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Huszártoborzót tartott a Ko-
váts Mihály Huszárbandéri-
um szombaton a Déryné Kul-
turális Központ előtti „Karca-
gi Kolbászízesítő”, házi pálin-
ka és házi kelt tésztás sütemé-
nyek versenyén azzal a nem tit-
kolt céllal, hogy a fiatalok meg-
ismerjék a huszár hagyomá-
nyokat, és később akár csatla-
kozzanak is a csapathoz.

- Kitűnő, csodálatos időnk 
van rengeteg jó programhoz, hi-
szen mi lenne jobb egy szombat 
délelőttnél, ha van kolbász, le-
het, hogy hurka is, finom süte-
mények, kitűnő pálinka és hu-
szártoborzó. A legjobb karcagi 
és nagykunsági hagyományokat 
láthatjuk itt, ezen a mai délelőt-
tön. Megkóstolhatjuk a jobb-
nál jobb kolbászokat. S mi a kü-
lönbség egy jó karcagi kolbász 
és egy jó karcagi kolbász között? 
- tette fel a kérdést köszöntőjében 
Kovács Sándor városunk és tér-
ségünk országgyűlési képviselője.

- Igazából mindenki azokat a 
hagyományos recepteket használ-
ja, amelyeket szüleinktől, nagy-
szüleinktől kaptunk, a hús jó, a 
paprika jó, a fokhagymával, só-
val nem lehet baj, tehát elszúrni 
a kolbászt szinte lehetetlen, ki-
véve, ha valaki valamilyen zse-
niális új fűszert vagy új recep-
tet talál benne, ami nem odava-
ló. A jó gyümölcsöt már el le-

het szúrni, lehet belőle rossz pá-
linkát is csinálni. Bár a pálinká-
ra is az az igaz, hogy kétféle van: 
a van pálinka és a nincs pálinka, 
úgyhogy jó pálinka és rossz pá-
linka nincs, de tudjuk azt, hogy a 
környéken a szilvának és a birs-
almának nagy keletje van, de 
egyéb gyümölcsökből is nagyon 
jó pálinkát készítenek már a kar-
cagiak és a kunságiak - folytatta 
Kovács Sándor, aki szerint a má-

sik nagyon fontos dolog ezen a 
napon a huszártoborzó.

- Remélhetőleg egy nagyon jó, 
régi hagyomány folytatása indul 
ma el. Ez a huszártoborzó azon-
ban sokkal élvezetesebb, mint 
150 esztendővel ezelőtt, amikor 

egy jó italozás után a nagykun-
sági toborzót, verbunkot eljár-
va a fiatal legény ivott a borból, 
a huszárcsákót a fejébe húzták, 
és akkor se a babája, se a szülei 
nem látták évekig. Valószínű, 
hogy most a toborzó után, aki a 
kapitány tenyerébe csap, az esté-
re hazakeveredik, de bízom ben-
ne, hogy ugyanolyan jó hangu-
latú lesz a toborzó, mint régen - 
fogalmazott Kovács Sándor, aki 

jó szórakozást kívánt minden-
kinek.

- Igazán minden feltétel adott 
ahhoz, hogy finom ízeket kóstol-
junk, és olyan értékekkel ismer-
kedjünk meg, amelyek igazán 
közel állnak a magyar emberek, 

a nagykunsági, karcagi embe-
rek szívéhez is. A hungarikumok 
tárháza az, amely ma felvonul. A 
magyar huszárság hungarikum, a 
pálinkánk ugyanúgy, de itt készül 
a finom karcagi birkapörkölt is, 
ami szintén ebbe a kiemelt nem-
zeti érték kategóriába tartozik. A 
kolbászok is odatartoznak, hiszen 
a megyei és országos értéktárban 
is megtalálhatóak - sorolta kö-

szöntőjében dr. Fazekas Sándor 
országgyűlési képviselő.

- Szerintem mi jobban el tud-
juk készíteni a kolbászt, mint 
akár Debrecenben vagy máshol, 
hiszen a karcagi kolbász hagyo-
mányosan készül, megbízható 
receptre támaszkodik, s a mai 
napig szinte miden háztartás-
ban elkészülő finomság.

(Folytatás a 3. oldalon...)

Kolbászízesítő és házi pálinka verseny

Jelenleg több beruházás 
zajlik városunkban. A hé-
ten a város egyik felújítás 
alatt lévő óvodájába és a 
Horváth Ferenc úti Idősek 
Otthonába látogattunk el.

Karcag Város Önkormány-
zata a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Programban 
200 millió forintot nyert a Zöld-
fa úti óvoda korszerűsítésére. A 
beruházás során az óvoda épü-
lete teljesen megújul. A hely-
színen Dobos László polgár-
mesterrel néztük meg a jelen-
leg is zajló felújítási munkálato-
kat, amelyek ütemterv szerint 
haladnak.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Megújul a Zöldfa úti óvoda és az Idősek Otthona

Az óvodában már a belső munkálatokat végzik

Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő köszöntőjében 
elmondta, hogy fontos a hagyományokat őrizni és ápolni

Kovács Sándor országgyűlési képviselő is részt vett csapatával a versenyben
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Többszörösen 
fekete

Mármint az elmúlt vasárnap, azaz no-
vember 25-e. Hat éve ez a nap a Szovjet-
unió munkatáboraiba (a „málenkij robot-
ra”) hurcolt magyar civilek és hadifoglyok 
emléknapja.

A Vörös Hadsereg, amely 1944 szep-
temberében lépett a trianoni Magyar-
ország területére, december 22-én adta 
ki 0060 számú parancsát, ez rendelte el 
a 17-45 év közötti munkaképes német 
származású férfiak és a 18-30 év közöt-
ti munkaképes német származású nők 
mozgósítását. Eszerint hadbíróság elé 
kerülnek, akik kivonják magukat a moz-
gósítás alól, és családtagjaikra, továb-
bá „bűntársaikra” is szigorú megtorlás 
vár. A sztálini-éca - de nemcsak a gene-
ralisszimusz, hanem a ’magyar’ bolsevis-
ta Varga Jenő ötlete is volt - szerint eze-
ket az embereket a Szovjetuniót ért há-
borús károk kompenzálására - ipari üze-
mek, bányák, stb. újjáépítésére, illetve 
a termelőmunkából kiesett munkaerők 
„pótlására” gyűjtötték össze. Az utasítást 
végrehajtó szovjet belügyi katonák - bár 
a létszámot kizárólag német nemzetisé-
gűekkel kellett volna feltölteniük - válo-
gatás nélkül elvittek mindenkit, számuk-
ra csak az volt fontos, hogy összetereljék a 
parancsnokaik által meghatározott szá-
mú embert a kényszermunkára. 

Pontos számot még a mai napig nem 
tudunk, de 700-800 ezer főre tehető az 
ezekben - főleg a Gulágon - a táborok-
ban eszméletlen körülmények közepette 
kényszermunkát végző magyar állampol-
gárok száma. Ezeknek az egyharmada ott 
pusztult el, többnyire jeltelen tömegsírok-
ba taszítva. Az életben maradottak első 
csoportjai 1953-ban ezen a napon tér-
tek vissza. Ezért nyilvánították november 
25-ét emléknappá. 

Akik ezen a vasárnapon megnéztek 
néhány dokumentumfilmet azokról, akik 
visszatértek és elmondták a „történetü-
ket”, megérthették a bolsevizmus igazi 
embertelenségét és a baloldali gondol-
kodás elvetemültségét. (Volt olyan visz-
szatérő, aki 26 kilósan tért haza, és visz-
szatekintve, még most sem értette, ho-
gyan maradhatott életben.)  

Ha rajtam állna, minden egykori párt-
funkcionáriust ezen a napon összegyűj-
tenék, és egész nap ezeket a filmeket né-
zetném velük. De az EU különböző nyu-
gati értelmiségi tisztségviselőit is beül-
tetném ezekre a vetítésekre, hogy szem-
besüljenek ezzel az - egykori - magyar 
„való világgal”.

Persze, nem ezért lesz emlékezetes ez 
a nap utóbbiak számára, hanem a Brexit 
nyilatkozat végérvényes aláírása miatt. 

Így hát, többszörösen fekete, illetve 
„szomorú vasárnap” volt ez. 

Még hozzávehetjük, hogy ezen a 
napon néhány lerobbant „ukrán hadiha-
jó” a krími öbölben valami iszonyatosan 
nagy „hőstettet” hajtott végre. Kb. olyat, 
amit valamikor - az akkor még népszerű 
- Moldova György megírt a „Lakinger Béla 
zsebcirkáló” c. szatírájában.

-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)
- TOP-os pályázaton nyertünk 200 millió forintot, ez 

100%-os vissza nem térítendő támogatás, amelyet a Zöldfa 
úti óvoda teljes rekonstrukciójára használunk fel. Ez év júni-
us végén kezdődtek meg a munkálatok, és várhatóan 2019 
április végére be is fejeződnek, úgyhogy a következő neve-
lési évet már itt fogják megkezdeni az óvodások egy telje-
sen felújított, korszerű óvodában - mondta a városvezető.

Jelenleg a belső munkálatokat végzik a szakemberek.
- Az egész épület, ami egykor már óvodának épült, teljes 

mértékben le lett csupaszítva, csak a falak egy része, a tar-
tószerkezetek maradtak. Minden meg fog újulni. Amióta 
elkezdődött a munka, nagyon szépen halad, most is lát-
hatjuk, hogy közelítenek az 50%-os teljesítési szinthez. 
Az volt a cél, hogy a rossz idő beállta előtt a külső részek 
megújuljanak, és a rosszabb időben pedig a benti mun-
kálatokat lehessen végezni. A szigetelések már fent van-
nak, most éppen a plafonokat glettelik, és rövidesen ér-
keznek a nyílászárók is - tájékoztatott Dobos László.

Az intézmények fejlesztését az önkormányzat kiemelt 
feladatának tekinti.

- Az óvodai fejlesztések különösen fontosak az önkor-
mányzatnak, hiszen a város egyik legnagyobb intézmé-
nye a Madarász Imre Egyesített Óvoda. Gyakorlatilag 
évente, de legalább kétévente nekilátunk egy-egy óvo-
dai tagintézmény felújításához. Most a Zöldfa úti óvo-
da került sorra. Nagyon fontos, hogy az ide járó gyerme-
kek is egy szép és méltó környezetben tölthessék a nap-
jaikat. Meggyőződésem, hogy a környezet mindig meg-
határozza az ott tartózkodás és a munka minőségét is, 
tehát egy szép környezetben jobb és eredményesebb 
munkát lehet végezni - hangsúlyozta a polgármester. 

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Horváth Ferenc 
úti Idősek Otthonában szintén egy nagy beruházás van 
folyamatban. A pincét újítják fel. A munkálatokat a múlt 
héten kezdték el, és két ütembe végzik majd. A 150 éves 
épületben a pincerészt fel kell tárni. 

- A Belügyminisztériumtól kértünk segítséget, mert a 
pince már nagyon rossz állapotban volt. A Belügyminisz-
tériumtól 244 millió forintot kaptunk erre a célra. A pince 
állapota lassan már az intézmény működését veszélyez-
tette, hiszen a pince felett több olyan helyiség is található 
- például a konyha -, ami nagyon sok embert lát el nem-
csak itt, az intézményben lakókat, hanem másokat is, hi-
szen innen sokan hordják is az ebédet a városban. Min-
denképpen meg kellett kezdeni a pince felújítását, hogy 
az intézmény működése folyamatos legyen - mondta a 
városvezető. 

A munkálatok várhatóan áprilisban fejeződnek be.
Balogh Andrea

Megújul a Zöldfa úti óvoda 
és az Idősek Otthona

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:

Tisztelt Ügyfelek!

A Horváth Ferenc úti Idősek Otthonában jelenleg a pince feltárása zajlik
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HÍREK
Kolbászízesítő és házi pálinka verseny

(...folytatás az 1. oldalról)
- Két fajtája van, a hagyomá-

nyosan, paprikával készülő, és 
még mindig megvan a fehér kol-
bász is, amit egyedül itt a kör-
nyéken, Karcagon töltenek. Er-
re azért is hívom fel a figyelmet, 
hogy amikor a hagyományokat 
igyekszünk megőrizni, védjük 
meg ezt a ritka kincset is - kér-
te dr. Fazekas Sándor.

Az önkormányzat nevében 
Kovács Szilvia alpolgármester 
nyitotta meg a rendezvényt.

- Ha belegondolunk, minden 
település életében egy színfolt 
volt, amikor a huszárok szé-
pen, nyalkán, fessen felöltöz-
ve végigvonultak a települé-
sen. Nekünk is minden ren-
dezvényünk színvonalát eme-
lik, amikor ők megjelennek. 

Külön öröm számomra, hogy a 
mai verseny mellett őket is tud-
juk ünnepelni és a lovas hagyo-
mányainkat őrizni. Köszönöm 
nekik ezt - mondta az alpolgár-
mester, aki arra kérte a fiatalo-
kat, álljanak be a huszárok kö-
zé, és vigyék tovább ezt a szép 
hagyományt.

- Fontos, hogy a disznótoros 
hagyományokat őrizzük, vigyük 

tovább, amire jó példa ez a mai 
nap is. A rendezőknek gratulálok 
a rendezvény megszervezéséhez - 
mondta Kovács Szilvia.

A nap során Orvos-Tóth End-
re, a Kováts Mihály Huszárban-
dérium vezetője és a bandérium 
huszárjai várták a leendő huszá-
rokat. A toborzón részt vettek a 
szolnoki Jászkun Magyar Kirá-
lyi Honvéd Hadikultúra Alapít-

vány hagyományőrző huszárjai 
is Udovecz György elnök veze-
tésével.

A házi pálinka verseny zsűri-
jének elnöke dr. Hegyi Ferenc, a 
Cefredoktor Kft. társtulajdonosa 
volt. A zsűri 81 pálinkát kóstolt 
meg, s a végén a különdíjak mel-
lett bronz, ezüst és arany minősí-
téseket is kiosztott.

A 81 pálinkából 9 arany, 19 
ezüst és 12 bronz minősítés lett.

Aranyérmesek: Máté And-
rás (Kisújszállás, 2017 - Birs), 
Nagy Tibor (Karcag, 2018 - Birs), 
s ő kapta a Bajnokok bajnoka - 
Champion díjat is, Győri Im-
re (Karcag, 2015 - Birs), Győri 
Sándor (Karcag, 2015 - Kökény), 
Hérmán Ferenc (Karcag, 2018 - 
Körte), Fazekas László (Szolnok, 
2018 - Szilva és a 2018 - Irsai Oli-

vér-szőlő), Kovács Lajos (Karcag, 
2018 - Besztercei szilva), Székely 
László (Vecsés, 2018 - Muskotá-
lyos szőlő).

A házi kelt tésztás sütemé-
nyek versenyén 16 édes és sós sü-

teményt neveztek be. A Laczik 
Dénesné (a Kerek Cipó Kft. 
ügyvezetője) vezette zsűritől el-
ső díjat Disznós Andrásné „La-
la” kif lije kapott, második lett 
Tőkés Lajosné ostoros kalá-
csa, harmadik díjat vehetett át 
Nagyné Győri Gyöngyi sajtos 
tepertős pogácsájáért és Dobrai 
Istvánné ferdinándjáért.

A kolbászízesítő versenyen 
Hubai Erika szakács szakoktató 
vezette zsűri 26 kolbászt kóstolt 
meg. Többségében hagyományos 
ízesítésűt (fokhagyma, paprika, 
örült bors, só), de volt citromos 
és fehér kolbász is közte. A ver-

seny győztese idén is a „Hatósá-
gi Csoport Baráti Társaság” lett, 
második helyen a „Kolbászok”, 
harmadikon a KSE Karcagi Lab-
darúgók U15-ös csapata végzett.

DE

„Az Osztrák-Magyar Monar-
chia és a történelmi Magyar-
ország összeomlása 1918-ban; 
konfliktusok és megoldási kí-
sérletek” címmel rendeztek 
konferenciát november 23-án, 
pénteken Karcagon, a Város-
háza dísztermében.

A konferenciát Dobos Lász-
ló polgármester nyitotta meg. 
A városvezető örömtelinek ne-
vezte, hogy a karcagi Városhá-
za adhat helyet egy ilyen ran-
gú történelmi konferenciá-
nak, hiszen az épület megélte 
a Nagy Háború karcagi esemé-
nyeit. Kiemelte, hogy az I. világ-
háború hőseire évek óta emlé-
kezik a város. - Karcagon 2014-
ben már megemlékeztünk ar-
ról, hogy kitört az I. világhábo-
rú, 2016-ban a Városháza előt-
ti szoborcsoportnak a felújí-
tása történt meg, és került át-
adásra. 2017-ben helyet ad-
tunk a Magyar Nemzeti Múze-
um országjáró gömbsátra kiál-

lításnak, ahol a hátország éle-
tét mutatták be az I. világhábo-
rú idejéről. Néhány héttel ez-
előtt pedig átadtuk és megko-
szorúztuk a felújított katona-
sírokat az itt meghalt hősi ha-
lottak emlékére – fogalmazott 
a városvezető, majd beszélt az 
egykori eseményekről. - Kb. 
kétezer fős háborúpárti tüntető 
tömeg bukkant fel itt a Város-
háza előtt, éltették a háborút, 
és tudjuk, hogy mi lett a követ-
kezménye: a birodalmaknak a 
széthullása, az Osztrák-Magyar-
Monarchia és Magyarország 
szétesése, 661 ezer magyar ka-
tona hősi halála, sebesültek, a 
hátországi nyomor, Budapes-
ten forradalmi tűzvészek, és le-
hetne még sorolni, hogy mi-
re jutott a világ a gyorsnak tű-
nő háború következtében – 
mondta Dobos László. A város-
vezető megköszönte a Debre-
ceni Egyetem Történelmi Inté-
zetnek és az előadóknak a ren-
dezvény megvalósulásában va-

ló aktív részvételt, valamint azt, 
hogy méltó módon emlékez-
nek és adnak számot a száz év-
vel ezelőtti eseményekről.

Dr. Bartha Róbert, a Deb-
receni Egyetem egyetemi do-
cense a Történelem Intézet ne-
vében köszöntötte a megje-
lenteket, és reményét fejezte 
ki, hogy a konferencia egy so-
rozat kezdete lesz. - Bevallott 
célunk az ilyen konferenciák-
kal, hogy érkezzenek hozzánk 
a diákok Karcagról. Azt gon-

dolom, hogy a városnak is fon-
tos az, hogy az innen a Debre-
ceni Egyetemre elszármazott 
diákok jelentős része visszajöj-
jön, és erősítse Karcag értelmi-
ségét – fogalmazott dr. Bartha 
Róbert. - A konferenciát három 
szekcióra osztottuk bevallot-
tan azért, hogy minél nagyobb 
spektrumát tudjuk áttekinte-
ni a Nagy Háborúnak. Az első 
szekció foglalkozik a Nagy Há-
ború nemzetközi kapcsolat-
rendszerével, a második a hát-

országgal, hadtörténettel, és a 
harmadik a magyar belpoliti-
kával, a magyar politikai élet-
tel – mondta az egyetemi do-
cens.

A konferencián többek kö-
zött dr. Pintér Zoltán Árpád, 
a Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium pedagógusa 
is előadást tartott Karcag és a 
karcagi honvédek a Nagy Há-
borúban címmel.

Kapás Mónika

Konferenciát tartottak az I. világháborúról

A kolbászízesítő verseny győztese idén is a 
Hatósági Csoport Baráti Társaság lett
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Szakmai műhelymunka részeként 
élőben közvetített laparoszkópos lá-
gyéksérvműtétet végeztek el a Csíksze-
redai Megyei Sürgősségi Kórházban a 
22. Erdélyi Orvosnapokon. A műtétet 
dr. Svéda Szabolcs István, a Kátai Gá-
bor Kórház sebész főorvosa mutatta 
be, vele beszélgettünk erről.

- Két és fél évvel ezelőtt érkeztem a 
karcagi kórházba, azelőtt a nyíregyházi 
megyei kórházban dolgoztam 10 éven ke-
resztül, ahol nagyon jó alapokat  sajátí-
tottam el. S most ezt a tudásomat a kar-
cagi kórházban igyekszem hasznosítani 
- mondja dr. Svéda Szabolcs István, aki 
szerint az orvosi pálya egy hivatás, hiszen 
a betegekért dolgoznak.

- A sebészet egy különleges része a 
betegek gyógyításának, s ez az a terü-
let, ahol fejlődik a technika, a sebészeti 
eljárás, így nekünk, orvosoknak rend-
szeresen tanulnunk kell, hogy megsze-
rezzük azokat az új információkat, is-
mereteket, amit a betegek előnyére tu-
dunk hasznosítani. Az elmúlt 10-15 év-
ben egy óriási forradalom zajlott le a 
sebészet területén, az elektrosebészeti 
eszközök betörtek a sebészet minden-
napjaiba, és a laparoszkópia, ami rend-
kívül kis megterhelést jelent a hagyo-
mányos műtétekkel szemben a bete-
geknek, nagy teret foglal most már el a 
palettán. Azt a teret megpróbáltuk az 
utóbbi két évben a Kátai Gábor Kórház-
ban is létrehozni, bővítjük a lehetősége-
ket, a feltételek adottak, a humán erő-
forrást és szakmai tudást kell mellé ten-
ni. Egy olyan műhelyt kell most létre-
hozni, ami rendkívül korszerű, és a be-
tegek gyors gyógyulását segíti - sorolja 
a főorvos, aki számára megtiszteltetés 
volt, hogy Csíkszeredán is bemutathat-
ta a laparoszkópos lágyéksérv-műtétet.

- Az előkészületek során a csíkszeredai 
kórház sebészeti osztály vezetője kitalál-
ta, szervezzünk egy olyan workshopot, 
amikor nemcsak beszélünk a műtétről, 

hanem élőben is be lehet mutatni. Ami-
kor igent mondtam, a kinti kollégák ta-
láltak két férfi beteget is a műtétre. Az 
érdekesség az volt, hogy én a műtőben 
voltam, és a technikának köszönhetően 
a konferencia tagjai egy több kilométerre 
lévő teremben nézhették végig a műtétet, 
közben a fülemben lévő fülesen keresztül 
kérdezhettek tőlem a műtétről. Ilyen még 
nem volt Erdélyben és az én életemben 
sem, hogy egy konferencián élőben köz-
vetítették a műtétemet. Olyan már igen, 

hogy konferencián bemutathattam vide-
ón egy korábbi műtétemet. Nagyon fon-
tosnak tartom, hogy a lágyéksérv-mű-
tét során egy olyan implantátumot he-
lyezek be, ami a legkorszerűbb. Ez és a 
laparoszkópos technika a betegek biz-
tonságát rendkívül magas szintre emeli, 
a kiújulás veszélyét nagyon lecsökkenti, 
és kevésbé megterhelő a szervezetüknek.

A csíkszeredai operáció után a két be-
teget másnap megvizsgáltam, azóta is 
érdeklődtem, megvolt a kontrolljuk, jól 
vannak - árulta el a főorvos, aki számá-
ra jó érzés volt, hogy a karcagi kórház-
ban alkalmazott modern műtéti eljárást 
Erdélyben is bemutathatta.

- Mit szólt ahhoz, amikor főorvos úr 
megkereste, hogy szeretne Erdélyben 
részt venni a konferencián, és ott élőben 
műteni? - kérdeztük Nagyné László Er-
zsébettől, a kórház főigazgatójától.

- Nagyon örültem, amikor főorvos úr 
ezzel a lehetőséggel jött, és támogattam, 
hiszen a Kátai Gábor Kórház még 2010 
decemberében, amikor önkormányzati 
fenntartású volt, aláírt a Maros megyei 
klinikai intézménnyel egy együttmű-
ködési megállapodást, amelynek pon-
tosan az a célja, hogy továbbadjuk az or-
vostudományi fejlesztéseket az erdélyi 
kórházakban. A konferencián most egy 
olyan dologra is sor került, amire még 

nem volt példa, azaz élő adásban két 
műtétet is végrehajtott a főorvos úr. Szá-
momra külön öröm volt, hogy nemcsak 
Magyarországon, hanem Erdélyben is 
be tudta mutatni ezt a fajta műtéti tudá-
sát, amihez mint intézményvezető a le-
hetőségeinkhez mérten minden fejlesz-
tési lehetőséget, eszközt megadtam és 
megadok a jövőben is - szögezte le a fő-
igazgató, akitől megtudtuk, hogy másfél 
évig győzködte dr. Svéda Szabolcs Ist-
vánt, hogy Nyíregyházát Karcagra cse-
rélje.

- Egy semleges pályán találkoztunk 
először, a Debreceni Egyetem egészség-
ügyi menedzser szakán tanultunk mind-
ketten. Ott hallottam őt érvelni előadá-
sokon, ami nagyon szimpatikus volt. 
Másodlagos a szakma mellett az az em-
berség, amit nála tapasztaltam, így sze-
rettem volna, ha nálunk dolgozik. Az el-
ső hónap végén kezdődött el az állásfel-
ajánlásom, és a kurzus végéig, más-
fél évig tartott, amikor is eljött felesé-
gével, megnézte a kórházat, és elfogadta 
az állásajánlatot. A karcagi önkormány-
zat pedig a letelepedésében segített, amit 
szintén köszönök. S a mostani konferen-
cia is bizonyítja, jó döntés volt Karcag-
ra hívni a doktor urat - mondja Nagyné 
László Erzsébet.

DE

November 19-én, hétfőn este 
Szent Erzsébet-napi búcsút tar-
tottak az Árpád-házi Szent Erzsé-
bet Kápolnában. 

A Vasút utcai kápolna az 1940-
es években épült, sokáig isko-
lai funkciót töltött be a két te-
rem, és voltak itt szentmisék is. 

Ma már csak évente egy alka-
lommal, Szent Erzsébet napján 
tartanak itt búcsúi szentmisét. 
Ezen a napon a Györffy István 
Katolikus Általános Iskola 5. a 
osztályos hittanosai és az isko-

la kamarakórusa idézte fel Ár-
pád-házi Szent Erzsébet éle-
tét. A szentmisét Juhász Im-
re újfehértói plébános, kano-
nok celebrálta, közreműködött 
Gulyás Zsolt karcagi plébá-

nos, érseki tanácsos, Bordás 
Péter törökszentmiklósi plé-
bános, kanonok és Árvai Zol-
tán egerszalóki plébános, ér-
seki tanácsos.

DE

Szent Erzsébet-napi búcsút tartottak

Élőben közvetítették a karcagi orvos műtétjét

Nagyné László Erzsébet, a kórház főigazgatója másfél évig győzködte 
dr. Svéda Szabolcs Istvánt, hogy a karcagi kórházban dolgozzon 
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Új kavicsréteget kapott november 21-én a Baross utcai 
zug. A helyszínen Karcagi-Nagy Zoltánnal, a 6. számú vá-
lasztókerület önkormányzati képviselőjével beszélgettünk.

A Baross utcai zug 2016 novemberében a lakók nagy örömé-
re útalapot kapott, amellyel jelentősen javult az ott élők életmi-
nősége. Karcagi-Nagy Zoltán, a körzet önkormányzati képvi-
selője elmondta, korábban ki se tudtak jönni a lakók az udvar-
ról autóval, a tüzelő behordása is problémát jelentett, valamint a 
tűzoltó, mentő sem tudta a közt megközelíteni. - Eltelt két év, és 
a lakók jelentették az út használatából jelentkező hibákat. Most 
a képviselői keretemből egy új kavicsréteget terítettek le a Vá-
rosgondnokság munkatársai, hogy a kialakult sérüléseket le-
fedjék, és az útalap ismét tökéletes legyen – fogalmazott a kép-
viselő, aki ezúton is köszöni a szakemberek munkáját. Karcagi-
Nagy Zoltán kiemelte, hogy továbbra is járja a körzetet, és a 
közterületfelügyelők segítségével felméri, hogy hol vannak meg-
rongálódott útalapok, amelyek javításra szorulnak. - Néhány út-
alap még hiányzik a Déli külvároson, ott lehetőség szerint lépés-
ről lépésre tervezzük a fejlesztéseket. Továbbá néhány gyalogos 
átjáróra új aszfaltréteg kell, hogy kerüljön - mondta a képviselő.

Új kavicsréteget kapott a 
Baross utcai zug

A Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat jóvoltából isko-
lánk tanulói is átélhetik a já-
ték örömét. A karitatív szer-
vezet szemlélete szerint az 
önfeledt játék öröme minden 
gyermeknek jár. A szervezet 
az ország több száz telepü-
lésén egész évben lehetőséget 
teremt a rászoruló gyerme-
keknek a játékra, kikapcso-
lódásra. 

A játékokkal felszerelt ját-
szóbusz ellátogatott iskolánk-
ba is a gyerekek nagy örömé-
re, önfeledt játékot biztosít-
va a diákoknak. A játszó-
tér felállítása, illetve szétsze-
relése mindössze negyedórát 
vett igénybe. A kicsik köré-
ben a felfújható ugráló vár és 
csúszda volt a legnépszerűbb. 
A busszal érkező két játék-
animátor, Lövei Szabolcs és 
Horányi Gergely olyan közös-
ségfejlesztő, eszközöket rit-
kán igénylő játékokat is taní-
tott a diákoknak, amelyekkel 
közösségformáló programok-
ba vonták be az osztályokat. 

Köszönet a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat veze-
tőinek és munkatársainak, 
hogy létrehozták, és eljutat-
ták hozzánk a mozgó játszó-
teret. 

Köszönjük Gulyás Zsolt 
plébános, érseki tanácsos-

nak, a Karcagi Máltai Szere-
tetszolgálat képviselőjének, 
Kovács Marikának és mun-
katársainak, hogy támogat-
ják és segítik iskolánkat. 

 Bosnyák Antónia
szabadidő-szervező

Mozgó játszótér a Karcagi Arany János 
Általános Iskolában

POSTALÁDA

Tizennyolcadik alkalommal ren-
dezte meg a KÁIAMI Kováts Mi-
hály Általános Iskolai Tagintézmé-
nye a Molnár Anna Városi Mate-
matikaversenyt, amelynek ered-
ményhirdetését november 19-én, 
hétfőn tartották az iskolában.

A versennyel az iskola emléket ál-
lít egykori tanárának, Molnár Anná-
nak, aki 33 éven át nevelte tanítvá-
nyait a matematika és a fizika szere-
tetére. Kiemelten kezelte a tehetség-
gondozást, többen az ő hatására vál-
tak pedagógussá.

A versenyen 5. osztálytól 8. osztá-
lyig mérték össze tudásukat a diákok.

Az ötödikesek között 1. helye-
zett lett Fekete Csilla (Györffy I. Kat. 
Ált. Isk.), 2. helyezett Jónás Lili Hanna 
(Kiskulcsosi Ált. Isk. Tagint.), 3. helye-
zett pedig Győri Péter (Györffy I. Kat. 
Ált. Isk.). 4. helyezett Szaniszló Milán 
(Nagykun Ref. Ált. Isk.), 5. helyezett 
Házi Boglárka (Nagykun Ref. Ált. Isk.), 
6. helyezett Lantos Gergő (Berekfür-
dői Veress Z. Ált. Isk.).

A hatodik évfolyamon 1. helye-
zett lett Kiss Zalán (Nagykun Ref. Ált. 
Isk.), 2. helyen Sz. Nagy János Gábor 
(Györffy I. Kat. Ált. Isk.) végzett, a 3. he-
lyet pedig Kiss Cintia (Kiskulcsosi Ált. 

Isk. Tagint.) szerezte meg. 4. helye-
zett Bereczki Zsolt (Nagykun Ref. Ált. 
Isk.), 5. helyezett Tóth Vilmos (Györffy 
I. Kat. Ált. Isk.), 6. helyezett Zsákai Márk 
(Kiskulcsosi Ált. Isk. Tagint.).

A hetedikeseknél 1. helyezett Kecs-
kés Redmond (Györffy I. Kat. Ált. Isk.), 
2. helyezett K. Nagy Veronika (Nagy-

kun Ref. Ált. Isk.), 3. helyezett Décsei 
Dorka (Nagykun Ref. Ált. Isk.), 4. helye-
zett Beregszászi Flóra (Kiskulcsosi Ált. 
Isk. Tagint.), 5. helyezett Kovács Zol-
tán (Kiskulcsosi Ált. Isk. Tagint.), 6. he-
lyezett Magyar Márton (Györffy I. Kat. 
Ált. Isk.), 

A nyolcadik évfolyamon 1. helye-

zett Monori Imre (Kiskulcsosi Ált. Isk. 
Tagint.), 2. helyezett Kovács Márton 
(Györffy I. Kat. Ált. Isk.), 3. helyezett 
Mihály Kata (Györffy I. Kat. Ált. Isk.), 4. 
helyezett Rigó Zoltán (Nagykun Ref. 
Ált. Isk.), 5. helyezett Lakatos Viktor 
(Kováts M. Ált. Isk. Tagint.), 6. helyezett 
Balajti Tamás (Nagykun Ref. Ált. Isk.).

18. Molnár Anna Városi Matematikaverseny
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Katasztrófavédelmi hírekÉRDEKESSÉG

Állj közénk!
A Jász-Nagykun-Szolnok Me-

gyei Rendőr-főkapitányság pá-
lyázatot hirdet járőrtárs be-
osztások betöltésére, amely-
re - a felvételi követelmények-
nek megfelelően - magyar ál-
lampolgárok jelentkezését vár-
ják. Az iskolarendszeren kívüli 
képzés célja a megyei állomány 
bővítése. Akik jelentkeznek, és 
a felvételi követelményeknek - 
18-55 életév, magyar állampol-
gárság, érettségi megléte, bün-
tetlen előélet, fizikai, egészség-
ügyi, pszichológia alkalmas-
ság - eleget tesznek, modulá-
ris képzés során sajátíthatják el 
a rendőri hivatás alapjait. A fel-
vételt nyert személyek az első 
két hónapot mint munkavál-
lalók teljesítik, tehát már a kez-
detekkor munkabért kapnak. 
A második hónaptól kezdődő-
en - önálló intézkedési jogo-
sultság nélkül - mint próbaidős 
őrmesterek, járőrtársként tel-
jesítenek szolgálatot. További 
információt a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Humánigazgatá-
si Szolgálatnál, hivatali mun-

kaidőben (hétfőtől csütörtö-
kig: 8.00-16.00 óráig, pénteken: 
8.00-13.30 óráig) a 06/56-501-
635 telefonszámon kaphatnak.

Fél nap alatt 
elfogták

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság eljárást indított rablás bűn-
tett elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt P. Ferenc 
jászkiséri lakos ellen. A 27 
éves férfi 2018. november 15-
én 22 óra után a bejárati aj-
tó benyomásával bejutott egy 

kunhegyesi idő férfi otthoná-
ba. Egy törölközővel az arcát 
eltakarta, majd az álmából fel-
riadó sértettet megütötte mi-
közben pénzt követelt tőle. Át-
kutatta a szobát, és több tíz-
ezer forint készpénzt magá-
hoz véve távozott. A rendőrök 
a bejelentést követően azonnal 
megkezdték a támadó felkuta-
tását, és kevesebb, mint fél nap 
alatt azonosították a rablót. A 
nyomozók elfogták, gyanúsí-
tottként kihallgatták, és őri-
zetbe vették a férfit, majd elő-
terjesztést tettek letartóztatá-
sának indítványozására.

Rendőrségi hírek

Álkéményseprők jelentek 
meg megyénkben 

A Katasztrófavédelem birtokába olyan információk jutot-
tak, amelyek szerint – magukat kéményseprőnek valló – is-
meretlenek pénzért kínálják szolgáltatásukat megyénkben 
a lakosság számára. Nem árt azonban tisztában lenni a sza-
bályozással.

A törvény szerint 2016. július 1-jétől azokon a települése-
ken, ahol a Katasztrófavédelem látja el a kéményseprőipari 
tevékenységet, a szolgáltatás díjmentes a lakosság számá-
ra. A kéményseprők készpénzt nem is fogadhatnak el, és 
minden esetben fényképes igazolványt mutatnak. Azon in-
gatlanok esetében, ahová gazdasági társaság vagy egyéni 
vállalkozás van bejegyezve, ott valóban fizetni kell a szol-
gáltatásért, de ezt erre szakosodott cégek vagy vállalko-
zók végzik el.

A Katasztrófavédelem arra is szeretné felhívni az állampol-
gárok figyelmét, hogy a kéményseprők nem meglepetés-
szerű időpontokban jelennek meg, hiszen az erre vonatkozó 
szabályozás 2018. január 1-jétől megváltozott. A családi há-
zak tulajdonosainak ugyanis ettől az évtől kérni kell a szolgál-
tatást. Ezt megtehetik telefonon keresztül a 1818-as, ingye-
nesen hívható telefonszám tárcsázásával, majd a készülék 
9-es és 1-es gombjának megnyomásával; illetve interneten a 
www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlapon is. A tár-
sasházak és lakásszövetkezeti ingatlanok tekintetében a ké-
ményseprők az osztatlan gyűjtőkéményeket továbbra is ter-
vezett sormunka keretében ellenőrzik, szintén ingyenesen.

A Katasztrófavédelem azt kéri a lakosoktól, hogy ne higy-
gyenek a szolgáltatásukat pénzért kínáló ismeretleneknek, 
hiszen ők nem valódi kéményseprők, tehát nem rendelkez-
nek kellő szaktudással egy égéstermék-elvezető ellenőrzé-
séhez. Ezzel megtéveszthetik az embereket, elvégzett tevé-
kenységükkel pedig hamis biztonságérzetet kelthetnek.

November 21-én kigyulladt egy magyar rendszámú pótko-
csit húzó, rakomány nélküli teherautó motortere szerda haj-
nalban a 4-es számú főúton, Karcag külterületén. A jármű ve-
zetője leállt az út szélére, a mögötte haladó román rendszá-
mú személygépkocsi pedig hátulról belerohant. Az esethez a 
karcagi hivatásos és a kisújszállási önkormányzati tűzoltók vo-
nultak. Az egységek kiérkezésére a teherautó fülkéje már tel-
jes terjedelmében lángolt, a tűzoltók egy vízsugárral avatkoz-
tak be. A személygépkocsiban öt ember utazott, közülük né-
gyen ki tudtak szállni a járműből. Az ötödik embert a tűzol-
tók feszítővágó berendezés segítségével szabadították ki, ő 
a helyszínen életét vesztette. A személyautó utasai közül ket-
ten könnyű sérüléseket szenvedtek, ketten pedig nem sérül-
tek meg. A teherautó sofőrje szintén sértetlen maradt.

Ha az arabok leteszik a fegy-
vert, béke lesz. Ha a zsidók lete-
szik a fegyvert, nem lesz Izrael.

Izraeli „népi” mondás

Érdekesség: a zsidók feletti 
győzelem emlékére Titus diadal-
ívet kapott Rómában a Forum 
Romanum bejáratánál, amely 
ma is látható. Az egyik oldalán a 
díszítés a második Templomból 
zsákmányolt kincseket ábrázolja 
a menorával. Más népekre utaló 
jel nincs rajta.

A rómaiak után a bizánci-
ak uralták a közel keletet (313-
636). A kereszténység elterjedé-
sével több templomot építettek 
a szent helyekre. A zsidók jogait 
korlátozták mind jogilag, mind 
vallásilag. A perzsákat támogat-
va az itt élő zsidók 614-ben há-
rom évre visszaszerezték a ural-
mukat Jeruzsálem felett, de a bi-
zánciak ismét győztek. A lakos-
ságot száműzték.

A bizánciak után mintegy 
négy évszázadig, 636-1099 kö-
zött az arabok voltak a terület 
urai, Mohamed próféta halála 
után négy évvel. Kezdetben en-
gedélyezték, hogy a zsidók Je-
ruzsálemben is éljenek. Az egy-
re súlyosabb elnyomó intézke-
déseik hatására a 11. század vé-

gére a zsidó lakosság száma le-
csökkent.

Abd al-Malik kalifa építtet-
te 685-692 között a Sziklame-
csetet a Templom-hegyre, az 
első és második Templom he-
lyére, amely az aranykupolájá-
val ma is áll.

Az arabok után mintegy 200 
évig a keresztesek voltak e te-
rület urai. 1099-ben több hetes 
ostrom után elfoglalták Jeru-
zsálemet, és a nem keresztény 
lakosságot lemészárolták. Eb-
ben az időszakban megnyitot-
ták a keresztény zarándokuta-

kat Európából, velük együtt a 
zsidók is visszaszivárogtak.

1187-ben a muszlimok Sza-
ladin vezetésével legyőzték a 
Templomosokat, de Szaladin 
halála után néhány erődöt visz-
szafoglaltak.

A kereszteseket véglegesen a 
mamelukok győzték le, akik az 
egyiptomi birodalmat irányítot-
ták. Lerombolták a kikötőket, 
nehogy visszatérjenek a Temp-
lomosok. Uralmuk alatt a Szent-
föld elszegényedett és lepusztult. 
(Folytatása következik.)

dr. Molnár Sándor

Izrael, ahogy én látom

Halálos baleset történt Karcagnál 

A Szent-Sír bazilika, amelynek ma is látható formáját a keresztesek építtették
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Tájékoztatjuk Karcag város lakosságát, hogy 
2018. december 15-24. között 

élőhalat árusítunk  minden nap 7.30-tól 
Karcagon, a tyúkpiac területén. 

A PONTY 999 FT/KG-OS ÁRON KAPHATÓ.

Várjuk kedves vásárlóinkat!

ÉLŐHAL 
VÁSÁR

Hortobágyi Halgazdaság Zrt.

Újra advent kellemes idősza-
kát élhetjük meg vasárnaptól. 
Ekkor lobbanhat fel az első gyer-
tya lángja az adventi koszorún.

Az idén trendinek számít ter-
mészetes anyagokkal díszíteni, 
illetve a havas hófehér színt al-
kalmazni.

Így első „koszorúmat” most 
egy „szelet” falapra készítettem. 
Fehér gyertyákat, fenyőágakat, 
tobozokat, fahéjat helyeztem rá. 
A végén fehér gyöngysorral dí-
szítettem, illetve a flízanyaggal 
egy kis havas hatást is elértem. 
Egyszerű, de mégis látványos, kü-
lönleges kompozíció lett az ered-
mény.

Kívánok mindenkinek meghitt, békés adventi időszakot!

Nyíriné Kátai Katalin

Adventi időszak I.

Sajtóközlemény
FOGLALKOZTATÁSI FÓRUM 

KARCAGON
2018/11/12/

A TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00005 azonosítószámú, „He-
lyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Kar-
cagi járásban” című projekt megvalósítása 2018. október 
31-én a 6. mérföldkőhöz ért. A projekt közvetlen átfogó 
célja a járási foglalkoztatási együttműködés - paktum - 
képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, te-
vékenységi körének, eredményességének, hatékonysá-
gának növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű ak-
ciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők 
munkához juttatása a Karcagi Járás teljes területén.

Domokos Gyula, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kor-
mányhivatal Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osz-
tályának vezetője ismertette: a Kormányhivatal a prog-
ramba eddig 201 fő álláskeresőt vont be. A bevont sze-
mélyek közül 19 fő elhelyezkedéséhez nyújtott a fog-
lalkoztató részére bértámogatást, 142 fő elhelyezkedé-
sét bérköltség-támogatással segítette elő, 12 fő eseté-
ben pedig az önfoglalkoztatóvá válást támogatta. Ezen 
felül 26 fő részesült képzésben, közülük többen már dol-
goznak.

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósult fó-
rumon elhangzott, hogy 2018. január 1. óta kötelező az 
elektronikus ügyintézés a vállalkozók és cégek számára. 
Miután itt jelentős elmaradások vannak a munkáltatók 
részéről, a szakember erre külön felhívta a figyelmet, 
mert a kérelmek és egyéb dokumentumok elektronikus 
úton adhatók be, s ennek hiányában támogatástól is el-
eshet a munkáltató. Az osztályvezető a munkaerő-köl-
csönzés feltételeit is részletesen ismertette.

A munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzéseket me-
gyénkben a Szolnoki Járási Hivatal végzi. Az ellenőrzé-
sek során a vállalkozások jelentős hányadánál tapasztalt 
hiányosságokat és szabálytalanságokat. A fórum részt-
vevőinek Katonáné Papp Ágnes főosztályvezető-helyet-
tes a munkaügyi ellenőrzések tapasztalatairól tartott tá-
jékoztatót, és hívta fel a figyelmet a szabályos munka-
vállalói szerződésekre, bejelentésekre, munkaidő nyil-
vántartásokra. 

Somogyi János munkavédelmi szakügyintéző pedig 
a munkavédelmi ellenőrzések tapasztalatiról számolt 
be, és hívta fel a legfontosabb szabályokra a munkálta-
tók figyelmét.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében kon-
zorciumi formában - vezetője Karcag Városi Önkormány-
zat, tagja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhiva-
tal - valósul meg 2017.01.01. és 2019.12.31. között. 

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 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program – 5. 
Prioritása „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című 
felhíváshoz kapcsolódó, a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00005 
azonosító számú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések 
megvalósítása a Karcagi járásban” elnevezésű 500 millió 
forintos, 100%-os támogatottságú projekt keretében Kar-
cag Járási Paktum Fórumot tartottak munkáltatók részére 
a karcagi Városházán.
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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

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.)

Játsszon Ön is a 
Karcagi Hírmondóval!

A megfejtéseket személyesen névvel, 
címmel és telefonszámmal adhatják le 

szerkesztőségünkben 

2018. december 3-án (hétfőn) 12 óráig. 
A helyes megfejtők között 

2 darab fürdőbelépőt sorsolunk ki az 
Akácliget Gyógy- és Strandfürdő 

felajánlásában.
A nyertest telefonon értesítjük.

Előző lapszámunk nyertese: Pótári István (Karcag)

Hányadik alkalommal rendezték meg a 
Molnár Anna Városi Matematikaversenyt?
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 - Szociális munkás és tanácsadó (Kunmadaras),
 - Minőségi ellenőr (mérőszobai) (Kisújszállás),
 - Host, hostess (Karcag),
 - Általános irodai adminisztrátor (Karcag, Kunmadaras),
 - Könyvelő (Berekfürdő),
 - Bolti eladó - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Pultos - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Zöldségtermesztő-kertész (Berekfürdő),
 - Vadász (Karcag),
 - Lakatos - egyszerűsített foglalkozás (Kunmadaras),
 - Marós (Karcag),
 - Kőműves (Tomajmonostora),
 - Villanyszerelő (Tomajmonostora, Kunhegyes),
 - Textilipari kikészítő - varrodai kisegítő (Kisújszállás),
 - Szennyvíztelep-kezelő (Karcag),
 - Ivóvízhálózat-karbantartó (Karcag),
 - Mezőgazdasági növényvédő gép kezelője (Tomajmonos-

tora),
 - Raktáros - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Rakodómunkás - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozású - egyszerűsített foglalkozás (Kar-
cag, Kunmadaras).

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:

HIRDETMÉNYEK

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

Tisztelt Állatbarátok! 
Tisztelt Lakosság!

A KUNKARCAGI Állatvédő és 
Állatbarát Egyesület 

gondozásába került RITA, 
az 5 éves németjuhász szuka kutya, 

aki szerető gazdit keres. 

Aki beleszeret, kérjük mihamarabb jelezze! 

Érdeklődni lehet a 06/30-645-2313-as telefonszámon 
Medgyesi Tiborné Csermák Erzsébet elnöknél.

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 2018. december 7-én jelenik meg.

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

Lapzárta: 
2018. december 3. (hétfő) 12 óra
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Anyakönyv
Születés

2018. november 20.
Kiss Ildikó - Tóth Ádám
Kg., Vasút utca 12/a 

Nelli

2018. november 23.
Balogh Enikő - Seres Dávid 
Sándor
Kg., Gyep utca 42. 

Dávid Kemal

2018. november 25.
Sütő Kiara - Kovács Ferenc
Kg., Cserepes utca 2. 

Rikárdó Ferenc

Halálozás
Vámosi Istvánné 
(Perge Zsuzsanna) 
 (1930)

Porok Lászlóné 
(Györfi Erzsébet)
 (1940)

Petri Kálmánné 
(Szűcs Margit) 
 (1921)

Madarász Andrásné 
(Szabó Zsuzsanna) 
 (1948)

December 1. (Szombat)
MUNKANAP

December 2. (Vasárnap)
9-12 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.)(Tesco)

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).

December 02.
 Dr. Temesváry Tamás
 Karcag, Széchenyi sgt. 38.
 Tel.: 06/30-537-5758

2018. november 30. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Gyermekpercek I.
 Ovi-Gála I.
19.05 Nagykunsági krónika 
 Aktuális kérdések
 Téma: emlékezés az I. világháború 
 hőseire
 Karcagi hírek
 - Diákönkormányzati nap
 - Karate Karcagon
 - Kézműves játszóház
 - Városgondnoksági munkák
 - Új bejáró az oviban
 Háttér
 Téma: ünnepi hangverseny a 
 Zeneiskolában
20.15 Nagykunsági Híradó
20.35 Egyházi emlékek Karcagon

2018. december 3. 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. december 4. 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. december 5. 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. december 6. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Ovi-Gála 2.
19.05 Nagykunsági krónika 
 Aktuális kérdések
 Vendég: Nyíriné Kátai Katalin
 Téma: ünnepi készülődés, ötletek
 Karcagi hírek
 Háttér
 Téma: zenés műsor volt gyermekek 
 részére
20.15 Nagykunsági Híradó
20.35 Adventi gyertyagyújtás Karcagon

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető:  
06/30/223-8844

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

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

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.

Kedves Iskolatársunk!

A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre vezetősége régi adóssá-
gát szeretné törleszteni azzal, hogy az 1956-os forradalomban 
játszott szerepükért meghurcolt tanárainknak és diáktársa-
inknak emléket állítsunk iskolánkban. Az almamáterünkben 
elhelyezendő relikviával az a szándékunk, hogy a jelen és jö-
vő generáció emlékezzen, fejet hajthasson iskolánk jeles kép-
viselői, a nemes célokért áldozatokat is vállaló elődök előtt.

Gimnáziumunk akkori tanárai és tanulói közül meg-
hurcolást szenvedtek:
 - Filep István és Balogh Imre tanárokat több év börtön-

re ítélik,
 - Kiss Ilona kollégiumi igazgatót meghurcolják,
 - dr. Gyergyói János igazgatót, Csávás Sándor, Batta Lász-

ló, Kelecsényi István, Takács István, Takács Istvánné ta-
nárokat menesztik,

 - L. Kiss János és Demény Lajos tanulókat börtönbe zárják,
 - Vadon Tünde és Csíkos Sándor tanulókat kicsapják.

Iskolánk fenntartójának, Nt. Koncz Tibor esperes úrnak 
és igazgatójának, Tóth Barna igazgató úrnak a jóváhagyását 
elnyerve emléktáblát kívánunk állítani tiszteletükre, aminek 
költségei fedezetére gyűjtést indítunk.

Az adományokat elsősorban a Cséti Imre kezelésében lé-
vő Erste Bank: 11991119-96929557-00000000 számú számlá-
ra várjuk.

A hozzájárulás az alábbi személyeknek is átadható, akik 
erre a számlára továbbítják majd:
 - Hartyányi Julianna (3525 Miskolc, Dóczy u. 24., Tel.: 

06/70-945-4502, e-mail: hartyanyij@gmail.com) 
 - Cséti Imre (4033 Debrecen, Gábor Áron u. 47., Tel.: 06/52-

445-405, 06/30-259-5126, e-mail: aCsejti@freemail.hu) 
 - K. Szabó Ferenc (5300 Karcag, Kátai G. u. 36., Tel.: 06/59-

313-153, 06/20-217-6224, e-mail: kszaboferenc@gmail.com)
 - Hunya Zoltán (5000 Szolnok, Baross u. 60., Tel.: 06/56-

343-177, 06-20-975-1493, e-mail: zoltanhunya@citromail.hu)
 - Bihari László (1026 Budapest, Bimbó u. 216. 7/2., Tel.: 

06/30-827-6241, e-mail: bihari.laszlo41@gmail.com)
 - Király Csaba (2030 Érd, Borszék u. 15., Tel.: 06/30-

356-4592, e-mail: kiraly42@t-online.hu)
Kérjük, hogy ezen felhívásunkat ismerőseik között terjesszék 

közvetlenül és elektronikusan (e-mail, Facebook-megosztás) is.
A nemes célra mindenki hozzájárulását hálásan fogadjuk.

Egyúttal megragadjuk ezt az alkalmat is, hogy akik 
még nem tartoznak közénk, azokat szeretettel hívjuk ba-
ráti körünk tagjának, ahová jelentkezni lehet Király Csa-
ba fent megadott elérhetőségén.

Ezúton is kegyelemteljes karácsonyt és 
boldog új esztendőt kívánunk!

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre

FELHÍVÁS
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Ingatlan
Régi típusú rendezett paraszt-
ház eladó Karcagon, az Attila 
utca 47. szám alatt. (Víz, villany, 
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 la-
káscsere is érdekel 2. emeletig. 
Tel.: 06/30-219-6813.
Ház eladó a Szivárvány utca 35. 
szám alatt. Irányár: 2 M Ft. Tel.: 
06/30-375-9135. 
Karcagon a városközpontban, a 
Kisújszállási út elején, ház nagy 
portával eladó. Építésre, vállal-
kozásra alkalmas. Tel.: 06/30-
647-6496.

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. 

Hagyományos ágyneműtartó 
(5.000 Ft), sötét dohányzóasztal 
(5.000 Ft), hagyományos füg-
gönytartó (190 és 210 cm-es, 
1000 Ft/db). Érdeklődni 10-16 
óra között Karcagon, a Szent 
István sgt. 36. alatt.
5.000 Ft-ért eladó mosdókagy-
ló burkolatával és alj csaptelep-
pel. Tel.: 06/30-326-4531.
Eladó napraforgó házhoz szál-
lítva: 11.000 Ft/q, vörös cirok: 
4.500 Ft/q, Babetta 208: 20.000 
Ft. Mézházhozszállítás! Akác 
(folyékony) 2.000 Ft/kg, ve-
gyes 1.500 Ft/kg. Szőllősi Csaba 
Karcag, Füredi utca 3. Tel.: 06-
30-963-5073.
Mosógép, fagyasztóláda, gáz-
konvektor, dohányzóasztal, 3 db 
női kerékpár, 20 db párnázott 
szék eladó. Magányos nőnek al-
bérlet kiadó. Tel.: 06/20-230-1202.
Három-négy részes női tánc-
kosztüm, többféle viselet köl-
csönözhető kicsiknek, óvodá-
soknak és iskolásoknak is. Tel.: 
06/59-312-562.

Nagy kombinált hűtő (55.000 
Ft), franciaágy (160x190 cm, 
35.000 Ft), jó minőségű kony-
habútor (55.000 Ft), gáztűzhely 
(25.000 Ft) és villanysütő (10.000 
Ft) eladó. Tel.: 06/20-437-6520.

Kétszemélyes heverő ágyne-
műtartóval és színes TV eladó a 
Villamos utca 55. szám alatt.

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

Hagyományosan hizlalt kis sú-
lyú hízók és 80 literes villanyboj-
ler eladó. Tel.: 06/30-551-6995.

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 növényvédel-
mi szaktanácsadást, szakirányí-
tást. Tel.: 06/30-785-0690. 
Növényvédelmi szakirányítást 
szerződéskötéssel, számlaké-
pesen vállalok. Kenyeres László 
okleveles növényorvos, tel.: 
06/30-785-0690.
Földet bérelnék Biharnagy-
bajom, Karcag, Kaba, Nád-
udvar, Nagyrábé, Püspökla-
dány, Sárrétudvari térségében. 
Ár megegyezés szerint. Tel.: 
06/70-370-1149.
Feleslegessé vált papír- és fém-
hulladékát ingyen elszállítom! 
(Mosógép, hűtőgép, gázkészü-
lék, autó-motor akkumulátor, 
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 árak-
kal dolgozunk! Bármilyen ne-
mű földmunkát, kubik munká-
kat is elvégzünk, nagy felüle-
tek 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

Véradás

Ideje: 
2018. december 17. 

(hétfő)
10.00-15.00 óra

Helye: 
Kátai Gábor Kórház, 

1. emeleti 
előadói terem
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SPORT HIRDETMÉNYEK

Megyei I. osztályú bajnokság
2018. november 17. (szombat)
Kisújszállás-Karcag 0-3 (0-2)

A pályán történt rendbon-
tás miatt súlyos büntetést ka-
pott a kisújszállási labdarú-
gó szakosztály. Egyik mérkő-
zését, a Tiszafüred ellenit ide-
genben, Karcagon kellett leját-
szania. A mostani Karcag el-
lenit pedig zártkapus mérkő-
zésen, megerősített rendezői 
és szövetségi ellenőri jelenlét-
tel volt kénytelen lejátszani. 
A kunsági csapatok találko-
zóját a nagy tömegben játszó 
vendégek magabiztos játékkal 
„hozták”. Ezután készülhet az 
őszi forduló utolsó mérkőzé-
sére a táblázaton a második 
helyen tanyázó Mezőtúr ellen.

A karcagi együttes az alábbi 
összeállításban lépett pályára 
a vendéglátója ellen: Belényesi-
Szőke R., Szentannai, Szőke N., 
Szívós G., Orosz, Domokos A., 
Kovács L., Györfi, Terjék, Nagy 
R.
Cserék: Sipos, Kovács F., Far-
kas S.
Edző: Orosz István.

Az 5. percben Nagy R. indí-
totta a bal oldalon Györfit, de 
a kifutó kapus, Jakab felszed-
te előle a labdát. A 11. percben 
Nagy R. 25 méteres szabadrú-
gását Jakab röviden ütötte ki, 
és a szemfüles Györfi közel-
ről a hálóba gurította a labdát 
(0-1).

A 17. percben egy gyors kar-
cagi támadás során a hazaiak 
kapusa a 16-oson túl kifutva 
fejjel tisztázott Györfi elől. 

A 20. percben Szentannai 
szabadrúgását Jakab kiütötte, 
és a védőkről kiguruló labdát 

Terjék mintegy 20 méterről a 
bal kapufa mellé lőtte. 

A 21. percben Kovács L. cse-
lezgetett a jobb oldalon, majd 
Nagy R. elé továbbított. A kö-
zéppályás egy csel után betört a 
16-oson belülre, majd az alap-
vonal közeléből a jobb alsó sa-
rokba rúgta a labdát (0-2).

A 23. percben Nagy R. kiug-
ratta Szívós G-t középen, aki 
elvitte a labdát a kifutó kapus 
mellett, de kisodródott, és az 

alapvonalról leadott lövése ki-
perdült a kapufáról. 

A 29. percben Szentannai 
szögletét a védők közül ki-
emelkedő Szőke R. a felső léc-
re fejelte. A 31. percben Györfi 
jobbról beívelt, Szívós G. feje-
sét Jakab megfogta. 

A 37. percben Györfi elhú-
zott a jobb oldalon, beadását 
egy védő kirúgta Szívós G. 
elé, akinek 30 méteres lövése 
elment a jobb alsó sarok mel-
lett. 

Az 54. percben Nagy R. egy 
hosszú átadással indította a 
jobb oldalon felbukkanó Szí-
vós G-t, lövése elsuhant a jobb 
alsó sarok mellett. 

Egy összecsapás után Sző-
ke R. súlyosan megsérült, öl-
ben kellett levinni a pályáról. 
Nem tudott lábra állni, ezért 
kórházba szállították. 

Az 57. percben Kállai 30 mé-
teres lövését védte Belényesi. 

A 62. percben Penti R. elhú-
zott a védőink mellett. A lövé-
sébe még sikerült belelépni, és 
a labda szögletre pattant. 

A 70. percben Szentannai 
szabadrúgását Szőke N. a vé-

dőket megelőzve a jobb alsó 
sarokba fejelte (0-3).

A 74. percben Csikós 20 
méteres szabadrúgását Belé-
nyesi vetődve kiütötte, majd a 
kipattanó labdát Penti R. új-
ból kapura emelte. A karca-
gi kapuvédő a léc alól a bal ol-
dali kapufára tolta, majd a vé-
dők felszabadítottak. 

A 88. percben Belényesinek 
a kapujától messze kifutva si-
került Oros elől elrúgnia a lab-
dát. 

Orosz István edző szerint 
közepes játékkal is biztosan 
nyertünk.

B.I.

Biztos győzelem Kisújszállás ellen

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy társaságunknál korábban nem elér-

hető, de a mai kornak megfelelő, és jogosan elvárható funk-
ciókkal bővült az ügyfélkiszolgálás: E-számla, mobil appliká-
ciós ügyintézés, vízcenter oldal, online bankkártyás fizetés.

Amint arról korábban tájékoztattuk önöket, az új, korsze-
rűbb integrált vállalatirányítási rendszerre történő átállás 
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-nél 2018 júliusában 
megvalósult. Augusztus hónaptól kezdve elindult az alap-
tevékenységi számlák tömeges kibocsátása is. Sajnos az el-
telt időben néhány előre nem látható technikai probléma lé-
pett fel, amelynek következtében az adatfeldolgozás jelen-
leg hosszabb időt vesz igénybe, és esetenként előfordulhat-
nak téves adatok a számlák tartalmában is. Ennek tudható 
be az is, hogy a folyószámlákon közölt egyenleg nem min-
den esetben tükrözi a naprakész állapotot. Amennyiben ön 
a számlabefizetéseit határidőn belül teljesíti, úgy társasá-
gunk felé tényleges tartozása nem áll fenn, a számlán meg-
jelenő érték a banki feldolgozás késedelmes volta miatt nem 
irányadó.

Kérjük, amennyiben fizetésigazolást igényel társaságunk-
tól, az akadálytalan ügyintézés érdekében a befizetéseket 
igazoló dokumentumokat szíveskedjék bemutatni, vagy az 
írásban benyújtott kérelem mellé csatolni.

A megnövekedett ügyfélforgalom miatt az ingyenesen 
hívható telefonos ügyfélszolgálatunk, a Call Center korláto-
zottan elérhető, valamint az írásos megkeresések válaszadá-
si határideje is hosszabb időt vehet igénybe. Társaságunk 
a lehető legjelentősebb erőforrást bevonva, folyamatosan 
azon dolgozik, hogy mielőbb rendeződjenek e fennakadá-
sok, és munkatársaink minél rövidebb időn belül a normál 
üzemszerű működésnek megfelelően tudják felhasználóin-
kat az összes ügyintézési csatornán kiszolgálni.

Az átmeneti időben tapasztalt kellemetlenségekért szíves 
elnézését kérjük!

Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:
Call Center: 06/80-205-157
E-mail: ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu
Vízcenter: www.vizcenter.hu/trv/

Türelmét, megértését köszönve,
Tisztelettel:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

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

ADVENTI JÁTSZÓHÁZ
A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár az EFOP-3.3.2-16-2016-00034 

Karcagi Kultúrház a fiatalokért pályázat keretén belül adventi játszóházat szervez.

2018. december 8. (szombat) 11.00-18.00
Helyszín: Városi Sportcsarnok (5300 Karcag, Kálvin út 6.)

Programok:
 - Kézműves foglalkozás és mézeskalács sütés a Madarász Imre 

Egyesített Óvoda pedagógusai vezetésével
 - Textildíszek a karcagi Szikfolt klub tagjaival
 - Légvár
 - Népi játszótér
 - Foglalkozások a Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Vörös-

kereszt Karcagi Szervezete segítségével

17.20 Szabyest műsora

Fotó: KLBK


