
Család és KarrierPONT nyílt Karcagon november 15-én, csütörtökön a Városud-
varban. A „Nők a családban és a munkahelyen! Komplex szakmai programok meg-
valósítása Karcag város térségében” című projekt keretében elsősorban az aktív 
korú nők munkába való visszatérését kívánják segíteni. 

(Folytatás a 3. oldalon...)
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A család és a munka 
összehangolását segíti a CsaK Pont

„Együtt – Szövetségben” a 
NATO szervezetek Magyaror-
szágon címmel nyílt kiállítás a 
Györffy István Katolikus Álta-
lános Iskolában november 16-
án, pénteken. A Honvédség és 
Társadalom Baráti kör Székes-
fehérvári Szervezete, valamint 
a Magyar Atlanti Tanács jóvol-
tából Karcagra érkező kiállí-
tás célkitűzése Magyarország 
biztonságának megteremtése, 
megőrzése és az „egy minden-
kiért, mindenki egyért” alap-
elv követése.

A kiállítást dr. Fazekas Sán-
dor országgyűlési képviselő nyi-
totta meg. Beszédében kiemelte, 

Magyarország számára a NA-
TO, az Észak-atlanti Szerződés 
Szervezete egy alapvető fontos-
ságú szervezet. Egy olyan kato-
nai szövetség, amelynek rendel-
tetése, hogy béke legyen, és az 
tud békében élni, aki elég erős 
katonailag. - A kiállítás a kato-
naságnak, a NATO szervezeti 
életének a mindennapjaiba en-
ged betekintést. Olyan képeket, 
olyan leírásokat láthatunk, ame-
lyeket inkább a kalandfilmek-
ben, háborús filmekben lehetett 
látni. Ez a kiállítás viszont úgy 
mutatja be, ahogy a valóságban 
zajlik, megjelenik. Bízom ben-
ne, hogy maradandó élményt 
jelent valamennyiünk számá-

ra, segíti az eligazodásban akár 
a fiatalabbakat, akár az idősebb 
korosztályt – fogalmazott a kép-
viselő, aki reméli, hogy minél 
többen meg fogják tekinteni a 
tárlatot.

Dr. Isaszegi János ny. vezér-
őrnagy felidézte, hogy a NATO 
mikor és miért jött létre. Beszélt 
az első világháború, majd Tri-
anon veszteségeiről, a II. világ-
háborúról, és az azt követő idő-

szakról. - 1947-ben Nagy-Bri-
tannia és az Egyesült Államok 
tartva a Szovjetuniótól, ő meg 
tartva az Egyesült Államoktól – 
tehát kölcsönösen tartottak at-
tól, hogy ki fogja provokálni a 
következő világháborút –, 1947 
márciusában Nagy-Britannia és 
Franciaország megkezdte egy 
szövetség kialakítását. 

Egy évvel később ehhez a 
szövetséghez csatlakozott Bel-

gium és Hollandia. 1949. ápri-
lis 4-én – jövőre lesz 70 éve – az 
Egyesült Államok támogatásá-
val, összesen 12 ország megál-
lapodásával megalakításra ke-
rült a korábbi Nyugat-euró-
pai Unióból a NATO, azaz az 
Észak-atlanti Szerződés Szer-
vezete – mondta dr. Isaszegi Já-
nos, majd ugrott a történetme-
sélésben 1989-90-hez. 

(Folytatás a 2. oldalon...)

„A haza védelme az egész társadalom feladata”

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a 

HUSZÁRTOBORZÓ 
és a 

KARCAGI 
KOLBÁSZÍZESÍTŐ

 VERSENY 
programjai miatt 

2018. november 24-én (szombaton) 
05.00-18.00 óráig 

a Dózsa György út Táncsics körút és 
Kossuth tér közé eső szakaszán 
TELJES ÚTLEZÁRÁSRA 

kerül sor.
05.00-18.00 óráig a fenti útszakaszokon, 

valamint a COOP Szuper (Dózsa György u. 1/a) és a 
Dózsa György u. 3. közötti útszakaszon 

PARKOLNI TILOS!
Kérjük megértésüket és együttműködésüket 

a rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében!
 a Rendezők

TÁJÉKOZTATÁS ÚTLEZÁRÁSRÓL 

A kiállítást dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő nyitotta meg 

- A magyarországi NATO szervezetekről nyílt kiállítás -
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok
A hosszú élet 

titka
A múlt héten egy távolsági buszon zöty-

kölődve Márai Sándor Naplóját olvastam. 
Éppen 70 éve érkezett meg emigrációja 
első színhelyére, Nápolyba. 

Két évig élt itt, majd továbbutazott az 
Államokba, mert nem kapott olasz állam-
polgárságot. Nagyon szerette pedig ezt a 
mediterrán vidéket. Később, 20 év múlva, 
vissza is tért Salernóba a tenger mellé. In-
nen küldte írásait az európai lapoknak, ki-
adóknak. Tengerparthoz közeli lakást bé-
relt, gyakran járt le úszni. Visszafelé min-
dig betért egy kisvendéglőbe, ahol a pin-
cér már a nevén szólította. Az akkor hat-
vankét éves író Naplójába be is jegyezte 
ennek a pincérnek a tippjét a hosszú életre 
vonatkozóan: „minden nap meg kell inni 
egy üveg Falernó-t (olasz vörösbort) és ló-
versenyre járni.”   

Nos, az utóbbit - a lóversenyre járást 
- vélhetően nem fogadta meg, mert nem 
találni Naplójában sehol más helyen em-
lítést lovakról, versenyekről. Viszont a napi 
„fél pint” fehér vagy vörös borát általá-
ban elfogyasztotta, talán élete végéig. Va-
lóban hosszú életet élt, 89 évet, de hogy 
ebben mennyire játszott szerepet a napi 
borfogyasztás, nem tudom. (Prózai okok 
miatt vissza kellett térnie később újra az 
Egyesült Államokba, mert Itáliában nem 
volt betegbiztosítása. Az olasz állampol-
gárságot nem tudta elintézni.)

Egy jóval előbb írt rövid esszéjében, „A 
magyar borokról” címűben szintén utal a 
„hosszú élet titkára” így: „Mert a szódavíz 
nem ásványvíz, ezt jegyezzük meg jól. A 
szóda már a civilizáció, az igaz, de nemze-
dékek és évszázadok fortélya kellett hozzá, 
míg a magyar megtanulta és feltalálta a 
fröccsöt, ami a hosszú élet titka.”

A Márai könyv után - valamivel ké-
sőbb - a karcagi Szuperinfó került a ke-
zembe. Meglepődve olvastam, hogy régi 
ismerősöm, a karcagi iparosok doyenje, 
Soltész Sándor fodrászmester is novem-
berben töltötte be a 96. életévét. Éltes-
se az Isten - gondoltam - mert nem volt 
felírva a telefonszáma. Még néhány év-
vel ezelőtt jártam a Kisföldek elején lévő 
borbélyműhelyében, ami szinte egy mini 
múzeum volt. Ahol egyfolytában dolgo-
zott 64 éven keresztül, ami majdnem egy 
átlag magyar életkor.

Nem tudom, hogy az ő „titka” mi le-
het, de gyanítom, hasonló a Máraiéhoz. 
Aki azt írta egy helyen: „Az ember addig 
él, amíg van valamilyen személyes fel-
adat, tennivaló, amit nem tud más vég-
bevinni, csak ő.”

-ács-

Meghívó
A 8. számú választókerület önkormányzati képviselője

„Lakossági fórumra”
hívja és várja a választókerület lakóit és az érdeklődőket.

Időpont:
2018. december 6. (csütörtök) 16.30 órai kezdettel

Helyszín:
Kádas György Általános Iskola és Szakiskola étterme

(Karcag, Kisújszállási út 45.)

Előadó:
dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, 

korábbi földművelésügyi miniszter

A fórum témája:
Egészséges magyar élelmiszerek

Hasznos tudnivalók a karácsonyi élelmiszervásárláshoz

Meghívott vendégek: 
Kovács Szilvia, Karcag város alpolgármestere

Teleki Zoltán rendőrkapitány

(A fórumon „meglepetésvendég” is lesz.)

Az összejövetelen bemutatkozik:
a Györffy István Katolikus Általános Iskola 

énekkara és tanulói

Vezényel:
Kissné Csombordi Szilvia

karvezető

A résztvevők között ajándéktárgyak kerülnek kisorsolásra.

Szeretettel várja az érdeklődőket:

Pánti Ildikó,
a 8. számú választókerület

önkormányzati képviselője

(...folytatás az 1. oldalról)
Ekkor történt Magyarországon a rendszerváltozás, a Szov-

jetunió felbomlott, a varsói szerződés megszűnt. 1992 és 
1995 között háborús események zajlottak a magyar határon, 
az ország közel került egy újabb háborúhoz. Egy külföldi re-
pülőgép megsértette Magyarország légterét fegyverrel, egy 
kazettás bombával. Dr. Isaszegi János hangsúlyozta, hogy az 
akkori vezetés bölcs döntésével sikerült elkerülni, hogy az 
országot egy újabb háborúba belerángassák. A ny. vezérőr-
nagy ezt követően beszélt a különböző békét segítő szerve-
zetekről is, de kiemelten a NATO, mint regionális szervezet 
(29 tagországgal) globális képességeit hangsúlyozta. - Nem a 
Magyar Honvédség a NATO tagja, hanem Magyarország a 
NATO tagja. A haza megvédése nemcsak a Magyar Honvéd-
ség feladata, hanem a honvédelem nemzeti ügy – fogalmazott 
dr. Isaszegi János.

Sajner Gyula ny. ezredes, a kiállítás szervezője néhány szó-
ban ismertette a kiállítás hátterét. - A Honvédség és Társada-
lom Baráti kör Székesfehérvári Szervezete vállalta, hogy egy-
fajta hidat tart fent a honvédség és a társadalom között, ab-
ból a meggyőződésből, hogy a haza védelme az egész társada-
lom felelőssége. A Magyar Honvédség bármilyen fegyverek-
kel, szakképzettséggel rendelkezik, bármilyen kiváló katonák-
kal rendelkezik, önmagában nem képes megvédeni ezt a ha-
zát, ezt csak együtt tudjuk, az egész társadalom – zárta a meg-
nyitót Sajner Gyula.

A kiállítás előtt dr. Fazekas Sándor országgyűlési képvi-
selő, dr. Isaszegi János ny. vezérőrnagy, Sajner Gyula ny. 
ezredes, Kovács Attila ny. ezredes és Szepesi Tibor önkor-
mányzati képviselő rótta le tiszteletét az I. világháborús em-
lékműnél.

Kapás Mónika

„A haza védelme az egész 
társadalom feladata”

A karcagi Györffy István Nagykun Múzeum
tisztelettel meghívja Önt és ismerőseit

2018. november 28-án (szerdán) 
15.30 órára

című kiállításának 
megnyitójára.

A kiállítást megnyitja:
Kovács Szilvia

Karcag város alpolgármestere

A kiállítás megtekinthető: 
2019. január 12-ig

 kedd – szombat: 10.00-16.00 óráig
 vasárnap – hétfő: szünnap

ELEINK ÉLETE
- SZÓRAKOZÁS -
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Adventi koncertekre készül 
a Kátai Medi-Song. A kórus ti-
zennyolc tagja legközelebb de-
cember 9-én, advent második 
vasárnapján fog egy ismert ze-
nekart kísérni a református 
templomban, majd a hagyomá-
nyos kórházi ünnepség prog-
ramját fogja színesíteni.

Nyolc évvel ezelőtt, egy Sem-
melweis-nap alkalmából alakult 
meg a Kátai Medi-Song kórus 
kórházi dolgozókból. Először 
csak helyi rendezvényeken lép-
tek fel, majd megyei és országos 
egészségügyi rendezvények ak-
tív szereplői lettek. Azóta több 
alkalommal is jártak külföldön, 
így többek között Londonban 
és New Yorkban is képviselték 
már városunkat.

A kórus most advent máso-
dik vasárnapjára készül, hiszen 
december 9-én a Karcagi Refor-
mátus Nagytemplomban fog-
ják kísérni az Omega együttest 
a Kiskőrösi Gospel Sasok Refor-
mátus Egyházkórusával együtt.

- Az együttes turné-mene-
dzsere kérésére tizennyolc zené-
ben fogunk közreműködni, és 
igyekszünk ezeket három szó-
lamban betanulni. Az első pró-
bánk november 16-án volt – 
árulta el Kátainé Nyakó Edit, 
a Kátai Medi-Song kórusveze-
tője. A két kórus a karzaton fog-
lal majd helyet, míg az együttes 

a lent kialakított színpadon lesz 
látható.

A Kátai Medi-Song ugyan-
akkor nemcsak erre a koncertre 
készül, hanem a hagyományos 
kórházi karácsonyi ünnepségre, 
a Fenyőünnepre is, ahol már sa-
ját repertoárjukból válogatnak 
majd dalokat.

Kapás Mónika

Adventi koncertekre készül a Kátai Medi-Song

November 17-én hetedik 
alkalommal rendezték meg 
Berekfürdőben a Tepertő és 
pörcfesztivált, amelyre a he-
lyiek mellett Karcagról, Abád-
szalókról, Kunmadarasról is ér-
keztek főzők, de voltak áru-
sok Tiszaigarról is. A résztve-
vőket és a vendégeket Kovács 
Sándor országgyűlési képvi-
selő, Molnár János Berekfür-
dő, Balogh Gyula Abádszalók 
és Guba László Kunmadaras 
polgármestere köszöntöt-
te. Mindannyian hangsúlyoz-
ták, hogy mennyire fontos a 

hagyományok ápolása, to-
vábbadása, amelyre jó példa 
ez a fesztivál, ahol a szomszé-
dos települések disznóto-
ros ételeit kóstolhatják meg 
a látogatók. Ahogy a szóno-
kok fogalmaztak, a bereki az 

idei disznótoros-böllérfeszti-
válok kezdete, s márciusban 
Abádszalók lesz a zárója, ad-
dig pedig sok-sok hagyomá-
nyos ízesítésű toros ételt kí-
nálnak a környék fesztiváljai.

A bereki rendezvényen ba-

ráti társaságok, családok, ön-
kormányzati intézmények 
képviselői, hagyományőrzők 
is főztek. Kapható volt több-
féle disznótoros étel - teper-
tő, toros káposzta, abált sza-
lonna, hagymás vér, pecse-
nyehús, hurka, kolbász - eze-
ket elvitelre is keresték, de 
többen főztek karcagi bir-
kapörköltet, s voltak köle-
ses ételek és csülökpörkölt is, 
ezek is elfogytak a sok láto-
gatónak köszönhetően. A ra-
gyogó napsütésben a felnőt-
teknek jólesett a forralt bor, a 
gyereknek a meleg tea, a te-
pertős pogácsa, a hájas tész-
ta. A színpadon pedig helyi 
és a környékbeli néptánccso-
portok mellett délután Isme-
rős arcok koncert is volt.

DE

Tepertő és pörcfesztivált rendeztek Berekfürdőben 

(...folytatás az 1. oldalról)
A Karcagi Polgármesteri Hivatal és a Kátai Gábor Alapítvány 

együttműködésében megvalósuló EFOP projekt nyitórendez-
vényén Kovács Szilvia, Karcag város alpolgármestere köszön-
tötte a megjelenteket. Kiemelte, hogy életünk fő színtere a 
család, és bár klasszikus értelemben a férfi a családfenntartó, 
mégis a nő az, aki a családot igazán összekovácsolja. - Amilyen 
szép és jó nőnek lenni, olyan nehéz is. Minden korban, min-
den kornak megvan a maga nehézsége, amivel nekünk, nők-
nek meg kell küzdenünk azért, hogy nők, hogy emberek ma-
radhassunk, és hogy a családot egyben, egészségben tarthas-
suk. Közben emancipálódtunk, megvívtuk a magunk harcait, a 
nagy küzdelmünket. Elértük, hogy tanulhatunk bárhol: általá-
nos iskolában, középiskolában, felsőoktatási intézményben és 
dolgozhatunk, karriert építhetünk. Én is itt állhatok Önök előtt, 
mint alpolgármester, holott ezt 150-200 évvel ezelőtt biztosan 
nem tehettem volna meg – fogalmazott alpolgármester asz-
szony. Kovács Szilvia kiemelte, hogy több lett a feladat és na-
gyobb lett a felelősség is, ezért nemcsak a városnak, hanem 
az egész társadalomnak is segítenie kell a családok boldogu-
lását, azt, hogy a gyermekvállalás után a nők visszatérhesse-
nek dolgozni. - Nagy öröm számomra, hogy Karcag gazdago-
dik egy ilyen központtal, ahol úgy gondolom, hogy az egész 
család, beleértve a nőket és a család minden tagját, megtalál-
ja a szükséges támaszt, segítséget – mondta, majd azt kíván-
ta, hogy minél többen éljenek a központ adta lehetőségekkel.

A Család és KarrierPONT Iroda (CsaK Pont) átadását jelké-
pező nemzetiszínű szalagot Kovács Szilvia alpolgármester, dr. 
Czap Enikő aljegyző és Szilágyi Lajosné, a Kátai Gábor Ala-
pítvány elnöke vágta át. A vendégek ezt követően megtekin-
tették az épületet, majd a Városháza dísztermében szakmai tá-
jékoztatón vehettek részt.

Kovács Lilla, a karcagi Családi és KarrierPONT szakmai ve-
zetője elmondta, a program fő célja, hogy eljussanak az olyan 
aktív korú nőkhöz, édesanyákhoz, akik szülés után szeretné-
nek visszatérni a munka világába, de valamiért ez nem való-
sul meg. Ugyanakkor a férfiakat sem zárják ki a programból, 
hiszen ők is lehetnek olyan helyzetben, hogy valami nehezí-
ti a munkába való visszaállásukat. - Szeretnénk továbbá, ha a 
munkáltatók is kicsit nyitottabbak lennének arra, hogy nem-
csak reggel 8-tól délután 4-ig lehet foglalkoztatni valakit, ha-
nem erre van rengeteg más megoldás is, ami mind a munka-
vállalónak, mind a munkáltatónak jó – emelte ki Kovács Lilla.

A szakmai vezető elmondta, elsősorban a hatékony munka-
keresésben tudnak majd segítséget nyújtani, valamint külön-
böző tanácsadásokkal várják az érintetteket. - Tervezünk OKJ-s 
képzéseket is hiányszakmákból, de azt, hogy milyenek lesznek 
pontosan, azt csak a felmérések után tudjuk megmondani – 
árulta el Kovács Lilla.

A CsaK Pont Karcagon, a Városudvar 2. szám alatt várja az ér-
deklődőket kedden (8.00-14.00), szerdán (10.00-18.00) és csü-
törtökön (8.00-16.00).

Kapás Mónika

A család és a munka 
összehangolását segíti 

a CsaK Pont

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek novemberi 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  november 26. 15.00-16.00-ig,  
   Városháza 2. terem

Gyurcsek János  4. választókörzet  december 10. 8.00-10.00-ig,  
   Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  november 27. 14.30-16.30-ig, 
   Városháza 5. szoba
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Testnevelési és Sport Díjban részesült Tömöry 
István, a Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium nyugalmazott testne-
velő tanára augusztus 20-a alkalmából. A kitüntetett mesélt a pályája alakulá-
sáról és a nyugdíjas éveiről is.

Tömöry István Dévaványán 
született, a Nagykunság és a 
Sárrét találkozásánál. Az álta-
lános iskolát Dévaványán vé-
gezte el, ahol testnevelő tanára 
hatására megtetszett neki a ta-
nári hivatás, de a célja elérésé-
ig hosszú út vezetett. A felvé-
telije nem sikerült, így Buda-
pesten az ipari iskolában két év 
alatt kitanulta az asztalos mes-
terséget, majd Tatára került me-
zőgazdasági technikumba. A 
technikum után Pécsen három-
szakos tanárképzésen biológia-
földrajz-mezőgazdasági isme-
retek szakos tanári diplomát 
szerzett. Ezt követően kiegészí-
tő szakként két év alatt elvégez-
te Egerben a negyedik szakot is, 
a testnevelést, majd jelentkezett 
a testnevelési főiskolára. Így lett 
középiskolai testnevelő tanár.

Első munkahelye Hajdúbö-
szörményben egy általános is-
kolában volt, ahol három évig 
tanított, mellette pedig egy fél 
évet a helyi gimnáziumban is 
oktatott. Innen Szeghalomra 
került, amely már közelebb volt 
Dévaványához, a továbbtanulá-
sát is támogatták, de a testneve-
lésnek nem volt elég jelentősége 
a városban.

1970-ben jött Karcagra, az 
Arany János Általános Iskolá-
ba, ahol hat évig tanított. Innen 
a Mezőgazdasági Szakközépis-
kolába (ma Szentannai Sámuel 
Középiskola és Kollégium) ke-
rült testnevelést tanítani, ahol a 
2002-es nyugdíjazását megelő-
zően közel harminc évet taní-
tott. A rengeteg emléke között 
a nyugdíjazásakor az osztályo-
zófüzete alapján összeszámolta, 

hogy néhány híján hatezer ta-
nítványa volt.  

Tömöry István saját bevallá-
sa szerint gyenge volt labdajá-
tékokban és élsportban, ő alap-
szinten élvezte mindig a spor-
tot. Nagy örömét lelte abban, 
hogy a távolságot legyőzi, és 
ahogy egyre jobb eredménye-
ket ér el attól függetlenül, hogy 
ezek nem voltak országos csú-
csok. Atlétikázott, tornázott és 
úszott, ezekből edzői képesítést 
is szerzett, de az úszással idő 
hiányában keveset foglalkozott. 
Sosem volt a szavak embere, in-
kább bemutatta az egyes felada-
tokat az óráin.

- Nagyon kellemes meglepe-
tés volt számomra a díj, nem 
gondoltam, hogy még egyálta-
lán emlékeznek rám ennyi év-
vel a nyugdíjba vonulásom után. 

Azt hiszem azok, aki-
ket valamikor tanítottam, azok-
tól származhat az ötlet a díja-
zásomra, de nem is kérdeztem 
utána – mondta a díjazott, aki 
nyugdíjas évei elején sokáig járt 
versenyekre, időnként bírásko-
dott is, mára viszont csak né-
zőként vesz részt ilyen esemé-
nyeken. - Szabadidőmben visz-
szatértem a mezőgazdaság-
hoz, hiszen Karcagon is jelentős 
mennyiségű kertem van, illet-
ve Dévaványán is van majdnem 

egy hektár gyümöl-
csösöm, amit művelhetek. Telje-
sen egyedül csinálom, csak néha 
van segítségem. Nem unatko-
zom, inkább az van, hogy lassan 
már nem fogom bírni. Ameny-
nyire tudtam, gépesítettem a 
kertészetemet, van Robi kapám 
is, de most is felástam kb. 400 
négyszögöl kertet saját kezűleg. 
Ugyanakkor a sportot továbbra 
is figyelemmel kísérem - árulta 
el Tömöry István.

Kapás Mónika

Közel hatezer tanítványa volt

Az Európai Mézes Reggeli 
program Szlovéniából indult, 
a kezdeményezéshez Ma-
gyarország 2014-ben csatla-
kozott. Az idei országos prog-
ram november 16-án, pénte-
ken volt, amikor városunk ál-
talános iskoláiban is tartottak 
mézes reggelit a Nagykunsá-
gi Méhész Egyesület karca-
gi méhészei által felajánlott 
mézből. A Karcagi Nagykun 
Református Általános Iskolá-

ban Ábrahám Péter elnök 
az alsó tagozatos gyerekek-
nek a méz egészségre gyako-
rolt hatásáról is szólt, majd át-
adta Földváriné Simon Ilo-
na igazgatóval a mézes-rajz-

pályázat díjait. Ezután a kicsik 
mézes-vajas kenyeret kaptak 
osztályfőnökeiktől. A Györffy 
István Katolikus Általános Is-
kola alsó és felső tagozatá-
ban mézes kenyérrel, gyógy-

teákkal és almával fogadták 
az iskolába érkező diákokat 
- tudtuk meg Kun Lászlótól, 
az iskola pedagógusától. Az 
ökoiskolában környezettuda-
tosságra nevelik a gyerekeket, 
így a mézes reggelin sem vol-
tak eldobhatós műanyag po-
harak, hanem aki teát kért, az 
hozta saját poharát, bögréjét, 
és abba öntötte a gyógyteát. 
A tasakos mézekből pedig az 
almaszeletekre akácmézet le-
hetett csepegtetni, vagy akác, 
vegyes, napraforgómézes ke-
nyeret enni teával, almával 
ezen a napon.

DE

„Mézes reggeliztek” a diákok Új térkőburkolat segíti az 
óvodai tevékenységet

A Madarász Imre Egyesített Óvoda Táncsics krt. 17. alatti óvo-
dájának udvarán nagy munkák zajlottak - erről Gulyás Ferencné 
intézményvezetőt kérdeztük. 

- Szerettünk volna kialakítani az udvaron egy sík egyenletes te-
repet, ahol tudnak majd a gyerekek kerékpározni, futkározni, ját-
szani, és különböző akadálypályát tudunk nekik majd ott kiala-
kítani - mondta a szakember. A munkákhoz most, ősz végén fog-
tak hozzá, mert már kevesebb időt tudnak kint lenni a gyerekek-
kel. Korábban is volt itt egy gyeptéglás rész, annak a helyére ké-
szült a térköves bejáró. 

- Az intézményünkben a kerékpározás népszerűsítése, a ke-
rékpározás megtanítása elsődleges helyen áll, ezért is fontos ez a 
beruházás, amely összefogással valósult meg. Fűtő-karbantartó-
ink és közcélú foglalkoztatottunk végezték a munkát, egyik szü-
lőnk munkagéppel az alapot ásta ki, a Városgondnokság mun-
katársai munkával és anyaggal támogattak bennünket. Fenn-
tartónk, Karcag Város Önkormányzata pedig a költségvetésünk-
ből biztosította az anyagot - sorolta Gulyás Ferencné, akitől azt is 
megtudtuk, a munkálatok alatt a most átadott, felújított két vá-
rosi játszótéren játszottak a Táncsics krt. 17-be járó óvodások. 

DE
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A Déryné Kulturális Központ-
ban tartotta Ovi-Gáláját a Ma-
darász Imre Egyesített Óvoda 
november 17-én, szombaton. A 
gálán részt vettek a város okta-

tási intézményeinek vezetői, va-
lamint Pánti Ildikó és Szepe-
si Tibor önkormányzati kép-
viselők is. A megjelenteket Ko-
vács Szilvia alpolgármester kö-
szöntötte, s beszédében az óvó-
női hivatás szépségeiről és ne-
hézségeiről is beszélt. Megkö-
szönte az önkormányzat nevé-
ben is azt a rengeteg törődést, 
amivel az óvodapedagógusok 
és segítőik, a dajka nénik gon-
doskodnak a város legkisebb-
jeiről és azt, hogy szabadide-
jük jó részében is óvodásaik-

kal foglalkoznak, és ilyen szín-
vonalas gálát szerveznek. 

A gála kezdetén Gulyás Fe-
rencné intézményvezető is kö-
szöntötte a szülőket, vendégeket, 

majd Farkas Adrienne, a „Gyer-
mekünk mosolya - Egészséges 
Gyermekekért Alapítvány” elnö-
ke az óvodai közösség támoga-
tásáért emlékplakettet - amelyet 
Vargáné Györfi Erzsébet szob-

rász és férje készített - adott át 
Bojtiné Péntek Ildikónak, a Szik-
folt Foltvarró Klub vezetőjének és 
Bene Sándor emeritus nagykun-
kapitánynak, a Pusztai Róka No-
mád Hagyományőrző Egyesü-

let elnökének. Ezt követően a ki-
lenc óvoda zenés-táncos műsorát 
két részletben tekinthették meg a 
szülők, nagyszülők.

DE

Kilenc óvoda mutatkozott be az Ovi-Gálán

A november eleji 20 fok kö-
rüli hőmérséklet kedvezett a 
Városgondnokságnak a köz-
területi munkák végzéséhez. 
Erről Molnár Pál igazgatóval 
beszélgettünk.

- A csapadékszegény, szá-
raz ősznek hátrányai is van-
nak - mondta a szakember, hi-
szen így a facsemeték kiülte-
tése sem kezdődhetett meg, 
hiszen még a levelek nem hul-
lottak le. A tél eleji munkákat 
azonban sokkal biztonságo-
sabban el tudjuk végezni. A 
főtéri elültetett virágainkat, 
facsemetéket is folyamatosan 
öntöznünk kell, hogy megma-
radjanak és átteleljenek, hogy 
majd tavasszal szépen virá-
gozhassanak.

Mint megtudtuk, mihelyst 
lehull a lomb, a Csemetekert-
ben lehet majd facsemetéket 
vásárolni a lakosságnak, igen 
bő a választék, mindenki ta-
lálhat neki tetsző fát. Most 
ősszel inkább a lombhulla-
tó fákat, cserjéket ültessünk, 
tavasszal pedig az örökzöl-

deket - javasolta a szakember. 
Karcagon a csapadékmennyi-
ség olyan, hogy öntözés nél-
kül sem a pázsitot, sem a fafé-
léket nem lehet megőrizni, így 
erre is készüljenek fel a lako-
sok. Az enyhe időben a kárte-
vők is elszaporodnak, amelyek 
sok kárt okoznak a cserjéken, 
fákon, bokrokon, ezek ellen 
egyre nehezebb védekezni.

A város önkormányzati er-
deit is folyamatosan újítják fel. 

A 90 hektárból most 2,5 hek-
táron tarvágást kellett végez-
ni, ennek a tölgyerdőnek a he-
lyére hamarosan elkezdődik 
az ültetés. A másik nagy fel-
adat pályázatból egy útalap 
készítése, amely a Méntele-
pi utat fogja összekötni a Cse-
metekerttel, valamint a Rok-
kantkerti utakon is lesznek fel-
újítások - tájékoztatott Molnár 
Pál.

DE

Kedvezett a jó idő a zöldfelületek gondozásához
ÁLTALÁNOS 

KÖZMEGHALLGATÁS
A Karcag Városi Önkormányzat polgármestere 

értesíti a város lakosságát, hogy 

2018. november 29-én 
(csütörtökön) 

15 órai kezdettel
a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

általános közmeghallgatással egybekötött ülést tart, 
a Városháza 1. sz. tanácskozó termében. 

(Karcag, Kossuth tér 1.)

Az általános közmeghallgatáson 
– a napirendek megtárgyalása előtt – 

az állampolgárok és szervezetek képviselői 
közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt 
tisztelettel várunk.

Dobos László
polgármester
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Mi megbocsájthatjuk az araboknak, hogy megölik gyere-
keinket. Nem bocsájthatunk meg nekik, mert kényszeríte-
nek minket megölni az ő gyerekeiket.

Golda Meir
 
A rómaiak i.e. 63-ban foglalták el Izrael területét. Ural-

muk alatt több olyan esemény történt, amely alapvetően 
befolyásolta a világ vallási és politikai életét.

Ebben az időszakban megszületett Jézus, akit az Isten 
fiának és tanításaival a kereszténység szellemi alapító-
jának tartanak. Az írások szerint megjövendölte a zsidó 
állam pusztulását a Templommal együtt, és a lakosság 
száműzetését. Jézus zsidóként élt és zsidóként halt meg.

A szeleukidák után a rómaiak foglalták el Izrael föld-
jét, és a hasmoneus királyoknak adtak korlátozott hatal-
mat. Az új elnyomás ellen több zsidó lázadás történt, ki-
rályukkal az élen. Ezt megunva a rómaik legyőzték a lá-
zadókat, és az Ígéret Földje római provincia lett. I.e. 40-
ben Herodest (Nagy) tették meg királynak, viszonylag 
nagy hatalommal. Ebből rögtön komoly probléma lett, 
mivel nem volt zsidó, és így nem nyerte el a nép tetszé-
sét. A király próbált a zsidók kedvére tenni. A második 
Templomot gyönyörűen befejezte. Megépítette a Massada 
erődöt. Augusztus császár tiszteletére egy hatalmas vá-
rost, Cezareat építtette meg a Földközi-tenger partján. 
Herodes a hatalmát nagyon féltette, ezért mindenkit 
megöletett, legyen az családtag vagy egyszerű állampol-
gár, aki elvileg veszélyeztethette királyságát. Halála után 
teljesen római uralom alá került Izrael. Az elnyomás ellen 
kisebb-nagyobb lázadások törtek ki. Végül a legnagyobb 
akkor tört ki, amikor Néró a saját szobrát betetette a 
Templomba, megszentségtelenítve azt. A felkelés i.sz. 66-
ban tört ki. Több-kevesebb siker után i.sz. 70-ben Titusz 
leverte a lázadást. Hadserege elpusztította a Templomot, 
és földig rombolta Jeruzsálemet. Az utolsóként az ellen-
álló erőd, a Massada esett el. A védők és családjaik nem 
akarták megélni a rómaiak bosszúját, és mindannyian a 
halált választották. A harcok alatt a zsidók óriási veszte-
ségeket szenvedtek, és rengeteg lakost adtak el rabszolgá-
nak. Egy utolsó lázadás még történt a rómaiak ellen i.sz. 
132-ben, Bar Kohba vezetésével. Rövid ideig visszaszerez-
ték Jeruzsálemet és Judeát, végül a túlerő győzedelmeske-
dett Hadrianus császár vezetésével. Judeát Palesztínának 
nevezték el, Jeruzsálemet Aelia Capitolinanak. Az élet-
ben maradt zsidókat száműzték a birodalom távoli he-
lyeire. Innen veszi kezdetét a hosszú szétszóratás, ami-
kor nem Izrael területén élt a zsidók többsége. A diaszpó-
ra során a mai napig a zsidók imái, az óhajai mind arról 
szólnak, hogy egyszer visszatérhessenek őseik földjére. Az 
imák utáni köszönés „Jövőre Jeruzsálemben” - még ma is 
elhangzik. (Folytatása következik.)

dr. Molnár Sándor

Izrael, ahogy én látom

Koszorúzással emlékeztek a 
névadóra, Erkel Ferenc zene-
szerző, karmester és zongora-
művészre születésnapja alkal-
mából a róla elnevezett Alap-
fokú Művészeti Iskolában. Az 
iskola falán lévő Erkel-szo-
bornál az intézmény vezetői 
és alapítványa képviselői mel-

lett koszorúzott Kovács Sán-
dor országgyűlési képvise-
lő, Pánti Ildikó és Szepesi Ti-
bor önkormányzati képviselő, 
Kovács Szilvia alpolgármes-
ter, Nagyné László Erzsébet, 
a Kátai Gábor Kórház főigaz-
gatója is. Ezt követően az Er-
kel teremben ünnepi hangver-
sennyel emlékeztek a névadó-
ra az iskolája növendékei és ta-
nárai.

Erkel Ferencre emlékeztek a művészeti iskolában

Rendőrségi hírek
Láncfűrészt és 
tűzifát lopott

A Karcagi Rendőrkapitányság eljárást in-
dított lopás vétség elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt F. József kenderesi 
lakos ellen. A 24 éves férfi 2018. novem-
ber 14-én bejutott Kenderesen egy ingat-
lan udvarára, ahol a melléképület ajtajáról 
a láncot lefeszítette. A helyiségből eltulaj-
donított egy benzinmotoros láncfűrészt és 
közel egy mázsa tűzifát. A sértett csak ké-
sőbb tett bejelentést az ügyben. A rend-
őrök rövid időn belül azonosították a férfit, 
aki gyanúsított kihallgatásakor elismerte a 
bűncselekmény elkövetését, és elmondta, 
hogy a fát már eltüzelte, a szerszámot pe-
dig értékesítette.  

Bolti szarkát fogtak
A Karcagi Rendőrkapitányság eljárást in-

dított tulajdon elleni szabálysértés elkö-
vetése miatt egy karcagi lakos ellen. A 18 

éves nő 2018. november 15-én a délelőtti 
órákban egy karcagi áruházban édességet 
és hajápolási termékeket próbált meg eltu-
lajdonítani, de a biztonsági őr tetten érte. 
A rendőrök a jogsértőt előállították a rend-
őrkapitányságra, majd meghallgatását kö-
vetően szabálysértési őrizetbe vették.

Megütött egy gyalogost
Egy 19 éves férfi 2018. november 1-jén a 

kora délutáni órákban Kunmadaras egyik ut-
cáján minden előzetes indok nélkül meg-
ütött egy gyalogosan mellette elhaladó fér-
fit. A rendőrök B. Imrét elfogták, és a rend-
őrőrsre előállították. A sértett sérülést nem 
szenvedett. A helyi rendőrkapitányság ga-
rázdaság vétség elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt indított eljárásban vizs-
gálta az ügy részleteit. A nyomozás vizsgá-
lati szakaszában a Karcagi Rendőrkapitány-
ság a szükséges eljárási cselekményeket el-
végezte, és az iratokat a napokban átadta az 
ügyészségnek.
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Sajtóközlemény
Komplex energetikai fejlesztés 

250 millió forintból
2018/november/14.

A Karcag Városi Önkormányzat a projekt megvalósítá-
sa során a Városháza és a Déryné Kulturális, Turiszti-
kai, Sport Központ és Könyvtár épületének komplex 
energetikai fejlesztését megvalósította, a nyílászáró-
kat kicserélte, elvégezte a hőszigeteléseket, fűtés- és vi-
lágításkorszerűsítést.

A Városháza épületének egy része energetikailag el-
avult volt, szerkezetei és berendezései jelentős energia-
veszteséget, és ezzel üzemeltetési többletkiadást ered-
ményeztek az önkormányzatnak. Korlátozta és fenn-
tarthatatlanná tette az épület használatát. Ezen prob-
lémák megoldására a Karcag Városi Önkormányzat ki-
cserélte az északi és keleti oldalon az összes homlok-
zati nyílászárót új, hőszigetelt üvegezésű, fa ablakokra. 
Hőszigetelte a padlásteret, valamint ide új kazánház he-
lyiséget is épített a fűtési rendszer korszerűsítéshez, to-
vábbá új melegvizes fűtési rendszert is kiépített. 

A Déryné kazánházi épületrészén a régi, korszerűtlen 
acél nyílászárókat műanyag hőszigetelt nyílászárókra 
cserélte, energiatakarékos és szabályozható fűtési rend-
szert alakított ki.

A második emeletei díszes csillárok és falikarok kivé-
telével teljesen lecserélte a lámpatesteket LED fényfor-
rásra.

Az elvégzett fejlesztéseknek köszönhetően a projekt 
eredménye hozzájárul az energiaellátás biztonságának 
növeléséhez és az energiaimport-függőség csökkenté-
séhez. Mindezeken túl elmondható, hogy a beruházás a 
környezet tehermentesítését szolgálja, hiszen a felhasz-
nált energia mennyiségének csökkenése és a megújuló 
energiatermelés a CO2 és üvegházhatású gázok kibocsá-
tásának csökkenését eredményezi.

A projektről további információkat a www.karcag.hu 
oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Pengő Ferenc ügyvezető
Kun-Média Kft.
H-5300 Karcag, Madarasi út 9-11.
Mobil: +36 30 2238844;
E-mail: karcagtv@gmail.com

A Karcag Városi Önkormányzat 250 millió Ft visz-
sza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a 
„A Városháza, Déryné energetikai fejlesztése” TOP-
3.2.1-15-JN1-2016-00024 pályázat keretein belül. Az 
elnyert támogatásból a Karcag Városi Önkormányzat a 
két tulajdonában lévő intézményi épület - a Városhá-
za és a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár - energetikai fejlesztését valósította meg. 

Lapzárta: 
2018. november 26. 

(hétfő) 12 óra

A Városi Önkormányzat Városgondnoksága 
értékesítésre meghirdet 

HARKO TIPUSÚ HÚSHIBRIDET 
800 Ft/db egységáron, átlag 2-2,2 kg élősúlyban.

Az értékesítés folyamatosan zajlik a készlet erejéig  
2018. november 16-tól (péntektől), 

hétköznaponként 8-12 óráig.

Az árusítás helye: 
Rokkantkert 1. – Tyúktelep (Lovardával szemben)

Egyeztetés telefonon: 06/30-349-1363

A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvodában 
határozatlan idejű 

3 FŐ ÓVODAPEDAGÓGUS 
és határozott idejű 

1 FŐ ÓVODAPSZICHOLÓGUS 
álláshelyek kerültek meghirdetésre 

a kozigallas.hu és a karcagiovodak.hu címeken. 
Érdeklődni lehet Gulyás Ferencné intézményvezetőnél a 06/59-503-323-as telefonszámon.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Kedves Testvérek!
Töltsünk meg egy cipősdobozt olyan 

ajándékokkal, amelyeknek egy gyermek örülne.
Az elkészített csomagot a

 Lelkészi Hivatalban (Karcag, Kálvin u. 3.) 
december 16-ig lehet leadni.

Ami a dobozba kerülhet: 
kisautó,labda, baba, plüssállat, világító vagy han-
got adó játék (extra elemmel!), édesség, fejlesztő 

társasjátékok, mesekönyv, 
napszemüveg, póló, játék ékszer, hajgumi, 

kis képeskönyv, egy levél kedves üzenettel, stb.,
meleg sapka, sál, kesztyű, zokni stb.,
fogkefe, fogkrém, szappan, sampon,

füzet, toll, kifestő, színes ceruzák radír, stb., édesség.

Az elkészült ajándékcsomagot csomagolják be 
színes csomagolópapírral.

Végül pedig a dobozra jól láthatóan írják fel, 
hogy milyen korosztályú lánynak/fiúnak 

készítették az ajándékot!

Nyilas Misi 
karácsonya 2018

A Karcagi 
Református 

Egyházközség ebben 
az évben is 

szeretettel várja a 
„NYILAS MISI 

KARÁCSONYA” 2018
cipősdoboz 

ajándékgyűjtő akció 
keretében az 
ajándékokkal 

megtöltött 
cipősdobozokat.

A Karcagi Református 
Egyházközség 
Presbitériuma 
szeretettel köszöni 
az adományokat.
Áldás, békesség!

„Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a 
legnagyobb a szeretet.” (1.Kor.13:13.)
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2018. december 9. 
19.00

a Karcagi Református 
Nagytemplomban
a Kátai Medi-Song 

kórus közreműködésével

Jegyek kaphatók 4.900 Ft-os 
egységáron a 

Déryné Kulturális, Turisztikai, 
Sport Központ és Könyvtárban  

(Karcag, Dózsa Gy. út 5-7.), 
a Kátai Gábor Kórház Titkárságán 

(Karcag, Zöldfa u. 48.),
országosan 

a Broadway jegyirodákban 
(www.broadway.hu).

Szeretetdobozokba gyűjtjük 
a szeretettel összekészített 
tartós élelmiszereket.

Az egyszerű, tetszetős, 
környezetbarát doboz 
segítségével a nehéz 
körülmények között élő, 
nélkülöző családok, betegek, 
gyermekek és idősek 
számára gyűjtünk 
tartós élelmiszert, tisztítószert.

A dobozba idén is elsősorban 
tartósélelmiszereket, 
tisztítószereket, édességeket 
várunk. 

A gyűjtési akcióba bármilyen 
intézmény vagy magánszemély 
bekapcsolódhat. 

A megtelt dobozokat 
december közepén gyűjtik össze 
a Magyar Református 
Szeretetszolgálat munkatársai, 
majd szétosztják a rászoruló 
kárpátaljai magyarok között.

A papírdobozokat 
a Karcagi Református 
Egyházközség 
Lelkipásztori Hivatalában  
(Karcag, Kálvin u. 3.) 
hivatali időben lehet 
átvenni, és megtöltve 
leadni december 16-ig.

Tartósélelmiszer lista, 
ezek lehetnek benne:
tésztaféle, rizs, cukor, tea, 
zöldségkonzerv (pl. bab), 
húskonzerv, lekvár,
dzsem, étolaj (1 literes), 
keksz, levespor, 
gyümölcskonzerv, kakaó, 
fogkrém, fogkefe, gyertya, 
szappan, sampon, 
mosószer, öblítő.

Áldás, békesség! 2018. 11. hó

Karcagi Református 
Egyházközség
5300 Karcag,
Kálvin u. 3.
Telefon: 06/59-312-143

TARTÓSÉLELMISZER-GYŰJTÉS
EGY DOBOZNYI

SZERETET
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Tisztelettel és 
szeretettel meghívjuk

Önt és kedves családját
 2018. december 1-jén 

(szombaton) 
19.00 órától kezdődő

MŰSOROS ESTRE
Helyszín:

Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Kiskulcsosi Általános Iskolai 

Tagintézmény tornaterme

A rendezvény fővédnökei:

  Kovács Sándor dr. Fazekas Sándor
 országgyűlési képviselő  országgyűlési képviselő

Dobos László,
Karcag város polgármestere

Védnöke:
Sági István, 

a Karcagi Tankerületi 
Központ igazgatója

A rendezvény bevételét 
a szervezők az iskola kerítésének

 felújítására fordítják.

Vacsorajegy: 5000 Ft/fő
Zenés, táncos műsor színesíti az estét.

A jó hangulatról Bényei Gábor gondoskodik.
Az ízletes vacsorát az ESSEN Kft. szervírozza.

A helyszínen büfé üzemel. 

A jegyvásárlás telefonos egyeztetés alapján történik: 
Némethné Koczka Erzsébet 

06/30-451-6976 

Tisztelt Ügyfelek!

2018. november 30. (péntek) munkanap 
hétfői munkarend szerint

Ügyfélfogadás: 8.00-16.00

2018. december 1. (szombat) munkanap 
pénteki munkarend szerint

Ügyfélfogadás: NINCS

2018. december 14. (péntek) munkanap 
hétfői munkarend szerint

Ügyfélfogadás: 8.00-16.00

2018. december 15. (szombat) munkanap 
pénteki munkarend szerint

Ügyfélfogadás: NINCS

2018. december 24. (hétfő) pihenőnap
Ügyfélfogadás: NINCS

2018. december 31. (hétfő) pihenőnap
Ügyfélfogadás: NINCS

2019. január 01. (kedd) munkaszüneti nap
Ügyfélfogadás: NINCS

Megértésüket köszönjük!
Rózsa Sándor 

jegyző 

A Karcagi Polgármesteri Hivatal
ünnepi ügyfélfogadási rendje a következő:

2018. december 3. (hétfő) 09.00-12.00 óráig

Rendőrkapitányi fogadónap a lakosság részére:

Adventi zarándoklat a békéért
A Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend

szerzetes testvérei és a 
Szent Pál Marista Általános Iskola pedagógusai

zarándoklatot szerveznek
2018. december 01-jén délután,

amelyre felnőtteket és fiatalokat várnak 
vallási hovatartozástól függetlenül.

A zarándoklatot 2018. december 01-jén 14.00 órakor kívánjuk indítani a
berekfürdői katolikus templomból.

A zarándoklatot kb. 17.30-18.00 órakor a karcagi katolikus templomban fejezzük be, 
ahol közösen imádkozunk a békéért.

További információ a Szent Pál Marista Általános Iskolában kérhető:
06/59-503-085; szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu
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Anyakönyv
Születés

2018. november 15.
Bakó Anita - Tasi Pál
Kg., Hideg utca 28. 

Anita Éva

Halálozás
Kocsis Imre 
 (1948) 

November 24. (Szombat)
8-13 óráig 

 Betánia Gyógyszertár 

 (Szabó József utca 14.)

9-20 óráig 

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.)(Tesco)

November 25. (Vasárnap)
9-12 óráig 

 Pingvin Patika 

 (Kossuth tér)

Gyógyszertári 
ügyelet

A fenti időpontokon túl sürgős eset-
ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 
ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, 

Berekfürdő területére 

vonatkozik, hétvégékre és 

esetleges ünnepnapokra 

(péntek 16.00 órától hétfő 

reggel 07.00 óráig).

November 24-25.

 Dr. Dániel Mihály

 Karcag, Sport utca 13.

 Tel.: 06/30-205-3260

2018. november 23. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Gyermekpercek
18.45 Agrárpercek
19.05 Nagykunsági krónika 
 Aktuális Kérdések
  Stúdióvendég: Koncz Tibor
 Téma: Református Egyház 
 programjai
 Karcagi hírek
 - Hamarosan indul a zöldség-
 feldolgozó üzem
 - Emelkedett a vendégszám a 
 fürdőben
 - Learatták a kukoricát
 - Szakmai nap a Kutatóintézetben
 - Új lelátó a Tekóban
 - Karate Karcagon
 - Szociális bérlakások újultak meg
 - 800 milliós fejlesztés Abádszalókon
 Háttér
 Stúdióvendég: Bosnyák Imre  
 Téma: miniszteri elismerés      
20.15 Nagykunsági Híradó
20.35 Megemlékezés és koszorúzás 
 a Művészeti Iskolánál

2018. november 19. hétfő
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Sztárportré
19.00 Olaj TV - Olaj KK mérkőzése
20.30 Nagykunsági Híradó
21.05 Nagykunsági krónika 

2018. november 27. kedd
18.00 Műsorajánlat 

18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet
19.15 Karcagi hírek
19.45 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise  
21.45 Mihály-napi Sokadalom 
 Kunhegyesen 2018 - összefoglaló 
22.00 Berekfürdői falunap 2018 - 
 összefoglaló

2018. november 28. szerda
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet
19.15 Karcagi hírek
19.45 A Hit Szava - római katolikus
  szentmise  
20.45 Túri Vásár 2018 - összefoglaló
22.00 Tiszaszentimrei falunap 
 2018 - összefoglaló

2018. november 29. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Nótacsokor
18.55 Pásztorok a Hortobágyon
19.05 Nagykunsági krónika 
 Aktuális Kérdések
 Téma: ünnepi készülődés, ötletek
 Karcagi hírek
 Háttér
 Téma: zenés műsor volt gyermekek 
 részére
20.15 Nagykunsági Híradó
20.35 Karcag Városi Önkormányzat 
 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

Tisztelt Szülők!
A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye 

Iskolanyitogató 
címmel, több alkalommal foglalkozásra 

hívja és várja a nagycsoportos óvodásokat. 
Célunk, hogy megismerjék az iskolát, 

a leendő tanító néniket és a helyi hagyományokat. 
Első Iskolanyitogató foglalkozásunkat 

2018. december 04-én 16.15 órakor tartjuk, 
amelyre sok szeretettel várjuk az érdeklődő 

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

 - Szociális munkás és tanácsadó (Kunmadaras),
 - Host, hostess (Karcag),
 - Általános irodai adminisztrátor (Karcag, Kunmadaras),
 - Könyvelő (Berekfürdő),
 - Hírlapkézbesítő (Kisújszállás),
 - Bolti eladó - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Pultos - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Zöldségtermesztő - kertész (Berekfürdő),
 - Vadász (Karcag),
 - Lakatos (Kunmadaras),
 - Marós (Karcag),
 - Textilipari kikészítő - nyomdai kisegítő (Kisújszállás),
 - Szennyvíztelep-kezelő (Karcag),
 - Ivóvízhálózat-karbantartó (Karcag),
 - Raktáros - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozású - egyszerűsített foglalkozás (Kar-
cag, Kisújszállás).
 
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 Virtuá-
lis Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
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Ingatlan
Régi típusú rendezett paraszt-
ház eladó Karcagon, az Attila 
utca 47. szám alatt. (Víz, vil-
lany, cserépkályha van.) Tel.: 
06/59-300-842, 06/59-300-
322, 06/30-713-7254, 06/30-
903-1697.

Teljes körűen felújított, régi tí-
pusú, 100 m2-es ház, 880 m2-
es telekkel eladó. Társasházi 
lakáscsere is érdekel 2. emele-
tig. Tel.: 06/30-219-6813.

Ház eladó a Szivárvány utca 
35. szám alatt. Irányár: 2 M Ft. 
Tel.: 06/30-375-9135.

Vegyes
Eladó minőségi tűzifa kony-
hakészen, kalodába rendezet-
ten, sorba rakva (bükk, tölgy 
és gyertyán vegyesen). Ára: 
13.500 Ft/kaloda. Ingyenes 
házhozszállítással. Tel.: 06/30-
839-6710, 06/70-351-6936.

Karcagon szalma eladó! Meny-
nyiség: 1000 db, ára: 1.500 Ft/q, 
méret: 120x150 cm. Szállítás 
és rakodás megoldható. Tel.: 
06/70-370-1149.

Teljes körű hagyatékot felvásá-
rolok! Örökölte, vagy csak meg-
unta a régi dolgait? Megveszem 
a legmagasabb napi áron, és 
mindent el is szállítok. Hívjon bi-
zalommal! Tel.: 06/30-853-4323. 

Világos konyhabútor moso-
gatóval és nagyméretű kom-
binált hűtő eladó. Tel.: 06/20-
437-6520.

Bontott tetőcserép ingyen el-
vihető. Tel.: 06/59-313-674.

A Karcagi Kóbor Szívek Állat-
védő Alapítvány 2018. novem-
ber 24-én (szombaton) ismét 
kiárusítást, vásárt rendez a volt 
Jéggyár épületében (a piac-
cal szemben a sarkon). A vásá-
ron befolyt összeget 150-160 
kutya gondozására fordítjuk. 
Szeretettel várunk mindenkit! 
Tel.: 06/30-944-6062.

Kezdő zongorista részére 61-
Key elektromos zongora (új ál-
lapotban) eladó, akár karácso-
nyi ajándéknak is! Tel.: 06/59-
312-562. 

Jobb minőségű kémény nél-
küli gázkonvektort vásárol-
nék, továbbá régebbi orosz 
hullámpalát. Tel.: 06/30-944-
6062.

Hagyományos ágyneműtar-
tó (5.000 Ft), sötét dohány-
zóasztal (5.000 Ft), hagyo-
mányos függönytartó (190 
és 210 cm-es, 1.000 Ft/db) el-
adó. Érdeklődni 10.00-16.00 
óra között a Szent István sgt. 
36. alatt.

5.000 Ft-ért eladó mosdókagy-
ló burkolatával és alj csapte-
leppel. Tel.: 06/30-326-4531.

 Állat
Kopasztott csirke eladó! Kar-
cag, Soós István utca 12. Tel.: 
06/59-311-969, 06/30-244-
5160.

4 db liba eladó továbbtartás-
ra vagy hizlalásra. Tel.: 06/30-
590-0818.

Nagyobb testű csüngőshasú 
koca malacot vásárolnék. Tel.: 
06/30-944-6062.

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle javí-
tás, cipzárcsere, felhajtás, bőr-
kabát- és hátizsákjavítás. Tel.: 
06/59-887-269, 06/70-300-
9730.
Üvegezés-képkeretezés! Sári 
Mihály egyéni vállalkozó, Kar-
cag, Szent István sgt. 14. Tel.: 
06/30-219-6813.

Az Orgonda Agrár Kft. földet 
bérelne, és vállal növényvé-
delmi szaktanácsadást, szak-
irányítást. Tel.: 06/30-785-
0690. 

Növényvédelmi szakirányí-
tást szerződéskötéssel, szám-
laképesen vállalok. Kenyeres 
László okleveles növényor-
vos, tel.: 06/30-785-0690.

Földet bérelnék Biharnagy-
bajom, Karcag, Kaba, Nád-
udvar, Nagyrábé, Püspökla-
dány, Sárrétudvari térségé-
ben. Ár megegyezés szerint. 
Tel.: 06/70-370-1149.

Feleslegessé vált papír- és 
fémhulladékát ingyen elszál-
lítom! (Mosógép, hűtőgép, 
gázkészülék, autó-motor ak-
kumulátor, stb.) Tel.: 06/30-
265-4197.

Vállaljuk az alábbi munká-
kat: épületek építését, bontá-
sát, bármilyen nemű kőműves 
munkát. Tető építését, javítá-
sát, járdák, kapubejárók újjá-
építését, betonozását, udva-
rok takarítását, terepek tisztí-
tását. A legkedvezőbb árakkal 
dolgozunk! Bármilyen nemű 
földmunkát, kubik munkákat 
is elvégzünk, nagy felületek 
aszfaltozását, zúzalékolását. 
Akár részletfizetés is meg-
oldható. Hívjon bizalommal! 
Nyugdíjasoknak kedvezmény! 
Tel.: 06/30-853-4323.
Építők figyelem! 100 év 100 
érv, falhúzás felsőfokon! Balogh 
zsaluszerkezeti rendszer. Nincs 
pucolás, nincs vakolás, nincs 
hőszigetelés, csak szerkezeti 
rendszer. Ár: 18.800 Ft/m2+ÁFA. 
Tel.: 06/70-530-0852.

APRÓHIRDETÉS

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.

TISZTELT 
HIRDETŐINK!

SZERKESZTŐSÉGÜNK 
A HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 
FELELŐSSÉGET 
NEM VÁLLAL!

KARÁCSONYI RUHAADOMÁNY-GYŰJTÉS A 
REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN

A Karcagi Református Egyházközség szeretettel fogadja 
a jó állapotban lévő, tiszta használt ruhákat, cipőket, játékokat. 
A begyűjtött adományokat rászoruló családokhoz juttatjuk el.

A begyűjtés időpontja: 2018. december 8. (szombat) 
9.00-14.00 óráig.

A begyűjtés helye: Karcag, Kálvin utca 5.
(Református Általános Iskola terme)

Érdeklődni Konczné Lehoczky Krisztina lelkipásztornál 
a 06/30-627-8613-as telefonszámon lehet.

Ruhát, játékot (tiszta, ép állapotban) és minden egyéb olyan tárgyat 
szívesen fogadunk adományként, amelyekre Önnek már 

nincs szüksége, és jó szívvel felajánlja.

Köszönjük adományát!

Karcagi Református Egyházközség vezetősége
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SPORT

Száznyolcvanhatan érkez-
tek az ország minden szegleté-
ből Hajdúszoboszlóra novem-
ber 17-én, a diák II-es korcso-
port Országos Diákolimpia 
döntőjére. A karcagi iskoláin-
kat négy versenyzőnk képvi-
selte, ők szereztek jogot az in-
dulásra a Dél-kelet magyaror-
szági selejtezőn. Az ország hat-
vanhét szakosztályához köt-
hető százkét iskola versenyzői 
nagy csatákat vívtak egymás-
sal. A karcagi fiatalok vélemé-
nyünk szerint hősiesen helyt-
álltak e színvonalas küzde-
lemben. A 42 kg-ban indult 
Kovács-Bocskay Timurt új-
ból a sorsolás szeszélye állí-
totta meg, pedig nagyon har-
cosan, jól birkózott, legyőzője 
viszont nem tudta vinni ma-
gával a vigaszágra. 46 kg-ban 
már más volt helyzet, Tarjá-
nyi Gergő egy nagyszerű, ma-
gabiztos győzelem után a ké-
sőbbi bajnoktól szenvedett 
vereséget, így vigaszágra ke-
rült. Ott két ellenfelét is vir-

tuóz birkózással múlta felül. 
Következett a bronzéremért 
vívott csata, amely 10-10-es 
döntetlen eredménnyel vég-
ződött, ami a szabályok sze-
rint nem nekünk kedvezett, 
sajnos itt egy erős bírói fi-
gyelmetlenség is befolyásol-
ta a végeredményt (amit ké-
sőbb el is ismertek). Tarjányi 
Gergő, a Györffy István Kato-
likus Általános Iskola tanuló-
ja az előkelő V. helyen végzett. 
A Kiskulcsosi Általános Is-
kolát Urbán Zoltán képvisel-
te, első évesként hősiesen pró-
bált helytállni, egy győzelem-
mel és két szoros vereséggel a 
kilencedik helyen végzett a ti-
zenöt fős mezőnyben. Aki szó 
szerint bearanyozta a hétvé-
génket, az ismét Nagy Sándor 
lett. Ő az a fiatalember, aki a 
2017-es év után, ahol is kétsze-
res országos bajnok lett, ebben 
az esztendőben kötött és sza-
badfogásban is országos diák-
olimpiai címet szerzett iskolá-
ja, a Karcagi Nagykun Refor-

mátus Általános Iskola színe-
iben. Ellenfelei technikai pon-
tot sem tudtak rajta végrehaj-
tani. Neki két győztes mérkő-

zés is elég volt, hogy ismét a 
bajnoki dobogó legmagasabb 
fokára állhasson. 

Teljesítménye, szorgalma pél-

daértékű lehet minden karcagi 
fiatal számára.

Szűcs András 

Nagy Sándor a szabadfogású diákolimpián is diadalmaskodott

Nem szó szerint, de az előző hetek özönvi-
zéhez képest most a szebb arcát mutatta Ve-
lence. Ki-kicsapott a víz a partra, de mégsem 
árasztotta el a várost. A korábbi évek nagy vi-
zei miatt a tájfutók már majdnem kiszorultak 
a különleges tájékozódási feladatot és élményt 
jelentő városból. Most mégis megkockáztat-
ták egy éjszakai és egy nappali verseny erejé-
ig. Jól tették! A hőmérséklet kellemes, kisebb a 
tömeg, tájfutók viszont vannak bőven. Mi, így 
évzáró gyanánt két nappal hamarabb odautaz-
tunk felfrissíteni emlékeinket, szokni a hida-
kat, szűk utcácskákat, tereket, belső udvaro-
kat. Szükség is volt rá, hisz az első forduló éj-
szaka volt, ahol a fejlámpa nélkül futni ugyan 

lehetett volna, csak éppen a térképet nem le-
hetett látni. Ritkán járt részen került erre sor, 
bár a sok versenyző által keresztül-kasul fut-
kározott városrész azért adott elég tájékozási 
feladatot. Lévainé Kovács Róza (aki nem sze-
ret sötétben futni) jól kezdett, és így mindjárt 
a 2. helyre került. Másnap, a nappali fordu-
lóban aztán már mindjárt más volt a helyzet. 
Aki éjszaka bátortalanabb, az ilyenkor erősít. 
Szerencsére Rózsika sem éjszaka nem volt bá-
tortalan, sem nappal, így megőrizve a 2. helyét 
dobogóra állhatott az eredményhirdetésen. Jó 
érzés a nagy nemzetközi mezőnyben a dobo-
gón karcagi versenyzőt látni. Gratulálunk!

Tájfutók

Velence „víz nélkül”

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2018. november 30-án jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

Játsszon Ön is a 
Karcagi Hírmondóval!

A megfejtéseket személyesen névvel, 
címmel és telefonszámmal adhatják le szer-

kesztőségünkben 
2018. november 26-án (hétfőn) 12 óráig. 

A helyes megfejtők között 
2 darab fürdőbelépőt sorsolunk ki 

az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő 
felajánlásában.

A nyertest telefonon értesítjük.

Mikor rendezték meg az 
Ovi-Gálát Karcagon?


