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Megtartotta soros ülését Karcag Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete november 29-én, csütörtökön. A tanácsko-
záson általános közmeghallgatásra és egy díjazott köszöntésé-
re is sor került. 

Nyolc igen és két nem szavazat mellett elfogadta a testület a be-
számolót a Karcag Városi Önkormányzat 2018. évi költségve-
tésének I-III. negyedévi végrehajtásáról. Karcagi-Nagy Zoltán, a 
Pénzügyi, Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság elnöke elmond-
ta, minden a tervezettek szerint, megfelelő ütemben zajlott.

Egyhangúlag támogatták a képviselők az együttműködési 
megállapodás megkötését a Madarász Imre Egyesített Óvoda és 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem között „A tanulók képes-
ség kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézmények-
ben” elnevezésű projekthez kapcsolódóan. Dobos László polgár-
mester elmondta, a programba több intézmény is bekapcsolódik, 
az együttműködés a fejlődést szolgálja. Az Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot, és támogatta.

Megszavazta a testület az államháztartás körébe nem tarto-
zó szervezetek támogatását. Pánti Ildikó és Szepesi Tibor kép-
viselők személyes érintettségük miatt a képviselő-testület hoz-
zájárulásával vehettek részt a szavazásban. A testület így a civil 
szervezetek, egyesületek támogatására 2 millió forint támoga-
tást szavazott meg, amelynek felosztásáról pályázati úton dönt 
majd a szintén most megszavazott háromtagú bizottság.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Testületi ülés

November 30-án, pénteken délelőtt a Városháza előtt felállították a város karácsonyfáját.
A fát idén Varga Imréné az Ágota utcából ajánlotta fel - tudtuk meg Dobos László 

polgármestertől, akivel a Városháza előtt beszélgettünk az adventi időszakról.
(Folytatás a 4. oldalon...)

Ünnepi díszbe öltözött városunk

Advent első vasárnapján, de-
cember 2-án Dobos László, Kar-
cag város polgármestere meg-
gyújtotta az első gyertyát az 
adventi koszorún a Városháza 
dísztermében. A rendezvényen 
Pál István Szalonna és Bandá-
ja „Népzene a Kárpát-medencé-
ben” címmel adott ünnepi mű-
sort.

A Karcag Városi Önkormány-
zat, a Nagykunságért Civil Fó-
rum Egyesület és a Déryné Kul-
turális Központ szervezésében 
megvalósuló rendezvényen el-
sőként Keserűné Ébner Tünde 

pedagógus köszöntötte a ven-
dégeket. - A várakozás embe-
ri dimenziójában gyakorta kell 
visszatekintenünk, értékelnünk 
cselekedeteinket, megállapíta-
ni tetteink helyességét, magunk 
és embertársaink irányában el-
követett tetteinket. Az adventi 
időszak, az év vége magától kí-
nálja, hogy a készülődés jegyé-

ben évzáró önvizsgálatot tart-
sunk. Ez az öngyónás, öntisztu-
lás elősegíti a karácsonyra való 
lelki felkészülést. Az advent je-
lentése az eljövetel, a megérke-
zés, a boldog várakozás öröme. 

Megérkezni és türelemmel vá-
rakozni – fogalmazott a peda-
gógus.

Az ünnepi gondolatok után 
Dobos László polgármester meg-
gyújtotta a város adventi koszo-
rúján az első gyertyát, majd ő is 
köszöntötte a megjelenteket. 

- Nagyon örülök, hogy ilyen 
sokan elfogadták a meghívásun-

kat, és részt vesznek ezen a kö-
zös rendezvényen, ezzel is mu-
tatva, hogy milyen fontos az 
egymásra találás ebben a város-
ban, és azt kívánom, hogy ez le-
gyen mindig is így – kezdte be-
szédét a városvezető, majd meg-
köszönte az adventi rendezvé-
nyek megszervezőinek a mun-
káját. - Advent sok mindennek 

az ideje. A böjtnek, a bűnbocsá-
natnak, a jó cselekedeteknek, az 
elesettek megsegítésének és a vá-
rakozásnak is az ideje. Kívánom 
Önöknek, és kérem is, hogy le-
hetőség szerint ezeket az eleme-
ket minél inkább alkalmazzák 
az elkövetkezendő időszakban – 
fogalmazott Dobos László.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Meggyújtották az első gyertyát a város adventi koszorúján

Az első gyertyát Dobos László polgármester gyújtotta meg

Pál István Szalonna és Bandája adott ünnepi műsort



2 2018. december 7.

KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Egy 
világcsúcs

(avagy a 
„nagyság” átka)

Akik valami különleges sportered-
ményre gondoltak a cím elolvasá-
sa után, csalódni fognak. Nem sport-
rekordról lesz szó, hanem egy tudomá-
nyos kísérlet „világelsőségéről”. Kíná-
ban egy tudóscsoport létrehozta az első 
génmódosított embriót, és néhány hét-
tel ezelőtt meg is született egy módo-
sított génszerkezetű ikerpár, Nana és 
Lulu. A közszolgálati rádióban hallot-
tam a hírt éjfél körül, lefekvés után, így 
nem kételkedtem, hogy a hír igaz le-
het. Annál is inkább, mert megszólal-
tattak egy magyar kutató biológust is, 
aki kommentálta a sencseni tudós által 
elkövetett „génszerkesztést”. Valamifé-
le „molekurális olló” segítségével vál-
toztatták meg a petesejtet azért, hogy a 
bébi a HIV fertőzést elkerülje.

Igazán nem is akarok belemélyed-
ni - még elemi szinten sem - a tudomá-
nyos szöveg interpretálásába, mert va-
lószínűleg, ha most kellene érettségiz-
nem biológiából, néhány perc után év-
ismétlésre köteleznének. A dolog persze 
akkor is érdekes, ha csak halvány fogal-
ma van az embernek. Főleg az etikai ol-
dala, hiszen Kínában is tilos az ilyetén kí-
sérletezés, de a vallásfilozófiai vonatko-
zása is elgondolkodtató. Úgy, hogy sze-
gény Ho Csian-kuj-t, a kutató orvos-bio-
lógust, nemcsak a tudományos világ, de 
a kínai kormány is elítélte. Persze nem 
jogilag - nem indítottak ellene még csak 
szabálysértési eljárást sem -, csak mo-
rálisan ejnye-bejnyézték. (Gondolom, a 
kutató nem tagja a kínai kommunista 
pártnak, bár még ez sem kizárt.)

A magyar szakember védelmébe vet-
te a kínai kollegát. Szerinte is egy-két év-
század múlva ez már nem megy csoda-
számba, csak még most nem láthatóak 
az „irányokban” rejlő veszélyek.

Aztán az egyik weboldalon azt olvas-
tam: Mukund Thattai, India Nemzeti Bi-
ológiatudományi Központjának sejtbi-
ológusa a Twitteren osztotta meg vé-
leményét a történtekről: „A genomunk 
minden egyes génje egyfajta sajátos 
környezettel rendelkezik. A gének komp-
lex módon állnak kölcsönhatásban egy-
mással, és számtalan hatás közül ma 
még csak néhányat ismerünk. Egyetlen 
gén módosítása azonban megváltoztat-
ja a teljes környezetet”. 

Persze ettől sem lettem sokkal oko-
sabb. Viszont meglódul az ember fan-
táziája, és arra gondol, mégsem szeret-
né megérni azt, amikor a génszerkesz-
tés pl. már a karcagi kórház földszint-
jén is folyik.

Valahogy az ember nem szívesen kér-
ne erre időpontot. Mert most úgy tűnik, 
ha génszerkesztés nem is, de időpontké-
rés akkor is lesz.

-ács-

Tájékoztatás fogadóórákról
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy decemberben az 

alábbi fogadóórák kerülnek megtartásra:

Dobos László     december 11. 14.30-16.30-ig, 
   Városháza 5. szoba

Gyurcsek János    december 12. 8.00-10.00-ig,  
   Városháza 3. szoba

(...folytatás az 1. oldalról)
Döntöttek a Szentannai Sá-

muel Középiskola és Kollégium 
melletti műfüves pálya terüle-
tén létesítendő új öltöző és fej-
épület megvalósításához szük-
séges tulajdonosi hozzájáru-
lásról. Így a tavaly átadott pá-
lya hamarosan új fejlesztések-
kel bővül.

Elfogadta a testület a Kar-
cag-Tilalmasi Mezőgazdasági 
Korlátolt Felelősségű Társaság-
gal kötendő, a Társaság tulaj-
donában lévő kutak és vízháló-
zat bérletéről szóló megállapo-
dási javaslatot, így a 2014 ápri-
lisa óta érvényben lévő szerző-
dés helyébe egy új, korszerűsí-
tett szerződést kötnek a 2019. 
január 1. és 2019. december 31-
ig terjedő időszakra.

Név szerinti szavazáson egy-
behangzóan támogatták a kép-
viselők a javaslatot a „2015. évi 
Milánói Világkiállítás magyar 
pavilonjának újjáépítése” el-
nevezésű projekt kivitelezé-
séhez kapcsolódó közbeszer-
ző kiválasztására. Dobos Lász-
ló elmondta, a közbeszerzésen a 
legalacsonyabb árajánlatot adó 

ügyvédi iroda ajánlatát fogad-
ják el.

Döntött a testület az egyes 
haszonbérbe adott termőföl-
dek 2019. évi haszonbérleti dí-
jának mértékéről, és elfogadta 
a Gazdasági Tanácsadó Testü-
let által javasolt 50.000 Ft/ha 
haszonbérleti összeget.

Napirend előtt Dobos László 
polgármester köszöntötte Or-
vos-Tóth Endrét, a SzimMetria 
Kft. műszaki ügyvezetőjét, aki 
a JNSZ Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara által a Megye-
házán megrendezett TOP 50 

kiadvány ünnepség keretében 
a kamara elnöke aranyérem 
kitüntetést adományozott.

A napirendi pontok megvi-
tatása előtt Szepesi Tibor ön-
kormányzati képviselő a Kisúj-
szállási útnál lévő vasúti átke-
lőhely meghibásodására hívta 
fel a figyelmet, és kérte, hogy a 
mielőbbi javítás érdekében írás-
ban jelezzék a MÁV felé a hibát.

Lengyel János képviselő a 
drogproblémákról beszélt, míg 
Andrási András képviselő a 
TRV problémás számlázását 
említette meg, és kérte, hogy a 

TRV vezetőjét hívják meg egy 
testületi ülésre. Továbbá jelezte, 
hogy a Kisvénkertben a helyrajz-
számok helyett házszámokért 
kezdtek aláírást gyűjteni az ott 
élők. Dobos László elmondta, 
a TRV az önkormányzat hatás-
körén kívül álló feladat, ennek 
ellenére mindent megtesznek 
azért, hogy javulás legyen az 
ügyben. A kerteket pedig végig 
gondolják majd közösen, hiszen 
nem lakóövezet, viszont ha azzá 
nyilvánítják, akkor az olyan kö-
telezettséget ró a városra, amely 
meghaladja a jelenlegi költség-
vetését.

Az általános közmeghallga-
táson Kiss István szólalt fel. El-
mondta, hogy a Kisvénkertben 
több kerttulajdonos elhanya-
golja a kertjét, ami a kertműve-
lőknek többletráfordítást okoz, 
és kérte a testület segítségét. 
Dobos László elmondta, ahogy 
a télnek vége, felmérik ezeket a 
területeket, és megoldást keres-
nek a problémára.

A testület munkaterv sze-
rinti következő ülését decem-
ber 13-án, csütörtökön tartja.

Kapás Mónika

Testületi ülés

(...folytatás az 1. oldalról)
A városvezető hangsúlyozta, a boldogság egyénenként is fon-

tos, de az az igazi, amikor egy egész település talál egymásra. Kö-
szöntője zárásaként minden karcagi lakosnak áldott, békés ad-
venti időszakot kívánt.

Ötvös Ida, a Zöldfalusi Turizmus Egyesület viski elnöke is szólt a 
közönséghez. - Kívánom, hogy ez a rendezvénysorozat tovább foly-
tatódjon, és a kialakult barátság a kárpátaljai Visk és Karcag között, 
az, hogy összejöttünk és megismertük egymást – köszönhető dr. 
Fazekas Sándor miniszter úrnak –, az kamatozódjon, és minél töb-
bet találkozzunk Karcagon vagy Visken – fogalmazott Ötvös Ida.

Advent első vasárnapján a karcagi adventi gyertya fényében Pál 
István Szalonna és Bandája adott ünnepi műsort „Népzene a Kár-
pát-medencében” címmel, amelyben viski táncosok – Takács Dó-
ra, Páva Csaba, Szilágyi Nóra és Takács Ákos – is közreműködtek. 
A rendezvény zárásakért a Városháza előtt a jelenlévők körbead-
ták a szeretet lángját.

A következő adventi gyertyagyújtás december 9-én, vasárnap 
18.00 órától a Református Nagytemplom mögötti székelykapunál 
lesz, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Kapás Mónika

Meggyújtották az első gyertyát 
a város adventi koszorúján

A Városháza előtti téren több százan adták körbe a szeretet lángját 

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!
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Az Innovációs és Technoló-
gia Minisztérium által meg-
hirdetett Fogyasztói tuda-
tosságra nevelő iskola címet 
vehetett át a Karcagi Nagy-
kun Református Általános Is-
kola november 29-én, csü-
törtökön. A címátadásra egy 
ünnepi műsor keretében a 
Református Nagytemplom-
ban került sor.

Az ünnepségen Földváriné 
Simon Ilona iskolaigazgató 
röviden bemutatta a Karca-
gi Nagykun Református Álta-
lános Iskola történetét, elért 
eredményeit. - Megtiszteltetés 
és egyben ünnep ez a mai al-
kalom, hiszen többéves neve-
lő-oktató munka érett be, ke-
rül a mai napon elismerésre. A 
23 éve működő iskolánk a szak-
mai munka elismeréseként már 
több címet is magáénak tud-
hat. Az iskola fő profilja a tehet-
séggondozás. A szakszerű ala-
pozó munkában sokat köszön-
hetünk a Madarász Imre Egye-
sített Óvoda óvodapedagógu-
sainak, a továbbfolytatásban 
pedig a Nagykun Református 
Gimnázium és Egészségügyi 
Szakgimnázium tanári karának 
– kezdte beszédét az intézmény-
vezető, majd kiemelte, hogy az 
iskola nagy hangsúlyt fekte-
tet a környezettudatos szemlé-
let kialakítására, és a fogyasz-
tói tudatosságra nevelésre. - A 
szemléletformáló munkának 

egy fontos állomásához érkez-
tünk. Úgy gondolom, hogy is-
kolánk méltón viselheti az In-
novációs és Technológiai Mi-
nisztérium által adományozott 
Fogyasztói tudatosságra neve-
lő iskola címet. Külön öröm szá-
munkra az, hogy a református 
iskolák között az országban el-
sőként a karcagi Refi érdemel-
te ki ezt a címet – fogalmazott 

Földváriné Simon Ilona, majd 
megköszönte a támogatást az 
esperes úrnak, a főgondnok úr-
nak, a presbitériumnak, az elhi-
vatott nevelőtestületnek, a szü-
lőknek, a diákoknak pedig azt, 
hogy aktívan részt vesznek a 
különböző programokban, ver-
senyekben.

Keszthelyi Nikoletta, a fo-
gyasztóvédelemért felelős he-
lyettes államtitkár ünnepi kö-
szöntőjében elmondta, az In-

novációs és Technológiai Mi-
nisztérium – korábban a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium 
– 2016 szeptembere óta írja ki 
a fogyasztói tudatosságra ne-
velő pályázatot. Ezzel az elis-
merő címmel azokat az isko-
lákat kívánják díjazni, akik fel-
ismerték, hogy fontos a fo-
gyasztói tudatosságra neve-
lés annak ellenére, hogy a fo-
gyasztóvédelem kötelező tan-
tárgyként nem jelenik meg 

az oktatásban. Keszthelyi Ni-
koletta elmondta, a program 
életében a karcagi az 50. isko-
la, amely megkapja ezt az el-
ismerő címet. Hangsúlyozta, 
hogy az iskola kiemelt figyel-
met fordít az internetes keres-
kedelemre, a felelős internet 
és közösségi média használa-
tára. - Jó volt látni, hogy a pá-
lyázatban kiemelten kezelik a 
helyi termelői piacokat, a helyi 
kereskedők látogatását. Nem-
csak azért, mert itt a diákok 
találkoznak azzal a minden-
napi életben előforduló szi-
tuációval, hogy hogyan rek-
lamáljanak, hogyan érvénye-
sítsék a jogaikat, illetve, hogy 
milyen kötelezettségeik van-
nak a kereskedőknek, hanem 
azért is, mert biztos, hogy a di-
ákok egy részéből kerül ki a jö-
vő vállalkozója – fogalmazott 

a helyettes államtitkár. Keszt-
helyi Nikoletta megköszön-
te az iskolának, hogy vállal-
ta a helyi Fogyasztóvédelmi 
Hatósággal, állami szervekkel 
az együttműködést, valamint 
azt, hogy egy másik fogyasz-
tói tudatosságra nevelő iskolá-
val, az ebesi általános iskolával 
együttműködik.

A köszöntő gondolatok után 
Keszthelyi Nikoletta helyet-
tes államtitkár átadta a díjat 
Földváriné Simon Ilona igazga-
tó asszonynak, aki az iskolave-
zetés, pedagógusok, szülők és 
diákok nevében megköszönte 
az elismerést.

A díjátadó ünnepi hangula-
tához zenés-énekes műsorral 
az iskola tanulói járultak hoz-
zá. Az ünnepség a gratulációk 
felolvasásával zárult.

Kapás Mónika

Eleink élete - szórakozás - címmel nyílt ré-
gi karcagi fotókból kiállítás a Györffy István 
Nagykun Múzeumban november 28-án. A 
megjelenteket dr. Nagy Molnár Miklós mú-
zeumigazgató köszöntötte, majd Kovács Szil-
via alpolgármester, az Eleink élete - sorozat 
ötletgazdája nyitotta meg a kiállítást. Arra 
kérte a jelenlévőket, álljanak meg egy kicsit a 
régi fotók előtt és nézzék meg, hogyan szóra-
koztak nagyszüleink, dédszüleink. 

- A mai rohanó világunkban átértékelődnek 
a régmúlt hagyományai is, a múlt század ele-

ji és közepei fotókon nyomon követhetjük az akkori pol-
gári életet, és feltűnnek régi épületeink is. Láthatjuk mi-
lyen viseletben és hogyan szórakoztak cigányzene mel-
lett dédszüleink, így a fotók egyfajta kordokumentumok 
is. A mai rohanó világunkban, amikor szelfizünk min-
den pillanatot, történést, példa lehet előttünk, ahogy elő-
deink csupán néhány fotón örökítették meg a fontos csa-
ládi és közösségi életüket. A kiállítás a fiatalok előtt is 
követendő lehet arra, hogy ne posztoljanak az interneten 
több száz képet magukról - kérte az ötletgazda. 

DE

Régi fotókból nyílt kiállítás a múzeumban

Elismerést kapott a református általános iskola
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Zarándoklatot szerveztek a békéért a Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend szerze-
tes testvérei és a karcagi Szent Pál Marista Általános Iskola pedagógusai. A mintegy 50 
résztvevő diák, pedagógus, nyugdíjas december 1-jén délután a berekfürdői katolikus 
templomban Mis testvér tartotta közös imádság után indult el gyalog a karcagi katoli-
kus templomba, ahol közös imádsággal zárult a zarándoklat. 

Adventi zarándoklat Telt ház előtt adott koncertet a Déryné Kulturális Központ-
ban november 21-én este Korda György és Balázs Klári. Az 
énekes házaspár a 60 és a 40 éves színpadi jubileumát ünnepel-
te előző vasárnap az Erkel Színházban. Karcagi koncertjükön is 
a legnagyobb slágereiket adták elő, miközben a közönség tagjai 
több dalt velük együtt énekeltek. A koncert végén Szepesi Tibor, 
a Déryné Kulturális Központ igazgatója köszöntötte a két mű-
vészt, s kívánt számukra még sok szép sikert és évet a színpadon.

Karcagon koncerteztek

Aranyérem kitüntetést ve-
hetett át november 20-án, 
kedden Orvos-Tóth Endre, 
a karcagi SzimMetria Kft. 
műszaki ügyvezetője. A me-
gyei díjátadó ünnepségen a 
Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnöke, dr. Sziráki 
András adta át az elismerést 
a kitüntetettnek. 

A világszerte megtalálha-
tó egyedi, kis sorozatszámban 
gyártott termékeik, az ipari 
tanulók képzésében való aktív 
részvételük, és az elmúlt hu-
szonöt évben végzett munká-
juk elismeréseképpen arany-
érem kitüntetésben részesült a 
SzimMetria Kft. Orvos-Tóth 
Endre műszaki ügyvezető el-
mondta, a környék egyik leg-
nagyobb fémfeldolgozója a 
karcagi vállalkozás, az árbe-
vételük 92%-a külföldön rea-
lizálódik, német és svájci te-
rületen.

Orvos-Tóth Endre kiemelte, 
amellett, hogy nagyon örül-
nek a díjnak, nem ez a megha-
tározó a működésükben. 

- Mindig arra törekszünk, 
hogy jók legyünk. Benne va-
gyunk a Gazella Programban 
a háromszáz legdinamikusabb 
magyar vállalkozás között. 
Folyamatos képzés zajlik ez-
zel kapcsolatosan, felmérték a 
céget, átvilágították, elküld-

ték a véleményt, és megha-
tározták, ők hogy látják, mi-
lyen irányba kell fejlődnünk 
– árulta el a műszaki ügyve-
zető. - Évente kb. tízezer faj-
ta alkatrészt gyártunk, és egy-
egy darabnak a sorozatnagy-
sága a 2-től a 10-ig, 50-ig, de 
maximum 100-ig terjed. Ez 
azt jelenti, hogy kis sorozato-
kat, egyedi darabokat gyár-
tunk rendkívül szigorú minő-
ségi előírások mellett. Ahhoz, 
hogy helytálljunk a piacon, mi 
már korábban bevezettük a 
számítógépes vállalatirányítá-

si rendszert. Bármikor köny-
nyen meg tudjuk mondani, 
hogy egy-egy adott alkatrészt 
ki rendelt meg, milyen rende-
lésszám alapján, hány darabot 
kért és mikori szállítással, il-
letve nyomon tudjuk követni 
az alkatrészek gyártási mun-
kafolyamatait is. Ilyen nem 
igazán van a környéken. Bizo-
nyára ez is megragadta a bírá-
lók figyelmét. Ezt a kényszer 
hozta, de már enélkül nem 
boldogulnánk – fogalmazott 
Orvos-Tóth Endre.

Kapás Mónika

Aranyérmet kapott a SzimMetria Kft.

(...folytatás az 1. oldalról)
A városvezető elmondta, hogy több felajánlás is érkezett, de 

Varga Imréné volt az első. Örömmel fogadták a fát, ami tökéle-
tesen alkalmas arra, hogy díszítse a teret, és ez legyen az egyik 
fő attrakciója a karácsonyi hangulatnak. A városban ebben az 
időszakban díszkivilágítást kapnak épületek, főtéri fák, oszlo-
pok (azóta a szakemberek a díszeket felszerelték).

A polgármestertől megtudtuk, hogy az idén is lesz a szoká-
sos elemek mellett egy újabb meglepetés, hiszen néhány új 
látványos elemmel gazdagszik a karácsonyi díszkivilágítás. Az 
adventi időszak programjairól pedig megtudtuk, hogy mind a 
négy adventi hétvégén lesz gyertyagyújtás.

Az első alkalom helyszíne a Városháza volt, a második alka-
lommal, december 9-én a Református Nagytemplom mögöt-
ti székelykapunál, a harmadik alkalommal a Déryné Kulturális 
Központban, a negyedik, egyben az utolsó alkalommal pedig 
a Római Katolikus Templomban gyújtják meg az adventi ko-
szorún a gyertyákat. Dobos László a város lakosságának békés, 
nyugodt, szeretetteljes karácsonyi készülődést kíván.

Balogh Andrea

Ünnepi díszbe öltözött városunk
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A Déryné Kulturális Központban tartotta november 30-án 
szalagavató ünnepségét a Karcagi Szakképzési Centrum Var-
ró István Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiu-
mának hat végzős osztálya. Az ünnepségen részt vett Pán-
ti Ildikó önkormányzati képviselő és Pardi Sándor, a KSZC 
főigazgatója is. A hetvenöt diáknak osztályfőnökeik tűzték 
fel a szalagot, majd a közös ének után a végzősök szüleiknek 
adtak át egy-egy szál fehér rózsát, ezzel is megköszönve eddi-
gi segítségüket, támogatásukat.

Ezután a második emeleti díszteremben két részletben 
keringőt és rockyt láthattak a szülők, nagyszülők, amelyet 
Vassné Szűcs Edit táncpedagógus tanított be.

Évzáró rendezvényét tartotta de-
cember 1-jén a Mozgássérültek Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Egyesü-
letének Karcagi Csoportja. A több 
mint nyolcszáz aktív taggal ma a 
város egyik legnagyobb civil szer-
vezeteként működik a 31 éves cso-
port.

Az önkormányzat nevében a meg-
jelent karcagi és a társcsoportok 
résztvevőit Pánti Ildikó önkormány-
zati képviselő köszöntötte. Mint el-

hangzott, az összetartás nagy a cso-
port tagjai között, odafigyelnek egy-
másra, a vezetőség különböző prog-
ramokkal, főzésekkel, kirándulások-
kal és rendszeres ügyeleti napokkal 
várja tagjait a Sorstársak Házában, 
ahol segítenek támogatások igény-
lésének a megírásában is. Az adven-
ti időszakban pedig ünnepi össze-
jövetelekkel is figyelnek tagjaikra - 
mondta a képviselőnő, aki azt kíván-
ta, hogy ezt a szervezettséget, ked-
vességet minél hosszabb ideig őriz-
zék meg.

A csoport idei programjairól és a 
terveikről Nagy Imre csoportveze-
tő-helyettes tájékoztatta a jelenlé-
vőket, és köszöntötte a berekfürdői, 
a túrkevei és a kunmadarasi társcso-
portok képviselőit.

Mint elhangzott, nagy segítség 
számukra az önkormányzattól ka-
pott tízéves strandbérlet, amit ma-
ximálisan kihasználnak, és az az öt-
venezer forint önkormányzati tá-
mogatás, amit Dobos László pol-
gármester úr és a képviselő-testü-
let biztosít minden évben számuk-
ra, amelyet ezúton is köszönnek. 
Természetesen sok helyi vállalkozás, 
vállalkozó is támogatja a csoportot, 
így tudnak sok rendezvény megtar-
tani tagjaiknak. A beszámoló után 
Németh Imréné csoportvezető és 
Nagy Imre ajándékkal köszöntötte a 
csoport szépkorú, 80 éves vagy an-
nál idősebb tagjait, és azokat, akik 
az évzáró rendezvény megszerve-
zésében segítették a vezetőséget.

A jó hangulatról először a Cso-
konai úti óvodások gondoskodtak 
őszt időző táncukkal, majd a moz-
gássérült csoport tagjai léptek fel 
szavalattal, énekkel. 

DE

Évzáró rendezvényét tartotta a város egyik legnagyobb civil szervezete

Varrósok szalagavatója
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Katasztrófavédelmi hírek

Az adventi várakozás időszakában dí-
szítgetjük lakásunkat, igyekszünk ünne-
pi hangulatot teremteni.

A múltkor említettem, hogy az idén 
trendi a hófehér színnel havas hatást kel-
teni. Most a kopogtatómat is így készítet-
tem. Egy hungarocell koszorút bevontam 
műszőrmével vagy flízanyaggal. Erre rög-
zítettem egy kedves figurát, kiscsengő-
vel. Végül a kedvencemmel, skótkockás 
szalaggal díszítettem. Egyedi kis alkotás 
keletkezett. 

Örömteli készülődést kívánok!

Nyíriné Kátai Katalin

Adventi időszak II.

Hősies helytállást tanúsító, a rendvédelemben hosszabb 
ideje dolgozó, valamint kerek születésnapjukat ünneplő 
kollégák vehettek át elismerést november 28-án a BM Or-
szágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon.

A kitüntetettek között volt két karcagi tűzoltó is. Ők november 
9-én egy tűzesetnél avatkoztak be a városban. A jelzés érkezésekor 
egy szabadnapos, éppen a laktanyában tartózkodó kolléga saját au-
tójával indult a kárhelyszínre, ahol azt tapasztalta, hogy füst szivárog 
a lakásból. A tűzoltó az időközben megérkező vízszállítón szolgálatot 
teljesítő kollégával behatolt a lakásba. Áramtalanítottak, és a kony-
hában levágták a tűzhelyről a közvetlen hőhatásnak kitett propán-
butángáz-palackot, majd eltávolították azt az épületből. A tüzet el-
oltották és mentőt is hívtak, mert egy ott tartózkodó gyermek a ke-
zén égési sérüléseket szenvedett. Hősies helytállása elismeréseként 
dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, az Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság főigazgatója ajándéktárgyat adományozott Kovács Zol-
tán tűzoltó zászlósnak, a karcagi hivatásos tűzoltó-parancsnokság 
munkatársának és Barta Mihály tűzoltó főtörzsőrmesternek, a karca-
gi hivatásos tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának.

Kitüntettek két karcagi tűzoltót

Kigyulladt egy főépülettel egybeépített melléképület Kar-
cagon november 28-án, szerda délelőtt, a tűzoltók egy 65 év 
körüli férfi holttestét találták meg a romok között - közölte a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A tájékoztatás szerint a karcagi és püspökladányi hivatásos 
tűzoltók három vízsugárral megfékezték a Kuthen utcában 
keletkezett lángok továbbterjedését, és átvizsgálták az ingat-
lant, tűzvizsgáló is érkezett.

Tragikus háztűz

HÍREK

November 23-án nyílt napot 
tartott a Szentannai Sámuel 
Középiskola és Kollégium, ahol 
a jelenlévő nyolcadikosoknak 
és szüleiknek Gyökeres Sán-
dor igazgató mutatta be a több 
mint száz éves nagy múltú is-
kolát és a jövő szeptemberben 
induló képzési ajánlatát. Ezt 
követően nyílt órák keretében a 
gyakorlatban is megnézhették 
a diákok a képzéseket.

Nyílt nap a Szentannaiban
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Tájékoztatjuk Karcag város lakosságát, hogy 
2018. december 15-24. között 

élőhalat árusítunk  minden nap 06.30-tól 
Karcagon, a tyúkpiac területén. 

A PONTY 999 FT/KG-OS ÁRON KAPHATÓ.

Várjuk kedves vásárlóinkat!

ÉLŐHAL 
VÁSÁR

Hortobágyi Halgazdaság Zrt.

ÉRDEKESSÉGHIRDETMÉNYEK

„Most a múlt és a jelen események fényében beszélni kell a 
keserű igazságról. Túl keveset féltünk és túl sokat reméltünk. 
Alábecsültük az ellenség bestialitását; túlbecsültük az embe-
riséget, a bölcsességet és barátaink igazságérzését.”

Chaim Weizmann

Az arab uralommal egy időben (632) megkezdődött az 
arabok és muzulmánok betelepülése Izrael földjére. Az in-
tenzitás a területet elfoglaló uralkodóktól függött.

A török uralom 1517-ben kezdődött a mamelukok legyő-
zésével, és mintegy négyszáz évig, gyakorlatilag első világhá-
borús vereségükig tartott. A török korszak kezdetén is éltek 
itt zsidók. Szulejmán uralkodása alatt még a bevándorlások-
kal is szaporodott a számuk. Erre az időszakra esik a Kabba-
la (a zsidó miszticizmus) tanulmányozásának intenzív fejlő-
dése. Az oszmán birodalom hanyatlása - főleg a 18. század 
végére - már ezen a földön is éreztette hatását. A földek tu-
lajdonosai messze éltek, megmunkálásra szegény földműve-
seknek adták ki. Az elégtelen művelés következtében a földek 
elsivatagosodtak, az erdőket kiírtották. Ez az időszak arról 
is jellegzetes, hogy az elnyomás miatt az arab nacionalizmus 
ébredezni kezdett, és egyre több lázadás tört ki. Ekkor, első-
sorban az orosz zsidók tarthatatlan helyzete miatt megindult 
a tömeges izraelita bevándorlás. (Lásd: „Hegedűs a háztetőn” 
című mű.) Eleinte nagyobb atrocitások nem voltak, leszá-
mítva a kisebbeket, muzulmán és keresztény arabok, illetve 
a muzulmánok és zsidók között. A török birodalom a világ-
háborús vereséget követően szétesett. 1917-ben az angol csa-
patok, benne az ausztrál könnyű lovassággal és az új-zélan-
di haderővel, Allenby tábornok vezetésével kiűzték a törökö-
ket a Szentföldről. A vallásos parancsnok a szenthelyek irán-
ti tiszteletből gyalog vonult be Jeruzsálembe. Ebben az idő-
szakban született meg a Balfour (brit külügyminiszter) nyi-
latkozat, amely egy zsidó haza megalapításának támogatá-
sáról szólt többek között. Ezzel új fejezet kezdődött az Ígéret 
Földje történelmében. (Folytatása következik.)

dr. Molnár Sándor

Izrael, ahogy én látom

 Ezt a díszes Tízparancsolatot Jaffoban láttam, 
amely Izrael egyik művészeti központja

Meghívó
Szeretettel meghívjuk kedves vendégeinket 

december 11-én 14.00 órai kezdettel 
a budapesti Duna Palotában tartandó 

25. Betlehemi Jászol pályázat megnyitójára, 
illetve Veszprémbe, a Vár utca 1. szám alá.

Boldizsár Erzsébet festőművész 
és a Kováts M. tagiskola tanulói,

Tóth Imre Bence és
 Kohári-Boldizsár Emese Erzsébet 
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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.)

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2018. december 14-én jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

 - Minőségi ellenőr - mérőszobai (Kisújszállás),
 - Általános irodai adminisztrátor (Karcag),
 - Könyvelő (Berekfürdő),
 - Kereskedő (Kisújszállás),
 - Bolti eladó - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Pultos - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Zöldségtermesztő - kertész (Berekfürdő),
 - Vadász (Karcag),
 - Lakatos - egyszerűsített foglalkozás (Kunmadaras),
 - Forgácsoló, CNC gépkezelő, programozó és gépbeállí-

tó (Karcag),
 - Marós (Karcag),
 - Kőműves (Tomajmonostora, Kunhegyes),
 - Villanyszerelő (Tomajmonostora, Kunhegyes),
 - Textilipari kikészítő - varrodai kisegítő (Kisújszállás),
 - Mezőgazdasági növényvédő gép kezelője (Tomajmo-

nostora),
 - Intézményi takarító és kisegítő (Karcag),
 - Rakodómunkás - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Raktáros - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatá-

si és szállítási foglalkozású - egyszerűsített foglalkozás 
(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:

ÉLŐ BETLEHEM
A Szent Pál Marista Általános Iskola (5300 Karcag, Zádor út 3.) 

szerzetes testvérei, nevelői és diákjai szeretettel meghívnak és 
várnak minden kedves gyermeket és felnőttet a marista iskolában 

2018. december 18-án 9.00 órakor megnyíló 
ÉLŐ BETLEHEMRE. 

Az élőképekben a Jézus születéséhez 
kapcsolódó evangéliumi jeleneteket 

elevenítik meg a gyermekek. 

A rendezvény során jótékonysági vásárt 
tartunk kézműves termékeinkből.

A képzeletbeli utazások az alábbi 
tervezett időpontokban indulnak:

9.10-11.10 óra között és 12.40-14.00 óra között 
10 percenkénti indulással.

Csoportosan érkező vendégeinknek időpont 
egyeztetés szükséges, 

a torlódás elkerülése miatt.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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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

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

A SZABYEST műsorra belépés csak regisztrációs jeggyel!
Az ingyenes regisztrációs jegyek korlátozott számban átvehetők a Déryné Kulturá-
lis Központban (Karcag, Dózsa György út 5-7.), az Ifjúsági Ház – Csokonai Könyvtár-
ban (Karcag, Püspökladányi út 11.) és a Városi Sportcsarnokban (Karcag, Kálvin út 6.).

Játsszon Ön is a 
Karcagi Hírmondóval!

A megfejtéseket személyesen névvel, 
címmel és telefonszámmal adhatják le 

szerkesztőségünkben 

2018. december 10-én (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: Lévai Kálmán (Karcag)

Kik koncerteztek Karcagon 
november 21-én?
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Anyakönyv
Házasságkötés

2018. december 01.
Ábri Anikó - Sári Máté

Születés
2018. november 26.
Tóth Ildikó - Tasi Zoltán
Kg., Széchenyi sgt. 23.

Noel Zoltán 

Halálozás
Molnár Pál 
 (1938)
Márki István 
 (1942)
Kabai Istvánné 
(Nagy Ilona)
 (1958)
Csurgó Sándorné 
(Kiss Mária) 
 (1923)
Csurella József 
 (1936)

December 8. (Szombat)
8-13 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József út 14.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.)(Tesco)

December 9. (Vasárnap)
9-12 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)

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 08-09. 
 Dr. Terjék Imre 
 Karcag, Duna utca 7. 
 Tel.: 06/20-939-4650

2018. december 7. péntek
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
 benne: Karcag Városi Önkormányzat 
 Képviselő-testületi ülése
 Háttér
 Téma: jól haladnak a fejlesztési 
 munkák Karcagon
20.25 Nagykunsági Híradó
20.45 Adventi gyertyagyújtás Karcagon 

2018. december 10. 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 11. kedd
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Ovi-Gála 1. rész
19.20 Ovi-Gála 2. rész
20.20 Berekfürdői Tepertő és Pörc Fesztivál
21.20 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise  

2018. december 12. szerda
18.00 Műsorajánlat 

18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet 
19.20 Karcagi hírek 
19.50 A Hit Szava – római katolikus 
 szentmise
20.50 Huszártoborzó, Kolbászízesítő,
  Kelttészta és Házi pálinka verseny 
 - összefoglaló
21.30 Mozgáskorlátozottak műsora 2018.
22.30 Berekfürdői falunap 
 - összefoglaló 2. rész 

2018. december 13. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Ovi-Gála 3.
19.05 Nagykunsági krónika 
 Aktuális kérdések
 Karcagi hírek
 - Erzsébet-napi búcsú
 - Fogyasztói tudatosságra nevelés
 - Mézes reggeli
 - Élőben közvetítették a műtétet
 - Koszorúzott dr. Fazekas Sándor
 - Karcagon is gyorsulnak az eljárások
 - Egyre többen horgásznak Karcagon
 - Őszi-téli munkák a kiskertekben
 - Karácsonyi pompában a város
 Háttér
 Téma: zenés műsor volt gyermekek 
 részére
20.15 Nagykunsági Híradó
20.35 Adventi gyertyagyújtás a székely-
 kapunál 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

Véradás
Ideje: 

2018. december 17. (hétfő)
10.00-15.00 óra

Helye: 
Kátai Gábor Kórház, 

1. emeleti előadói terem

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 meleg vizes 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 emeleti 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 vissza nem 
térítendő európai uniós támogatást nyert a „A Város-
háza, Déryné energetikai fejlesztése” TOP-3.2.1-15-
JN1-2016-00024 pályázat keretein belül. Az elnyert tá-
mogatásból a Karcag Városi Önkormányzat a két tulajdo-
nában lévő intézményi épület - a Városháza és a Déryné 
Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár - ener-
getikai fejlesztését valósította meg.
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Ingatlan
Ház eladó a Szivárvány utca 35. 
szám alatt. Irányár: 2 M Ft. Tel.: 
06/30-375-9135. 

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.

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. 

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 párná-
zott szék eladó. Magányos nő-
nek albérlet kiadó. Tel.: 06/20-
230-1202.

Nagy kombinált hűtő (55.000 
Ft), franciaágy (160x190 cm, 
35.000 Ft), jó minőségű kony-
habútor (55.000 Ft), gáztűz-
hely (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.
Fenyővásár a Szűcs-Ker-nél 
Karcagon, a Szabó József ut-
ca 32/b alatt. Bejárat az Arany 
János utca elején, a Morgó 
Csárdánál.
Termelői mézvásár december 
08-án (szombaton) 8-12 órá-
ig Karcagon, a Reggel utca 33. 
szám alatt a nagykapuban. 
Vendégem a helyszínem egy 
gyógyteára! Folyamatos rende-
lésfelvétel a 06/30-696-5288-
as telefonszámon. Igény szerint 
díjmentesen házhoz viszem. 

Iskola felszámolása miatt el-
adók tanári és számítógépasz-
talok, székek, padok, fogasok, 
táblák, 8 részes, fa ebédlőszek-
rény újszerű állapotban. Tel.: 
06/30-696-5288.
Tükör, állólámpa, ablakra vas-
rács, hajszárító búra (fotellal), 
kisasztal, keresztvágó fűrész, 
kazánhoz piszkavas, éjjeliszek-
rény, felmosóvödör, esernyők, 
kétszárnyú vasajtó, függöny-
tartó eladó. Tel.:06/30-856-
4631, 06/30-849-2295.

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

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 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.

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

Lapzárta: 
2018. 

december 10. 
(hétfő) 12 óra
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SPORT HIRDETMÉNYEK

November 24-én Kiskun-
félegyházán került megrende-
zésre a 10-15 éves lányok Or-
szágos Diákolimpia döntője. A 
csodálatos Városi Sportcsar-
nok és a kitűnő rendezés mél-
tó volt a közel kétszáz indu-
lót felvonultató eseményhez, 
ahol a lányok két korcsoport-
ban mérhették össze tudásu-
kat. Karcagot két kislány kép-
viselte nagyon szép sikerrel. 
Mindketten a fiatalabb korosz-
tályban (10-12 évesek) indul-
tak. A Györffy István Katoli-
kus Általános Iskolát a 31 kg-
os súlycsoportban versenyző 
tízéves Budai Cintia képvisel-
te, méghozzá nagyszerűen. A 
szorgalmas edzésmunkája meg 
is hozta gyümölcsét, hiszen két 
magabiztos győzelemmel be-
került a döntőbe. Harcossá-
ga, látványos birkózása sok 
fiú előtt is példakép lehet. A 
döntőben viszont nagy csatá-
ban alulmaradt a nála idősebb 
FTC-s ellenfelével szemben. Az 
ezüstérme viszont így is na-
gyon szépen csillog. Tavasz-
szal még csak ötödik lett az or-
szágos bajnokságon. A Nagy-
kun Református Általános Is-
kolát Tótkomlósi Csenge kép-
viselte a 37-kg-os súlycsoport-
ban. Szorgalmas edzésmunká-
ban ő sem maradt le Cintiától, 
bár most egy kicsit még gyen-
gélkedve versenyzett. Előző he-
ti betegségéből nem gyógyult ki 
rendesen, talán ezért is nagysze-
rű az elért ötödik helyezése. El-
ső mérkőzésén kikapott ugyan 
a későbbi győztestől, de ez nem 
szegte kedvét, és a vigaszágon 
nagyszerű technikai tusgyőze-
lemmel biztosította magát az 
éremért zajló küzdelemre. Itt 

már előjött, hogy nem volt tel-
jesen egészséges. Szoros csatá-
ban, jó birkózással, de veszített, 
így meg kellett elégednie az ötö-
dik hellyel.  

December 2-án Gyomaend-
rődre látogattak a karcagi kis 
birkózók, hiszen itt rendezték 
meg a Dél-kelet magyarországi 
területi diák és serdülő csapat-
bajnokságot. Városunk fiataljai 

a diákok versengésében (itt is 10-
12 évesekről beszélünk) volt ér-
dekelt. A régióban húsz szakosz-
tály működik, de csak hat volt 
képes csapatot állítani, köztük 
voltunk mi is, a Karcagi SE kis 
versenyzőivel. Eleve hátrányból 
indultunk mindenkivel szem-
ben, hiszen csapatunk a legfia-

talabbnak számított a mezőny-
ben, három tíz éves és négy ti-
zenegy éves alkotta hős különít-
ményünket. Talán pont ezért is 
mondható, hogy nem vallottunk 
szégyent szereplésünkkel. Kez-
désként 30-20 arányban múltuk 
felül Túrkeve csapatát, majd 34-
15-re kikaptunk az Orosházi BE 
különítményétől, a bronz csatá-
ban pl. az Orosházi Spartacus el-

len csak plusz egy győzelem kel-
lett volna a sikerhez a hét mér-
kőzésből, de az nem jött össze. 
25-30 lett az eredmény, így ne-
gyedik helyen zártuk a bajnok-
ságot, ami a körülményeket fi-
gyelembe véve nem is nevezhe-
tő rossznak. 

Szűcs András

A ſiúk előtt is példaképek lehetnek

Karnyújtásnyira a bronzhelyezés
NB II.: Mezőtúri AFC – Kováts DSE I. Karcag: 
6-12
Karcagi győzelmek:

Páros: Skumáth István - Imrei Ferenc: 1
Egyéni: Skumáth István: 3
 Imrei Ferenc: 3
 Szepesi Bence: 3
 Sebestyén Sándor: 2
Végig vezetve, de küzdelmes mérkőzésen sike-

rült begyűjteni a három bajnoki pontot. Külön 
öröm, hogy Szepesi Bence kiváló játékot nyújtott, 
és három győzelmével segítette csapatunkat. Gra-
tulálunk!

NB III.: Gyula AC - Kováts DSE II. Karcag: 17-1
A jelenleg dobogós és nagyon erős Gyula ellen 

Dobrai Pisti egyetlen győzelme volt a „becsületgól”.

Megyei I. osztály: Jászkun Volán SC V. – Kováts 
DSE III.: 15-3
Karcagi győzelmek:

Páros: Csornai Csaba – Hérmán Sándor: 1
Egyéni: Csornai Csaba: 1
 Nyíri László: 1
 Hérmán Sándor: 1
 Fekete Tibor: 1
A hét döntőjátszmás mérkőzéséből csak kettőt 

nyertünk, de a fiatalokból álló Volán így is megér-
demelten nyert.

NB-II. Jánoshida - Kováts I. Karcag: 5-13
Karcagi győzelmek: 

Páros: Skumáth István - Imrei Ferenc
Egyéni: Szepesi Bence: 4
 Skumáth István: 3

 Sebestyén Sándor: 3
 Imrei Ferenc: 2
Nagyszerű győzelem az igen erős Jánoshida ellen. 

Kiélezett küzdelem, színvonalas mérkőzések. Kü-
lön kiemelkedő Szepesi Bence 100%-os teljesítmé-
nye, ami fontos volt a biztos pontszerzéshez. Kar-
nyújtásnyira az őszi bronzhelyezés.

NB-III. Kováts DSE II. - Tisza SE Szolnok: 9-9
Hazai győzelmek: Kovács Sándor: 3

 Dobrai István: 3
 Dobó István: 2
 Ifj. Dobó István: 1
A két páros elvesztése után nehéz helyzetbe ke-

rültünk, de a nagyszerű csapatszellem és a küzde-
ni tudás végül két fontos pontot hozott a csapatnak. 

Csornai Csaba

B I R K Ó Z Á S

A S Z T A L I T E N I S Z


