ft-
ról 32.600 Ft-ra emelkedik, így az ápolási díj bruttó összegei:

- alapösszeg:    32.600 Ft
- emelt összegű ápolási díj:  48.900 Ft
- kiemelt ápolási díj:  58.680 Ft
Első alkalommal a 2018. január hónapra járó ápolási díjat kell 

magasabb összegben folyósítani. Az ápolási díj összegének vál-
tozásáról nem kell határozatot hozni, ha az ápolási díj össze-
ge kizárólag a törvényben meghatározott alapösszeg emelke-
dése miatt változik, és a jogosultat az ápolási díj teljes összeg-
ben illeti meg.

     Hodos Julianna
Karcagi Járási Hivatal

      hivatalvezető

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2018. február 9-én jelenik meg.

Amennyiben nem kapják meg a 
Karcagi Hírmondót, kérjük jelezzék a 
06/59-312-415-ös telefonszámon!


