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A Karcag Városi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 
nevében áldott és meghitt karácsonyt, sikerekben gazdag, 

boldog új évet kívánunk városunk valamennyi polgárának!

Testületi ülés

Dobos László
polgármester

Gyurcsek János
alpolgármester

Kovács Szilvia
alpolgármester

Rózsa Sándor
jegyző

Megtartotta munkaterv szerinti utolsó ülését Karcag 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete december 
13-án, csütörtökön. A városatyák többek között a 2019. évi 
átmeneti gazdálkodásról és pályázati részvételekről dön-
töttek.

Egyhangúlag elfogadták a javaslatot a 2019. évi átmeneti 
gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetre, amíg a következő 
évi költségvetési rendelet meg nem születik.

Nyolc igen és két tartózkodás mellett elfogadta a képviselő-
testület a Karcag Városi Önkormányzat 2018. évi költségve-
téséről szóló rendeletének módosító javaslatát. Karcagi-Nagy 
Zoltán képviselő hozzászólásában számszerűen ismertette a 
bevételi oldalon működési célra és közfoglalkoztatásra kapott 
támogatásokat, valamint a felhalmozási célú támogatás össze-
gét, majd beszélt a kiadási oldalról is. Mind a Pénzügyi, Fejlesz-
tési és Mezőgazdasági Bizottság, mind pedig a Költségvetési 
Intézmények Érdekegyeztető Fóruma is támogatta a javaslatot.

Egyhangúlag megszavazta a testület a Karcag Városi Ön-
kormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munkatervé-
re a javaslatot.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Meggyújtották a város adventi koszorújának harmadik 
gyertyáját december 16-án a Déryné Kulturális Központ-
ban. Az ezüstvasárnapot a „Lelkünk mélyén” című műsor-
ral ünnepelték a jelenlévők.

Advent harmadik vasárnapján Pesti Csaba baptista lelkész 
ünnepi beszédében az emberi lélek rejtelmeiről szólt. - Felme-
rült bennem, hogy mi van egy ember lelke mélyén? Arra jutot-
tam, hogy az ember lelke mélyén egy nagy vágy van.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Hamarosan búcsúztatjuk a 
2018-as esztendőt, amely ter-
vekben, majd munkálatokban 
is bővelkedett. Az idei évet a 
beruházások évének is nevez-
hetjük, hiszen számos beruhá-
zás elkezdődött, illetve befe-
jeződött városunkban. A vá-
ros vezetése fegyelmezett, ta-
karékos költségvetéssel indí-
totta az évet, amelyet sikerült 
teljesíteni és megvalósítani. 
Az ezévi eredményekről és a 
közeljövő feladatairól Dobos 
László polgármesterrel be-
szélgettünk.

- Polgármester Úr! Hogyan, 
milyen célkitűzésekkel indult az év? Melyek 
voltak a legfontosabb feladatok?

- Nagy tervekkel indultunk a 2018-as eszten-
dőben. Tudtuk, hogy az év rendkívül mozgal-
mas lesz, nagyon dolgos, de reméltük, hogy 
eredményes is, és ez be is vált. Azokat a terve-
ket, azokat a projekteket, amiket szerettünk 
volna, azokat be tudtuk indítani. Ezeknek már 
nagyon komoly nyomai vannak a városban, 
amelyeket az itt lakók már érzékelhetnek is. 

- Az adventi időszakra a szokásokhoz hí-
ven ünnepi díszbe öltözött városunk. Több 
új dísszel is bővült a díszkivilágítás.

- Természetes dolog, hogy minden évben 
szeretnénk egy kis meglepetéssel szolgál-
ni, hozunk új elemeket a díszkivilágításba. Az 

összeg egy része, ami a rendelkezésünkre áll, 
azt az elhasználódott elemek pótlására hasz-
náljuk fel, és új variációkat is kipróbálunk. Sze-
retnénk, ha örülne a lakosság, és egy nagyon 
szép, ünnepi hangulat varázslatait látnánk 
meg ebben a díszkivilágításban. Jó néhány 
olyan elem van, ami kiváló minőségű és látvá-
nyos is. Boldog voltam, amikor az első adven-
ti napon felkapcsolták a fényeket, egy fél óra 
múlva, amikor én magam is körbejártam a vá-
rosunk főterét, akkor láttam, hogy már nagyon 
sokan fotózkodtak a díszkivilágítás fényei mel-
lett. Ez örömmel töltött el. A költségvetésben 
van egy erre elkülönített rész, de pályázati le-
hetőséget is kihasználunk erre. 

(Folytatás a 3. oldalon...)

„Türelmesen és szorgalmasan kell dolgoznunk 
azért, hogy a beruházások megvalósuljanak”

- interjú Dobos László polgármesterrel -Advent harmadik 
gyertyája is meggyulladt
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok
Párhuzamok, 

adventek...
Pontosan huszonöt éve, hogy egyik 

jó ismerősömmel, aki egy közeli falu-
ban lakik, kiutaztunk Erdélybe meglá-
togatni barátainkat, ismerőseinket. Ad-
venti időszak volt akkor is, amikor Bras-
sóba érkeztünk. Meghallgattunk egy 
orgonahangversenyt a Fekete temp-
lomban, körülnéztünk a városban, fel-
vonóval felmentünk a Cenkre, az ezer-
éves határ vonalára, ahol az egykori 
Árpád-szobor is állt. 

Négy évvel voltunk már a „román 
forradalom” után, s ugyanazt tapasz-
taltuk, mint itthon; a lakosság nem volt 
igazán elragadtatva a „rendszerválto-
zástól”. Elsősorban az ismerőseinktől in-
formálódtunk, de utunk során felvett 
stopposokkal beszélgetve is, elég pesz-
szimista kép tárult elénk. Az emberek 
többsége, akikkel beszélgettünk, ugyan-
úgy kiábrándult az RMDSZ-ből, mint itt-
hon nálunk az MDF-ből. Ott is sorban 
szűntek meg a nagyobb üzemek, hirte-
len megugrott a munkanélküliség, nö-
vekedtek az alsó középosztály terhei, 
egyre drágábbá vált az élet. Megnézhet-
tük ugyan a közeli Szinaján a már meg-
nyitott Peles kastélyt, amely a román ki-
rályok, majd később Nicolae Ceaușescu 
rezidenciája volt.  

Néhány nappal voltunk a román nem-
zeti ünnep után, de már nem volt zász-
lórengeteg, a középületeken a szokásos 
zászlók lengedeztek. (Amelyek mellesleg 
jóval nagyobb számban voltak mindig ki-
tűzve, mint itthon, nemzeti ünnepeinken 
a magyar zászlók.)  

A múlt hét elején összefutottam egy-
kori útitársammal, s felelevenítettük ne-
gyedszázaddal ezelőtti élményeinket. 
Mondta, ráér, kimehetnénk most is, mert 
azóta ő nem járt kint, csak a határ men-
ti településeken. 

Két nap múlva a délelőtti órákban 
át is léptük az ártándi határátkelőt. 
Váradot már kikerültük, de az utána kö-
vetkező településeken – noha már más-
fél hete elmúlt december 1-je, a nem-
zeti ünnep még mindig, majd minden 
második házon, épületen ki volt tűzve 
a román trikolor. Ismerősöm csodálko-
zott, az utak sokkal jobbak voltak, mint 
huszonöt évvel azelőtt, s Tordáig autó-
pálya vezetett. Most nem mentünk le 
Brassóig, Szováta, illetve Parajd volt az 
úticél. 

Az egyik barátunknál este népesebb 
társaság gyűlt össze, flekken sütés volt, 
meg egyebek. Kértem, kapcsolják be 
a Duna TV-t, csak a híradót szeretném 
megnézni. Éppen a pesti felvonulásból 
a röhögcsélő DK vezérkarát mutatták, a 
szétfolyó arcú Molnárt Gyurcsány mel-
lett lépdelve. Az egyik ottani vendég, aki 
anno egy petrozsényi lánynak udvarolt, 
és látott néhány bányászjárást is, nézte 
őket, s nem értette.

Néhány perc múlva kimentünk az ud-
varra rágyújtani. Köpött egyet.

-ács-

(...folytatás az 1. oldalról)
Döntött a testület a Karcag 

Városi Önkormányzatra vo-
natkozó 2019. évi belső ellenőr-
zési terv jóváhagyásáról. Mol-
nár Pál képviselő kiemelte, 
hogy a legtöbb intézményveze-
tő segítségnek tekinti a revizo-
rok munkáját.

Megszavazta a testület a Kar-
cag város menetrend szerin-
ti helyi autóbusz-közlekedési 
szolgáltatás ellátására vonatko-
zó közszolgáltató kiválasztásá-
ra a javaslatot. Az önkormány-
zat pályázatára nem érkezett 
új jelentkező, így a jelenlegi 
szolgáltatóval hosszabbítanak 
2020. december 31-ig. Ehhez a 
napirendi ponthoz kapcsolódva 
elfogadták a képviselők a Kar-
cag város helyi autóbusz-közle-
kedési közszolgáltatás 2019. évi 
támogatására is a javaslatot. A 
veszteségmentes üzemeltetés-
hez 14.260.000 forint támoga-
tást szavazott meg a testület.

Egybehangzóan támogatták 
a városatyák Karcag Város Ön-
kormányzatának a Belügymi-
nisztérium által indított Járá-
si Startmunka Mintaprogram 
Projekt terveinek benyújtása 
érdekében kötendő megálla-

podását. Molnár Pál képvise-
lő, a Városgondnokság igazga-
tója elmondta, a projekt kereté-
ben 248 fő közfoglalkoztatásá-
ra nyílik lehetőség 100%-os bér 
és szociális hozzájárulási adó 
támogatással.

Döntött a testület a Bethlen 
Gábor Alapkezelő pályázatán 
való részvételről, amellyel ma-
gyar lakta települések 100%-os, 
vissza nem térítendő támoga-
tására lenne lehetőség 500.000-
2.000.000 forint között. Pán-
ti Ildikó, az Idegenforgalmi, 
Társadalmi és Külkapcsola-
ti Bizottság elnöke elmond-
ta, sikeres pályázás esetén ez a 

testvértelepülési kapcsolatok 
erősítését is szolgálja majd.

Név szerinti szavazáson egy-
hangúlag támogatták a kép-
viselők a javaslatot a 2019. évi 
bankszámlahitel-szerződés 
megkötésére, amelyre a gaz-
dálkodás folyamatos, zavarta-
lan működése miatt van szük-
ség.

Pótnapirendi pontként tár-
gyalta a testület a Karcagi Erő-
forrás Kft-vel kötött üzemelte-
tési szerződés módosítását, va-
lamint megszavazta a tájékoz-
tatót a helyi önkormányzati 
képviselők 2019. évi tisztelet-
díjáról.

Napirend előtt Dobos László 
polgármester köszöntötte Ko-
vács Zoltán tűzoltó zászlóst és 
Barta Mihály tűzoltó főtörzs-
őrmestert, akiket dr. Góra Zol-
tán tűzoltó vezérőrnagy, az Or-
szágos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság főigazgatója hősi-
es helytállásukért elismerésben 
részesítette.

Napirend előtt Andrási And-
rás képviselő lakossági kérésre 
a Széchenyi sugárúti szenny-
vízelvezető javítás várható be-
fejezési idejéről érdeklődött. 
Dobos László polgármester el-
mondta, technikai meghibá-
sodás történt, bíznak benne, 
hogy néhány napon belül vé-
gez a TRV a munkával, az asz-
faltozásra viszont később kerül 
majd sor.

Nagyné László Erzsébet kép-
viselőasszony megköszönte a 
kórház területén belül és a kór-
ház mellett kialakított parko-
lókat, amelyek már elegendő 
helyet biztosítanak a kórházba 
gépjárművel érkezőknek.

A testület munkaterv szerin-
ti következő ülését 2019. január 
31-én tartja.

Kapás Mónika

Testületi ülés

(...folytatás az 1. oldalról)
- Minden ember vágyik ar-

ra, hogy boldog legyen, minden 
ember vágyik arra, hogy öröm-
teljes életet éljen, és minden 
ember vágyik arra, hogy békes-
ségben élje le az életét – mond-
ta beszédében a lelkész, majd 
azt fejtegette, hogy az emberek 
általában célok kitűzésével, és 
azok megvalósításával próbál-
nak eljutni a lelki békéjükhöz, 
boldogságukhoz. - Amikor el-
érjük ezeket a célokat, akkor 
tényleg érzünk valami örömet, 

talán egy kis békességet is a lel-
künkben, de ez a pillanat elil-
lan – fogalmazott Pesti Csaba. 
A lelkész azokat a Pascaltól idé-
zett mondatokat vallja, amely 
szerint „Lelkünkben egy Isten 
alakú űr van, amit egyedül Is-
ten tud betölteni”. - Ezért szü-
letett meg Jézus Krisztus, hogy 
ezt betöltse, mert azért támadt 
ilyen nagy űr a szívünkben, a 
lelkünk mélyén, mert elfordul-
tunk az Istentől, és kihagytuk 
az életünkből – mondta, majd 
kifejtette, hogy karácsony azért 

a szeretet ünnepe, mert az Isten 
úgy szeretett bennünket, hogy 
az egyszülött fiát adta, hogy aki 
hisz benne, el ne vesszen, és el-
jusson a boldogsághoz. Kérte, 
hogy ne zárjuk ki az életünk-
ből, és akkor békére, boldog-
ságra lelünk, majd áldott ün-
nepeket kívánt, és meggyújtot-
ta az adventi koszorú harmadik 
gyertyáját.

Ezt követően „Lelkünk mé-
lyén” címmel ünnepi műsor kö-
vetkezett, amelyben közremű-
ködtek az Erkel Ferenc Alapfo-

kú Művészeti Iskola magánének 
tanszakának növendékei és taná-
rai, a Madarász Imre Egyesített 
Óvoda Jókai úti tagóvoda óvo-
dásai, a Karcagi Nagykun Refor-
mátus Általános Iskola Csillag-
fény kórusa. Az ünnepi műsort 
összeállította Házi-Sáray Mária 
és Keserűné Ébner Tünde.

A rendezvény zárásaként a 
Déryné előtt a jelenlévők mé-
csest gyújtva ünnepelték az 
ezüstvasárnapot.

Kapás Mónika

Advent harmadik gyertyája is meggyulladt
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HÍREK

(...folytatás az 1. oldalról)
- Polgármester Úr! Az idei 

évet a beruházások évének 
is nevezhetjük. Beindultak 
a TOP-os pályázatok is, és 
számos olyan projekt van, 
ami már vagy befejeződött, 
vagy jelenleg is folyamat-
ban van. Melyek ezek közül 
a legfontosabbak?

- Egyet sem emelnék ki kö-
zülük, hiszen mindegyik na-
gyon fontos. Van, ami állami 
beruházás volt, de a legtöbb  
önkormányzati pályázat út-
ján vagy saját erőből végre-
hajtott beruházás. Úgy gon-
dolom, hogy a legapróbbtól 
kezdve, például az elektro-
mos töltőállomás megépíté-
sétől kezdve a Kisújszállási út 
felújításán keresztül, bizony a 
TOP-os pályázatok is nagyon 
fontosak, hiszen a Városhá-
za-Déryné energetikai felújí-
tása kőkemény, zsebbe mar-
koló problémát oldott meg, 
hiszen hatalmas épületekről 
van szó, tudni illik, a fűtés kor-
szerűsítése történt meg mind 
a két intézményben, illetve a 
nyílászárók lettek kicserélve, 
valamint a világítás korszerű-
sítése is megtörtént. Ez min-
denképpen egy költségkí-
mélő beruházás volt. Kevés-
bé látványos, de nagyon-na-
gyon fontos. Sok látványos 
beruházásunk is volt, példá-
ul a Kosárlabdaligetnek a ki-
alakítása, de rendkívül fontos, 
hogy a megépült nagypályás 
műfüves pálya mellé tudtunk 
egy kis lelátót építeni, de le-

hetne még sorolni. Nagyon 
sok minden történt ebben az 
esztendőben.

- Az egyik nagyon fon-
tos pályázat volt a Karcag 
zöldfelületeinek a fejleszté-
se. Mi valósult meg ebben a 
projektben?

- Nagyon sok részből állt ez 
a projekt. A két legfontosabb 
rész talán a két játszótérnek a 
kialakítása. Már régi tervünk 
volt, hogy a kisgyermekes csa-
ládokat, az óvodákat tudjuk 
ezzel segíteni. Új térkövezést 
kapott a piacnak egy része, ott 
akadálymentesített lett a feljá-
ró, új közmosdó került kialakí-
tásra a Bajcsy-Zsilinszky úton, 
új kerékpártároló a Városháza 
mögött. Tehát nagyon fontos, 
praktikus beruházás, és sze-
met gyönyörködtető, hiszen 
a Kossuth térnek a keleti ré-
sze is megújul. Annak majd a 
legfontosabb elemeit tavasz-
szal, illetve nyáron lehet iga-
zán megtapasztalni, hiszen a 
növényzet megújítására is sor 
kerül. 

- Az Önkormányzat nagy 
hangsúlyt fektet a kezelésé-
ben lévő nevelési intézmé-
nyek karbantartására, fej-
lesztésére, megújítására. Je-
lenleg a Zöldfa úti óvodában 
zajlik egy beruházás.

- A nevelés és az oktatás 
stratégiai fontosságú város-
unkban. Célunk, hogy szé-
pen, folyamatosan minden 
óvodánkat felújítsuk. Erre tö-
rekszünk. Nagyon jól halad-
nak a kivitelezési munkála-

tokkal. Jelenleg a belső mun-
kák zajlanak. Nemcsak az épü-
let újul meg, hanem egy telje-
sen új, korszerű berendezést 
kap az intézmény. 

- Az idén felújították a 
Kisújszállási utat, ami nem 
a város kezelésében van.

- Településünknek az egyik 
fő útvonala a Kisújszállási út. 
Mindenkinek bosszúságot 
okozott az út állapota. Nyil-
vánvalóan a megyei közút-
kezelő is jobban lobbizha-
tott volna, hogy hamarabb 
elkészüljön. Végre felújításra 
került, és nagy biztonsággal 
használhatják a karcagiak.

- Az Önkormányzat az 
idén szociális bérlakásokat 
is felújított.

- Minden rétegnek próbá-
lunk segíteni. Lehetőségünk 
volt részt venni egy pályá-
zatban, ahol 11 millió forin-
tot lehetett nyerni szociális 
bérlakások energetikai felújí-
tására, ez meg is történt.

- Az önkormányzati kép-
viselők rendelkeznek egy 
kerettel, amelyből a körze-
tükben lévő utakat, járdá-
kat újíthatják fel, javíttat-
hatják ki. Az idén kihasz-
nálták-e a képviselők a ke-
retösszeget?

- Mondhatom, hogy ma-
ximálisan kihasználták. Ez 
egy kétmillió forintos keret. 
Ha négymillió forintos len-
ne, akkor az is kevés lenne. 
Nagyon tehetséges és szor-
galmas képviselők alkotják a 
képviselő-testületet, akik a 

saját körzetükben megtalál-
ják azokat a pontokat, amire 
rá lehet fordítani ezt a bizo-
nyos összeget. A fokozatos-
ság elve alapján haladunk. 
Türelmesnek kell lenni, hi-
szen egyik pillanatról a má-
sikra nem lehet mindent új-
já varázsolni. 

- Milyen pályázatok van-
nak még megvalósítási sza-
kaszban?

- A kerékpárút-hálózat ki-
alakítása kiemelendő, de na-
gyon fontos a Karcagi Gasztro- 
és Élménypark létrehozása, 
idegenforgalmi szempontból 
döntő jelentőségű lesz. Ennek 
az egyik eleme például a Sá-
mándob. Ezt úgy kell elkép-
zelni, hogy három pályázat-
ból áll össze ez a nagy terv, 
egy magánerős befektetésből 
és egy kormányzat által meg-
határozott feladatból. Emi-
att nagyon nehéz ezt összefé-
sülni. Türelmesen és szorgal-
masan kell dolgoznunk azért, 
hogy ez a beruházás megva-
lósuljon. Azok az engedélyek 
már rendelkezésünkre állnak, 
amik szükségesek a kivitele-
zés megkezdéséhez, tavasszal 
mindenképpen elkezdődhet-
nek ezek a munkálatok. 

- Sportfejlesztések terén 
vannak-e újabb tervek?

- A műfüves lelátó mel-
lett mindenképpen szüksé-
ges lesz majd egy öltözőrend-
szer kialakítása, hiszen jelen-
leg a Szentannai Középiskola 
öltözőit használják az igazolt 
sportolók is. 

- Már tervezik a jövő évi 
költségvetést. Melyek a leg-
fontosabb irányelvek, cél-
kitűzések?

- A takarékosság. Úgy, hogy 
közben tudjunk továbbhalad-
ni, hiszen folyamatban van-
nak egyéb más beruházások 
is. Ilyen például a szociális ott-
hon felújítása. Két részből áll 
a projekt. Az egyik része már 
zajlik is. A pincerész felújítása 
megkezdődött, de ott is szük-
séges egy energetikai felújí-
tás, amely majd akkor kezdő-
dik, amikor a pincerész felújí-
tása megtörtént. 

- Polgármester Úr! Mit kí-
ván az olvasóinknak a 2019-
es évre?

- A Karcagi Hírmondó min-
den olvasójának és Karcag 
város lakosságának azt kívá-
nom, hogy olyan elánnal tud-
janak a jövőben is élni és dol-
gozni ebben a városban, mint 
ahogyan az én munkatársa-
im teszik ezt. Nagyon büszke 
vagyok rájuk. Azokra is, akik 
a Városházán dolgoznak, de 
kiváló intézményvezetőkkel 
rendelkezünk, akik megérez-
ték, megértették azt, hogy mi 
a városvezetőknek a célja eb-
ben a ciklusban, és eszerint 
dolgoznak, mint ahogyan az 
intézményi dolgozók is. Kívá-
nok jó egészséget, áldott ka-
rácsonyt és nagyon boldog 
új esztendőt, sikerekben, gaz-
dagságban.

- Köszönöm szépen az in-
terjút!

Balogh Andrea

„Türelmesen és szorgalmasan kell dolgoznunk azért, 
hogy a beruházások megvalósuljanak”

- interjú Dobos László polgármesterrel -

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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Karcagi véradókat köszöntött 
a Magyar Vöröskereszt karcagi 
szervezete a Vérdadók Napja al-
kalmából december 7-én, pénte-
ken a Nimród Bioszállodában. 
A köszöntött véradók között 
ketten kilencvenszer, egy vala-
ki pedig már százszor nyújtotta 
a karját önzetlenül embertársai 
megsegítéséért.

Az ünnepségen elsőként Or-
vos Anetta, a Magyar Vöröske-
reszt Karcag területi szervezeté-
nek vezetője köszöntötte a vér-
adókat, az önkéntes véradószer-
vezőket és a véradóbarát mun-
kahelyeket, a támogatókat. - A 
mai napon emberi csodákat fo-
gunk ünnepelni. Hogy miért is? 
Azért, mert a vérellátást Magyar-
országon még mindig nem lehet 
másképp megoldani, csak úgy, ha 
egyik ember a másik embernek 
segítő kezet nyújt. Nagyon hálás 
vagyok mindannyiuknak a kar-
cagi Vöröskereszt nevében, hogy 
hívószavunkra mindig megjelen-
nek. Nagyon köszönöm azoknak 
a munkáját, akik önkéntesként 
szívügyüknek tekintik ezt a dol-
got, és mindig tettrekészek – fo-
galmazott Orvos Anetta, majd át-

adta a szót Juhász Évának, a Ma-
gyar Vöröskereszt megyei igaz-
gatójának. - November a véradás 
hónapja. Nevesen november 27-
e az a nap, amit a véradódono-
rok napjának tekintenek. Ehhez 
a naphoz közeledve megyeszer-
te számos helyen van ilyen vagy 
hasonló alkalom – kezdte beszé-
dét az igazgató. Juhász Éva ki-
emelte, hogy mindig nagy öröm, 
ha nagy véradószámot elért vér-
adókat köszönthetnek, de ugyan-
akkor az is nagy boldogság len-
ne, ha a tízszeres véradók emlék-
lapjait megszámlálhatatlanul ír-
hatná alá, hiszen az azt jelentené, 
hogy mindig vannak új véradók. 
- Folyamatosan van igény a gyó-
gyításban a vérkészítményekre, 
sőt mondhatom azt, hogy növek-
vő igény van rá, ahogy idősödik a 
társadalom, egyre több vérkészít-
ményre van szükség. A tapasz-
talat és a tendencia viszont ép-
pen az ellenkezője, folyamatosan 
csökken a véradódonorok száma. 
Megyei szinten ez ezres nagyság-
rendet jelent évről évre – fogal-
mazott a megyei igazgató, majd 
megköszönte mindazoknak a se-
gítségét, akik meghallják a hívó 
szavukat, és vért adnak.

A városvezetés nevében Dobos 
László polgármester is köszön-
tötte a véradókat. - Biztos va-
gyok abban, hogy az emberség-
nek olyan példáját tetszenek ad-
ni, amely ritkaság számba megy. 
Valóban példaértékű, hiszen a 
testükből adnak át egy darabot 
embertársaink megsegítésére, és 
ez egy óriási dolog – fogalmazott 
a városvezető, majd mégegyszer 
gratulált minden véradónak.

A december 7-ei karcagi ün-
nepségen összesen 54 véradót 
köszöntött a Magyar Vöröske-
reszt, amelyből 14 fő tízszeres, 
7 fő hússzoros, 4 fő huszonöt-
szörös, 9 fő harmincszoros, 5 
fő negyvenszeres, 2 fő ötvenes, 
3 fő hatvanszoros, 2 fő hetven-
szeres, 4 fő hetvenötszörös, 1 fő 
pedig nyolcvanszoros véradó. 
Köszöntötték továbbá Domján 
Ferenc és Nagy Mária kilenc-
venszeres véradókat. A százso-
ros véradását ünneplő Farkas 
János nem tudott részt venni az 
ünnepségen.

Az ünnepi műsorban közre-
működtek a KÁIAMI Erkel Fe-
renc Alapfokú Művészet Iskolai 
Tagintézmény növendékei.

Kapás Mónika

Köszöntötték a karcagi véradókat
Karácsonyra készülve ismét felmerül bennem a kérdés, 

hogy a számos teendő között meglátjuk-e az ünnep lé-
nyegét? A bevásárlóközpontokban a pénztárnál kígyózó 
sorokban állnak az emberek, türelmesen vagy türelmet-
lenül, és ott van bennem a kétely: ugyan karácsonykor 
megnyugszunk-e, lesz-e lelki békénk? Lesz-e igazi öröm 
a szívünkben? Megéri-e sorban állni, megéri-e vállalni a 
sok futkározást, fáradtságot? Szeretnénk kifejezésre juttat-
ni szeretetünket, de vajon a legmegfelelőbben tesszük-e? 
Érzik-e majd a hozzátartozóink, hogy valóban fontosak a 
számunkra? De ha még ez meg is lenne, elég-e ez ahhoz, 
hogy igazán teljes legyen az életem?

A minap az egyik hittanórán vallásfilozófiai kérdéseket 
fejtegettük: mi a különböző vallásokban a közös, mire ke-
resik a választ? Az egyik tanuló feltett egy kérdést, ami-
ért én nagyon hálás vagyok neki, ami tükrözi a mai em-
ber hozzáállását a vallási kérdésekhez: ha az ember Isten 
nélkül is boldog, akkor szükség van-e rá? Az örök embe-
ri kérdések ott vannak bennünk, hol erősebben, hol hal-
kabban. Ezek mindig foglalkoztatták az emberiséget és 
az egyes embert: miért élünk, mi értelme van az életünk-
nek, mi van a halálunk után? Hogyan lehetünk igazán bol-
dogok? Lehetünk egyáltalán? Igaz, a mai embert elkápráz-
tatja a mesterséges intelligencia... De azért vannak olyan 
élethelyzetek és életesemények, amikor ezek a kérdések 
felerősödnek. Egy nagy veszteség, egy nagy betegség sok 
mindent megkérdőjelez. Lelkünk mélyén nagyon hango-
san tudjuk kiáltani a sokszor tagadott Isten felé: miért? 
Ezekre a választ, mi emberek nem igazán tudjuk. Nietz-
sche, a nihilista gondolkodó mondja: „Akinek van miért 
élnie, az szinte bármilyen Hogyant kibír”.

A tanítványomtól azt is megkérdeztem: lehet-e az em-
ber igazán boldog, ha a körülötte lévők valamiben hi-
ányt szenvednek? Lehetek-e igazán felszabadult, öröm-
teli, ha mások boldogtalanok? Hívő ember vallja, hogy a 
teljes boldogságot nem a földön kapjuk meg.

Ha ilyenkor, karácsonykor figyelünk az Istenre, akkor 
több mindenre választ kapunk a nagy kérdéseink közül. 
Az Isten keresi az embert, kapcsolatba akar lépni a Tő-
le elszakadt emberrel. A boldogságunk forrása a kap-
csolatokban keresendő. A boldogságkutatás azt mond-
ja, hogy azok a boldog emberek, akiknek van lelkitársuk, 
akik a belső dolgaikat meg tudják osztani, és a terheiket 
együtt tudják hordozni. Akiknek vannak barátaik, és örö-
meiket, bánatukat együtt tudják megélni. Az életnek két 
elviselhetetlen mérgezője van: a magány és a marako-
dás. A vallásos ember a jó Istentől pont erre kap választ. 
Az Emmanuel azt jelenti: velünk az Isten! Mindig és min-
denkor. Ő adja a lelki békét, amit senki és semmi nem tud 
elvenni tőlünk. Az Isten mondja nekünk, hogy minden-
nél jobban szeretlek Téged, ember! Az egész világegye-
tem nem ér annyit, mint egyetlen emberi lélek. A kis Jé-
zus egyszerűsége és szegénysége arra tanít minket, hogy 
Isten kiszolgáltatja magát a mi szeretetünknek. Isten bol-
dog, és semmi sem hiányzik neki az anyagvilágból. Ami-
kor szegénnyé lesz, azért teszi, hogy mi is tudjunk adni 
Neki! Adni ételt, ruhát, időt... hogy mi is viszonozhassuk 
az Ő szeretetét. Mert a viszonzatlan szeretet a legfájóbbak 
egyike. Az isteni szeretet hatalmát Pilinszky így fogalmaz-
za meg az Átváltozás című versében:

Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok. 
Csúf, de te gyönyörűnek találtál. 

Végighallgattad mindig, amit mondtam. 
Halandóból így lettem halhatatlan. 

Isten Fia azért lett emberré, hogy bennünket halhatat-
lanná tegyen, és boldog isteni életét megossza velünk. Ha 
mi is úgy tudnánk tenni egymásért, ahogyan az Isten tesz 
értünk, akkor ez a világ más lenne. 

Kívánom a kedves olvasónak, hogy a karácsony titkát 
szemlélve olyan erőt és békét kapjon lelkében, amit sem-
milyen üzletben nem lehet megvásárolni!

Gulyás Zsolt plébános

Békesség a Földön az embernek!
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A Kádas György Általános 
Iskola és Szakiskola éttermé-
ben tartott december 6-án la-
kossági fórumot Pánti Ildi-
kó, a 8. számú választókerü-
let önkormányzati képviselő-
je, aki beszámolt a körzetben 
idén elvégezett önkormány-
zati támogatásból megvaló-
suló nagyobb fejlesztésekről, 
felújításokról.

Advent időszakában a biz-
tonságos élelmiszer - hal, bor, 
csokoládé, hús, szaloncukor, 
pálinka, stb. - vásárlásaihoz 
adott szakmai tanácsokat dr. 
Fazekas Sándor országgyűlé-
si képviselő, korábbi földmű-
velésügyi miniszter, vázolva 
azt, mire figyeljünk, mit néz-
zünk meg vásárlás előtt egy-
egy élelmiszer címkéjén ah-
hoz, hogy ne érjen bennünket 
csalódás a karácsonyi menü 

készítésekor, s vendégeinket is 
finom ételekkel kínálhassuk 
meg. - A magyar élelmiszerek 
biztonságosak, jó minőségűek, 
így elsősorban ezeket részesít-
sük vásárlásainkkor előnyben, 
s amit tudunk, azt helyi kis-
termelőktől vásároljunk meg - 
tanácsolta dr. Fazekas Sándor 
országgyűlési képviselő, koráb-
bi földművelésügyi miniszter a 
hallgatóságnak.

Kovács Szilvia, Karcag vá-
ros alpolgármestere, A leg-
szebb konyhakertek országos 
program ötletgazdája, a prog-
ram idei eredményeiről beszélt, 
kiemelve a karcagi kertesek or-
szágos sikereit, hiszen többen 
kaptak országos díjat. A jelen-
lévőket arra biztatta, művel-
jék meg kertjeiket, és termeljék 
meg maguknak az ízletes, za-
matos gyümölcsöket, zöldsé-
geket.

Teleki Zoltán, a Karcag Rend-
őrkapitányság vezetője a téli 
közlekedés veszélyeire hívta fel a 
figyelmet, és a város közbizton-
sági helyzetről tájékoztatta a je-
lenlévőket. A fórum meglepe-

tésvendége Rácz Túrkevei La-
jos mesterszakács volt, aki egy 
különleges körettel készült csir-
kemell-raguval vendégelte meg 
a fórum résztvevőit, és szólt 
az egészséges táplálkozás fon-

tosságáról. Az összejövetelen a 
Györffy István Katolikus Álta-
lános Iskola énekkara és tanulói 
adtak műsort, vezényelt: Kissné 
Csombordi Szilvia karvezető.

DE
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Lakossági fórum

Közel másfél millió forint 
értékben gyűlt össze ado-
mány a karcagi Gólyafészek 
Otthon lakói számára, ame-
lyet egy ünnepség kereté-
ben december 10-én, hét-
főn a Jessi és Társai Alapít-
vány adott át az otthonnak.

Az alapítvány a tavalyi év 
után, idén is adományokkal 
érkezett a Gólyafészek Ott-
honba. Az átadó ünnepsé-
gen Szilágyi Lajos, a Jessi és 
Társai Alapítvány elnöke kö-
szöntötte a jelenlévőket. - Ez 
már a második alkalom, hogy 
ilyen formában találkozunk, és 
nemcsak élményeket, hanem 
adományokat is hoztunk. Idén 
is elég sok dolog gyűlt össze, 
nem is beszélve arról, hogy 
év közben is sikerült már több 
adományt idehoznunk – árul-

ta el az elnök. Most közel más-
fél millió forint értékben ér-
keztek tisztálkodó szerek, tar-
tós élelmiszerek, új és hasz-
nált ruhaneműk, gyerek köny-
vek, játékok, zenei CD-k, vala-
mint édességek az otthon la-
kóihoz. A rendszeres támoga-
tók mellett az idei év különle-
gessége, hogy még egy buda-
pesti általános iskola is gyűj-
tött a karcagi otthonnak.

- Szeretném, hogy Karca-
gon is egyre ismertebbek le-
gyünk, az alapítvány is és a 
Gólyafészek Otthon is. Kö-
szönöm Nt. Koncz Tibor es-
peres úrnak, hogy elfogadta 
a meghívásunkat. Korábban 
felvettük már a kapcsolatot a 
helyi Református Gyülekezet-
tel. Szeretnénk itt is egy-egy 
nagyobb gyűjtést szervezni 
a 2019-es évben. Pont azért, 

mert Ti, akik itt éltek ebben 
az otthonban, csak akkor tud-
tok még jobb, még haszno-
sabb élményekhez jutni, ha 
a külvilág is tisztában van az-
zal, hogy kik vannak itt – fo-
galmazott Szilágyi Lajos.

Az alapítvány elnöke el-
mondta, a Gólyafészek Otthon 
mellett a Kádas György EGYMI 
is részesült az adományokból, 
továbbá vannak egyéni sérül-
tek Kisújszálláson, akiket szin-
tén támogattak.

A rendezvényen ünnepi mű-
sorral fellépett a kisújszállási 
Móricz Zsigmond Református 
Kollégium népi műhelye, vala-
mint a püspökladányi Csenki 
Imre Alapfokú Művészeti Isko-
la növendékei és volt növen-
dékei (CSIMI Handa Banda).

Kapás Mónika

Másfél millió forintnyi adományt 
gyűjtöttek a Gólyafészek Otthonnak

Egy tizenegy gyerekes családot ajándékozott meg a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcag Járási Hiva-
tala december 17-én, hétfőn. A közelgő karácsony alkalmából 
tartós élelmiszereket, ruhákat és játékokat vittek a családnak.

Hodos Julianna hivatalvezető elmondta, már ötödik éve, hogy 
karácsony közeledtével kiválasztanak egy-egy rászoruló családot, 
akiknek tartós élelmiszereket, ruhákat, játékokat gyűjtenek.

Az idei évben Farkas Zsoltra és családjára esett a választás, 
akik tizenegy gyermeket nevelnek tisztességben, becsületben 
a Cserepes utca 25. alatt. A család összesen tizenhárom tagja 
másfél szobán osztozik, de azt mondják, mindenük megvan. - 
Meglepődtünk, de nagyon örültünk a csomagoknak, a kiseb-
bek leginkább a játéknak – fogalmazott az édesanya, Farkas 
Zsoltné, majd azt is elárulta, hogy a legidősebb gyermeke ti-
zennyolc éves, míg a legkisebb hat.

Nagyné László Erzsébet, a körzet önkormányzati képvise-
lője megköszönte hivatalvezető asszonynak, valamint a Karca-
gi Járási Hivatal dolgozóinak az adománygyűjtésben végzett 
munkájukat, és örömét fejezte ki, hogy idén is egy olyan csa-
lád kapta meg az adományt, aki igazán megérdemelte.

Kapás Mónika

Rászoruló családnak tették 
szebbé az ünnepet
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Meghívó
A karcagi Kunhalom 

Polgári Kör döntő fon-
tosságú rövid közgyűlé-
sére 2018. december 21-
én, pénteken 16.00 órá-
tól kerül sor a Déryné 
Kulturális Központban 
(Karcag, Dózsa György 
út 5-7.). A kör minden 
tagjára számítunk.

dr. Varga Gyöngyi, 
a kör elnöke

HIRDETMÉNYEK

A Karcag Városi Önkormányzat tulajdonában álló 
egyes termőföldek haszonbérletére meghirdetett 

pályázati eljárás eredményéről

a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a 228/2018. (VII.19.) „kt.” sz. határozatával elfogadott, 

Karcag Városi Önkormányzat tulajdonában álló 
egyes termőföldek haszonbérletére kiírt 

Pályázati felhívás alapján indult pályázati eljárást
- 338/2018. (XII.13.) „kt.” sz. határozatával -

eredménytelennek nyilvánította.

Dobos László
 polgármester

HIRDETMÉNY

A Csokonai 
Könyvtár ünnepi 

nyitvatartása:

2018. december 22. 
(szombat)
9.00-11.00

2018. december 24. 
(hétfő)
zárva

2018. december 25. 
(kedd)
ünnep

2018. december 26. 
(szerda)
ünnep

2018. december 27. 
(csütörtök)
9.00-13.00

2018. december 28. 
(péntek)

9.00-13.00

2018. december 29. 
(szombat)

zárva

2018. december 31. 
(hétfő)
zárva

2019. január 1. 
(kedd)
ünnep

2019. január 2. 
(szerda)

10.00-18.00

2019. január 02-tól 
a könyvtár a szokásos 

nyitvatartási idővel áll a 
kedves olvasók 
rendelkezésére.

Kellemes ünnepeket 
kívánunk mindenkinek!

Karácsonyfát díszíthetünk számtalan stílusban. Az 
idén a „trendi” is többféle lehet. Lehet elegáns, amely-
ben az arany a fő szín. Lehet természetes, ahol fával és 
termésekkel díszítünk. Megmaradhat a klasszikus, ahol 
a piros az irányadó, de nagy divat a fehér, ahol a hó szí-
ne van jelen.

Az idén arra gondoltam, mi lenne, ha a szobafenyőt 
is feldíszítenénk? Elővettem pici apró, fából készült dí-
szeimet, majd néhány pirossal még tovább díszítettem. 
Rénszarvasos égősort helyeztem rá, és végül egy ked-
ves angyalt tettem csúcsdísz helyett. Környezetbarát 
társaimnak szívből ajánlom!

BOLDOG KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET KÍVÁNOK!

Nyíriné Kátai Katalin

Adventi időszak IV.

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kíván a 

Nagykun Horgász Egyesület, 
és köszönetet mond 

mindazoknak, 
akik adójuk 1%-ával 

támogatták az egyesületet. 

Elnökség
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A Györffy István Katolikus Általános Iskola a 2018/2019-
es tanévben iskolánk névadója, Györffy István születésének 
135. évfordulója alkalmából meghirdeti hagyományos hely-
történeti és néprajzi pályázatát az általános iskolák felső 
tagozatos tanulói számára.

A pályázat célja: az iskola névadója - Györffy István 
néprajztudós – életének és munkásságának sokoldalú 
megismerése, a néprajzi műveltség elmélyítése, a törté-
nelmi kompetenciák fejlesztése, önálló ismeretszerzés.

Pályázni a következő témákban lehet:
1. Györffy István életének sorsfordító 

állomásai
2. Népélet a Nagykunságban

A pályázat terjedelme: minimum öt A/4 oldal géppel 
vagy kézzel írva. A pályázat tartalmazhat képeket, fo-
tókat, illusztrációkat.
A pályázatokat szakmai zsűri értékeli és minősíti.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:
 - a pályamű a témáról szól, tartalmában megfelel a 

kiírásnak,
 - logikusan felépített, jól olvasható és áttekinthető,
 - tartalmazza a felhasznált irodalmat, forrásokat.

A pályázatok értékelése:
 - a pályázó tanulók minősítő oklevelet kapnak,
 - a legjobb pályázatok írói jutalomban részesülnek.

A pályázatok beadásának határideje: 2019. január 16. 
(Karcag, József Attila u. 1.)

Eredményhirdetés: „Györffy Napok” keretében (a pon-
tos időpontról később adunk tájékoztatást).

 Intézményünk szeretettel várja a pályaműveket.

Kovács Miklós Istvánné
igazgató

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
December 22. (Szombat)
8.00-13.00 óráig
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
9.00-20.00 óráig
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)
December 23. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 
 Oroszlán Gyógyszertár 
 (Kórház utca)
December 24. (Hétfő)
MUNKASZÜNETI NAP!
8.00-13.00 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)
9.00-20.00 óráig
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)
December 25. (Kedd)
KARÁCSONY
9.00-12.00 óráig 
 Pingvin Patika 
 (Kossuth tér)
December 26. (Szerda)
KARÁCSONY
9.00-12.00 óráig 
 Pingvin Patika 
 (Kossuth tér)
December 29. (Szombat)
8.00-13.00 óráig
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)
9.00-20.00 óráig
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)
December 30. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 
 Pingvin Patika 
 (Kossuth tér)
December 31. (Hétfő)
MUNKASZÜNETI NAP!
8.00-13.00 óráig
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)
9.00-20.00 óráig
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)
Január 1. (Kedd)
MUNKASZÜNETI NAP!
9.00-12.00 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)
Január 5. (Szombat)
8.00-13.00 óráig
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
9.00-20.00 óráig
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)
Január 6. (Vasárnap)
9.00-12.00 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.)

Lapzárta: 
2019. január 7. (hétfő) 

12.00 óra

Karcag Város Önkormányzata,
a Karcagi Református Egyházközség és a

Déryné Kulturális, Turisztikai 
Sport Központ és Könyvtár

tisztelettel meghívja

2019. január 13-án (vasárnap) 
10.00 órára

a II. világháború áldozatai tiszteletére és a 
2. magyar hadsereg doni katasztrófájának 

76. évfordulója alkalmából rendezett

a karcagi Református Nagytemplomba.

Az Istentiszteletet követően mécsesek gyújtásával 
tisztelgünk a hősök előtt a Kun-piéta emlékműnél.

MEGEMLÉKEZÉSRE 

Horgászok 
figyelem!

A Nagykun Horgász 
Egyesület irodájában 

az ügyfélfogadás 
2018. december 24-től 2019. január 06-ig 

szünetel.
2019. január 07-től az iroda 

hétfőn-kedden-csütörtökön 
15.00 - 18.00 óráig tart nyitva. 

A 2019. évi jegyek értékesítése 
január végén kezdődik,

várhatóan akkor fogjuk megkapni. 

A műanyag horgászkártya 2019-től kötelező, 
a regisztráció az egyesület irodájában is kérhető. 

Szükséges okmányok: 
adókártya, lakcímkártya, személyi igazolvány. 

A fogási naplókat január 14-től kezdjük el szedni.
Kérjük, mindenki pontosan összesítve adja le február 28-ig.

Elnökség
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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.

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 
Szociális Szolgáltató Központ

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 
Szociális Szolgáltató Központ 

Család- és Gyermekjóléti Központ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott 
idejű 2 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.

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

5300 Karcag, Bajcsy-Zsilinszky utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátások-
ról szóló 1993. évi III. törvény és a kapcsolódó rendele-
tek által meghatározott feladatokat ellátja.

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

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

sz. mellékletében az esetmenedzserre vonatkozó ké-
pesítési előírások,

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

képesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: család- és gyer-
mekjóléti szolgálatnál vagy központnál szerzett leg-
alább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű alkalmazkodó és 
problémamegoldó képesség, önálló munkavégzés, em-
pátia, tolerancia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget iga-
zoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány a sikeres pályázást követően; nyilatko-
zat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt-
vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 
a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Kun Csilla nyújt a 06/59-311-006-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 - postai úton, a pályázatnak a Karcagi Többcélú Kis-

térségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ címé-
re történő megküldésével (5300 Karcag, Püspökladá-
nyi út 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 146-1/2018., 
valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.

 - elektronikus úton Kun Csilla intézményvezető részé-
re a szszkkarcag@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a benyújtott pá-
lyázat alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója, a szak-
mai vezető és a fenntartó képviselőjének bevonásával 
történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 10.

ESETMENEDZSER

Játsszon Ön is a Karcagi 
Hírmondóval!

A megfejtéseket személyesen névvel, címmel és telefonszámmal 
adhatják le szerkesztőségünkben 

2019. január 7-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: Pótári István Róbert (Karcag)

Ki gyújtotta meg a város adventi koszorúján a 
harmadik gyertyát?
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Anyakönyv
Házasságkötés

2018. december 15.
Tyukodi Éva - Balog Dávid

2018. december 15.
Mészáros Csilla - Bernáth 
Mihály

2018. december 15.
Kelemen Erzsébet - Tasi 
Gyula

Halálozás
Oros Károlyné 
(Szabó Mária) 
 (1934)

Kovács Attila 
 (1966)

Tóth István 
 (1957)

2018. december 21. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 A Karcag Városi Önkormányzat 
 Képviselő-testületi ülése 
18.50 Nótacsokor
19.05 Nagykunsági krónika 
 Aktuális kérdések
 Vendég: Dobos László, Karcag város 
 polgármestere
 Téma: év végi beszélgetés a város 
 vezetőjével                
 Karcagi hírek
 Rendőrök ellenőriztek
 Népszerű volt idén a grincsfa és az
 adventi koszorú
 Fogyasztói tudatosság
 Jótékonysági fotózás
 Háttér
 Vendég: dr. Fazekas Sándor
 Téma: 2018 értékelése                    
20.15 Nagykunsági Híradó
20.35 Adventi gyertyagyújtás 3.

2018. december 24-25-26.
hétfő-kedd-szerda 
(ismétlés december 29-30.)
07.30 Nagykunsági Híradó 
 (Heti összefoglaló)
08.30 Nagykunsági krónika
10.00 Mesemondó verseny 1.
11.45 Ovi-Gála
12.40 Varrósok szalagavatója
14.10 Szentannai szalagavatója
16.00 Gimisek szalagavatója
17.40 Karácsonyi koncert
18.05 Nagykunsági Híradó
18.00 Művészeti Iskola karácsonyi koncertje
19.30 Nagykunsági krónika
20.30 Adventi koncert

2018. december 27. csütörtök
16.00 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet
17.00 Hit Szava - római katolikus 
 szentmise
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó

18.25 Diákok karácsonyi műsora
18.50 Gyermekpercek
19.05 Nagykunsági krónika               
20.15 Nagykunsági Híradó
20.35 Karácsonyi hangverseny

2018. december 28. péntek
16.00 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet  
17.00 Hit Szava - római katolikus 
 szentmise 
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Ovi-Gála
19.05 Nagykunsági krónika               
20.15 Nagykunsági Híradó
20.35 A Karcag Városi Önkormányzat 
 Képviselő-testületi ülése 

2018. december 31. hétfő
8.00-18.00 Év végi összefoglaló
 (városunk és térségünk rendezvényei-
 ről és fesztiváljairól láthatnak 
 összeállításokat 1.)
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Év végi összefoglaló
 (városunk és térségünk rendezvényei-
 ről és fesztiváljairól láthatnak 
 összeállításokat 2.)

2019. január 02. szerda
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 „Ti azért így imádkozzatok...” 
 Nagykunsági Református Egyház-
 megyei Presbiteri Találkozó       
19.40 Karcagi hírek
20.00 Huszártoborzó, Kolbászízesítő,
 Kelttészta és Házi pálinka verseny 
 - összefoglaló 
21.00 Mozgáskorlátozottak műsora 2018
22.00 VII. Berekfürdői Tepertő és Pörc 
 Fesztivál - összefoglaló
23.00 Berekfürdői falunap 2018 
 Harcászati bemutató

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

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 
Szociális Szolgáltató Központ

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 

Szociális Szolgáltató Központ 
Család- és Gyermekjóléti Központ

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozat-

lan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 

5300 Karcag, Bajcsy-Zsilinszky utca 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízás-

sal járó lényeges feladatok: ellátja a személyes gon-
doskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi in-
tézmények, valamint személyek szakmai feladatairól 
és működésükről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet-
ben foglalt feladatokat.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapításá-
ra és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók.

Pályázati feltételek:
 - felsőfokú képesítés, iskolai szociális munkás, család- 

és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pe-
dagógus, család- és gyermekvédelem szakos pe-
dagógus, ennek hiányában gyermek- és ifjúságvé-
delmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, 
pedagógus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, 
gyógypedagógus,

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

vőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: család- és 

gyermekjóléti szolgálatnál vagy központnál szerzett 
legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű alkalmazkodó és 
problémamegoldó képesség, önálló munkavégzés, 
empátia, tolerancia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-
sok: részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettsé-
get igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régeb-
bi erkölcsi bizonyítvány a sikeres pályázást követően; 
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a mun-
kakör a pályázatok elbírálását követően azonnal be-
tölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. decem-
ber 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Kun Csilla nyújt a 06/59-311-006-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 - postai úton, a pályázatnak a Karcagi Többcélú Kis-

térségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ címé-
re történő megküldésével (5300 Karcag, Püspökla-
dányi út 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályá-
zati adatbázisban szereplő azonosító számot: 145-
1/2018., valamint a munkakör megnevezését: óvo-
dai és iskolai szociális segítő,

 - elektronikus úton Kun Csilla intézményvezető részé-
re a szszkkarcag@gmail.com e-mail címen keresztül.

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 10.

óvodai és iskolai szociális segítő

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, 
Berekfürdő területére 

vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra 

(péntek 16.00 órától hétfő 
reggel 07.00 óráig).

December 22-23. 
 dr. Domán György 
 Karcag, Ady Endre u. 58.
 Tel.: 06/30-434-5950

December 24-25-26. 
 dr. Godó Zoltán 
 Karcag, Kőrös u. 40.
 Tel.: 06/30-218-5722

December 29-30. 
 dr. Magyar György 
 Karcag, Hajnal u. 22.
 Tel.: 06/30-852-0465

December 31. - 
2019. január 1. 
 dr. Temesváry Tamás 
 Karcag, Széchenyi sgt. 38.
 Tel.: 06/30-537-5758

Köszönetnyilvánítás
December 15-én, 16.00 óra körül a karcagi Kóbor Szí-

vek kutyatelepről indultam hazafelé. A vágóhídhoz veze-
tő csatorna melletti útról autóval majdnem a csatornába 
csúsztam. A Katasztrófavédelem szakszerűen és gyorsan 
a segítségemre volt. Köszönöm a segítségüket! Kellemes 
ünnepeket és boldog új évet kívánok a Katasztrófavéde-
lem minden dolgozójának!

Kántor Ilona karcagi lakos
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Ingatlan
Régi típusú rendezett pa-
rasztház 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 rende-
zetten, sorba rakva (bükk, 
tölgy és gyertyán vegye-
sen). Ára: 13.500 Ft/kaloda. 
Ingyenes házhozszállítással. 
Tel.: 06/30-839-6710, 06/70-
351-6936.
Karcagon szalma eladó! 
Mennyiség: 1000 db, ára: 
1.500 Ft/q, méret: 120x150 
cm. Szállítás és rakodás meg-
oldható. Tel.: 06/70-370-1149.
Teljes körű hagyatékot fel-
vásárolok! Örökölte, vagy 
csak megunta a régi dol-
gait? Megveszem a legma-
gasabb napi áron, és min-
dent el is szállítok. Hívjon bi-
zalommal! Tel.: 06/30-853-
4323. 

Eladó napraforgó házhoz 
szállítva: 11.000 Ft/q, vörös 
cirok: 4.500 Ft/q, Babetta 
208: 20.000 Ft. Méz ház-
hozszállítás! Akác (folyé-
kony) 2.000 Ft/kg, vegyes 
1.500 Ft/kg. Szőllősi Csaba, 
Karcag, Füredi utca 3. Tel.: 
06-30-963-5073.

Mosógép, fagyasztóláda, 
gázkonvektor, dohányzó-
asztal, 3 db női kerékpár, 
20 db párnázott szék eladó. 
Magányos nőnek albérlet 
kiadó. Tel.: 06/20-230-1202.

Fenyővásár a Szűcs-Ker-nél 
Karcagon, a Szabó József 
utca 32/b alatt. Bejárat az 
Arany János utca elején, a 
Morgó Csárdánál.

Tükör, kétszárnyú vasajtó-
keret, ablakra vasrács, haj-
szárító búra (fotellal), ke-
resztvágó fűrész, kazán-
hoz piszkavas, éjjeliszek-
rény, felmosóvödör eladó. 
Tel.: 06/30-856-4631, 06/30-
849-2295.

Új állapotú elektromos zon-
gora olcsón eladó. Ugyanitt 
3-4 részes női néptánckosz-
tüm kölcsönözhető (ovisnak, 
iskolásnak is). Tel.: 06/59-312-
562.

Figyelem! Akciós farsangi 
jelmezek és kellékek vásá-
ra Szolnokon, a Széchenyi 
lakótelepi piac mögötti 
Dávid Jelmez szaküzletben 
(Széchenyi körút 127.). Óriási 
a választékunk bölcsis, ovis, 
iskolás és felnőtt méretű jel-
mezekből és kiegészítőkből. 
Nyitva mindennap 9.00-18.00 
óráig. Olcsó árak, óriási vá-
laszték! 

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

Hagyományosan hizlalt kis 
súlyú disznók eladók. Tel.: 
06/30-551-6995.

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenfé-
le javítás, cipzárcsere, felhaj-
tás, bőrkabát- és hátizsák-
javítás. Tel.: 06/59-887-269, 
06/70-300-9730.

Üvegezés-képkeretezés! 
Sári Mihály egyéni vállalko-
zó, Karcag, Szent István sgt. 
14. Tel.: 06/30-219-6813.

Az Orgonda Agrár Kft. föl-
det bérelne, és vállal nö-
vényvédelmi szaktanács-
adást, szakirányítást. Tel.: 
06/30-785-0690. 

Növényvédelmi szakirá-
nyítást szerződéskötés-
sel, számlaképesen válla-
lok. Kenyeres László okleve-
les növényorvos, tel.: 06/30-
785-0690.

Földet bérelnék Bihar-
nagybajom, Karcag, Kaba, 
Nádudvar, Nagyrábé, Püs-
pökladány, Sárrétudvari tér-
ségében. Ár megegyezés 
szerint. Tel.: 06/70-370-1149.

Feleslegessé vált papír- és 
fémhulladékát ingyen el-
szállítom! (Mosógép, hűtő-
gép, gázkészülék, autó-mo-
tor akkumulátor, stb.) Tel.: 
06/30-265-4197.
Vállaljuk az alábbi munká-
kat: épületek építését, bon-
tását, bármilyen nemű kő-
műves munkát. Tető épí-
tését, javítását, járdák, ka-
pubejárók újjáépítését, be-
tonozását, udvarok taka-
rítását, terepek tisztítá-
sát. A legkedvezőbb árak-
kal dolgozunk! Bármilyen 
nemű földmunkát, kubik 
munkákat is elvégzünk, 
nagy felületek aszfaltozá-
sát, zúzalékolását. Akár 
részletfizetés is megold-
ható. Hívjon bizalommal! 
Nyugdíjasoknak kedvez-
mény! 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!

 - Minőségi ellenőr - mérőszobai (Kisújszállás),
 - Általános irodai adminisztrátor (Kunmadaras, Kar-

cag),
 - Könyvelő (Berekfürdő),
 - Kereskedő (Kisújszállás),
 - Bolti eladó (Karcag),
 - Zöldségtermesztő - kertész (Berekfürdő),
 - Sertésgondozó (Kisújszállás),
 - Lakatos - egyszerűsített foglalkozás (Kunmadaras),
 - Forgácsoló, CNC gépkezelő, programozó és gépbeállí-

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

nostora),
 - 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:

A Városi Önkormányzat Városgondnoksága 
új elérhetőségei:

5300 Karcag, Táncsics krt. 46. (Látogató Központ)
Telefon: 06/59-703-207 Titkárság, Pénzügy

 06/59-703-208 Pénztár

Kedves Olvasóink!
Szerkesztőségünk 2018. december 27-től 

2019. január 03-ig zárva tart.

Következő lapszámunk 
2019. január 11-én jelenik meg.

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

Az eddigi hagyományoknak 
megfelelően Törökszentmik-
lóson került megrendezésre 
december 16-án, vasárnap az 
évad utolsó versenye, amely ki-
fejezetten azok számára lett ki-
írva, akik különböző versenye-
ken ebben az évben nem kerül-
tek be az országos élmezőnybe. 
A kezdeményezés példamu-
tató, hiszen sikerélményt kell 
biztosítani minél több gyer-
meknek a további eredményes 
munkához.

A lelkes karcagi szakosz-
tály sajnos a tervezett nyolc 
fő helyett csak öt versenyző-
vel képviseltette magát most. 
Az eredmények viszont biz-
tatóak a jövőt tekintve. Hét 
szakosztály közel nyolcvan fi-
atal kis birkózója mérte ösz-
sze tudását, amely látványos, 
izgalmas mérkőzéseket ho-
zott. Ezeknek a „Centrum” 
versenyeknek az a sajátossá-
ga, hogy a szakmai szempon-
tokat figyelembe véve állítjuk 
össze a korosztályok, súlycso-
portok összetételét. Így ver-
senyzett pl. Burai Rikárdó, 
aki nála egy-két évvel időseb-
bek között lett ezüstérmes 42 
kg-ban. Ebben a súlycsoport-
ban viszont a szintén karca-
gi Tóth Réka diadalmasko-
dott, és nyerte meg a versenyt. 
38 kg-ban Tótkomlósi Csenge 
ezüstéremmel a nyakában tér-
hetett haza. Az eredetileg 54 
kg-os Urbán Zoltán viszont 
egy súlycsoporttal feljebb ver-
senyzett, és két ragyogó tus-
győzelemmel szerzett arany-
érmet (sajnos ő nem szerepel 

a képen). Az ötödik verseny-
zőnk, a +69 kg-os Burai Ru-
dolf kicsit megilletődve kezdte 
menetélését, de folyamatosan 
magára talált, és három ellen-
felét is legyőzve nyert arany-
érmet. Soha rosszabb évzá-
rást. Jövőre folytatjuk, és vár-
juk minden szülő, nagyszülő 

biztatására a jövő karcagi kis 
bajnokait...

A Karcagi SE Birkózó Szak-
osztály ezúton kíván minden ol-
vasónak, birkózást szeretőnek 
boldog, békés karácsonyt és si-
keres, szép új esztendőt!

Szűcs András

A második vonal is remekül helytállt
B I R K Ó Z Á S

S A K K
Az idei szezont egy meghatározó játékos nélkül kezdte meg 

az NB II-es csapat, mivel Egyed Judit eggyel magasabb osztály-
ban folytatta NB-s szereplését az MTK színeiben. Judit a me-
gyében természetesen továbbra is éltáblása a csapatnak, amikor 
az egyéni versenyei ezt engedik. Az első fordulót hazai környe-
zetben, a már megszokott Akácliget fürdőben játszotta a csa-
pat. Ellenfelünk a szegedi Maróczy SE III volt, akik összeállítá-
sát még kitalálni sem lehetett, hiszen az NB I-ben szereplő csa-
patuk ezen a napon nem játszott, így tetszés szerint variálhatták 
a többi csapatuk összeállítását. Sajnos meg is tréfáltak minket, 
hiszen ők pontosan kiszámították ellenfeleiket, és az előzetes 
felkészülés több karcagi játékost meglepett, így minimális ará-
nyú, de fájó 6,5-5,5 arányú vereséget szenvedtünk egy papíron 
sokkal gyengébb ellenféltől. Ezt követően az utóbbi évek mu-
musához mentünk Kecskemétre, a Tóth László SE-hez. Bizony 
már szinte nem is emlékeztünk, mikor nyertünk ellenük utol-
jára, de ezen a napon a kissé tartalékos csapatunk nagyon ki-
tett magáért, és nagyszerű 7,5-4,5-es győzelmet aratva megsze-
rezte első győzelmét a szezonban. Az első két forduló eredmé-
nyei alapján csak reménykedni mertünk, hogy a csapat a jobbik 
arcát mutatja az Orosháza elleni rangadón. Szerencsére bizako-
dásunk nem volt alaptalan, és 7-5 arányban sikerült egy újabb 
győzelmet begyűjteni. Sajnos a 4. forduló a csapat számára csak 
a tisztes helytállásról szólhatott, hiszen példátlan módon a játé-
kosok folyamatosan mondták le a mérkőzést, és minden had-
ra fogható játékossal együtt is csak 10 fő tudott asztalhoz ülni a 
rendszerint nagyon erős Makó II ellen. Természetesen a játéko-
sok becsülettel küzdöttek, de ezen a napon semmi sem jött ösz-
sze, és 10-2 arányú vereséget szenvedtünk. Az őszi utolsó for-
dulóban is sajnos többen hiányoztak a csapatból, de szerencsé-
re néhányan módosították a hétvégi programjukat, és teljes csa-
pat ült le Gyula ellen játszani. Ennek eredményeképpen 6,5-5,5 
arányban sikerült egy újabb győzelmet begyűjteni. A körbeve-
réseknek köszönhetően a csapat az 5. helyről, az elsőtől 3 pont-
ra lemaradva veheti majd fel a küzdelmet a tavaszi fordulókban. 
Remélhetőleg a játékosok is átérzik ennek a lehetőségét, és meg-
tesznek mindent, hogy ismét dobogón végezzen a csapat. Egyé-
nileg eddig a csapatban senki nem nyújtott kiemelkedő teljesít-
ményt, azonban meg kell említeni Szaniszló Milánt, aki idén 
debütált az NB II-ben. Két alkalommal beugróként vállalta a 
játékot, és ezáltal két értékes döntetlennel segítette a csapatot. 
Természetesen nemcsak ő, hanem a korábban csak tartalék-
ként játszó, és az idén a csapatot többször kisegítő Vízkeleti Pál, 
Nagy Szilárd és Kovács Sándor is külön elismerést érdemelnek 
hozzáállásukért, és ráadásul beugrókként mindnyájan ponttal 
is gazdagították a csapatot.

Egyed Zsolt

Hiányzók és hullámzó 
teljesítmény

Balogh Andrea
Miklóssy-Bodnár Andrea

Kapás Mónika
Dede Lilla

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
eredményekben gazdag, békés, 
boldog új esztendőt kívánunk 
minden kedves olvasónknak!

A Kormány a téli rezsicsökkentésben korábban nem ré-
szesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanya-
got felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szó-
ló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozatában hozott dön-
tése alapján a Karcag Városi Önkormányzat támogatás-
ban részesült.

Örömmel tájékoztatjuk a támogatásra jogosult mint-
egy 997 háztartást, hogy az egyszeri 12.000 forint ösz-
szegű természetbeni támogatást önkormányzatunk a 
jogosultak részére 2019. január folyamán biztosítja.

A természetbeni támogatás átvételének módjáról a Pol-
gármesteri Hivatal a jogosultakat január elején levélben 
értesíti.

Dobos László
polgármester

TÉLI REZSICSÖKKENTÉS


