
Évente több százezer egység vért gyűjt be, és szigorú ellenőrzések 
után bocsájtja a rászorulók rendelkezésére a Országos Vérellátó Szol-
gálat. Munkájuk mégis szinte láthatatlan annak ellenére, hogy napi 
ezernyolcszáz véradó meglétét próbálják elősegíteni ahhoz, hogy a 
vérkészlet mennyisége elérje a mintegy öt-hat napos felhasználásra 
elegendő szintet.

(Folytatás a 2. oldalon...)
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November 16-án, szombaton tizenhatodik 
alkalommal került megrendezésre a Déryné 
Kulturális Központ színháztermében a Mada-
rász Imre Egyesített Óvoda Ovi-Gálája. A ren-
dezvényen a hagyományokhoz híven bemu-
tatkoztak a tagóvodák csoportjai zenés-tán-
cos produkcióikkal, majd az óvoda alapítvá-
nyának elnöke emlékplakettet adott át Pán-
ti Ildikó önkormányzati képviselőnek és dr. 
Nagy Molnár Miklós múzeumigazgatónak.

A megjelenteket Molnár Pál önkormányza-
ti képviselő köszöntötte, aki kiemelte, hogy mi-
lyen fontos világunkban a nemzeti összetartozás, 
a nemzeti kultúra. 

- Magyarságunkat az anyatejjel szívjuk ma-
gunkba, és a neveléssel tudatosítják bennünk, 
hogy milyen is magyarnak lenni. Magyarnak len-
ni annyi, mint magyarul gondolkodni, magyarul 
imádkozni, magyarul becézni gyermekünket. Eb-
ből fakad érzelmi világunk minden rezdülése, és 
ez ad lendületet gazdag és sokszínű kultúránk-
nak. Meggyőződésem, hogy a nevelés folyama-
tában a hagyományok ápolása kiemelkedő sze-
reppel bír a belső értékrend megteremtésében, a 
nemzeti öntudat kialakításában. Azt kívánom, 
hogy a most felnövekvő nemzedék tagjai meg-

őrizve és megújítva adják tovább azt az egyedül-
álló kulturális kincset, amit a szüleiktől, a nagy-
szüleiktől és a dédszüleiktől örököltek. Őrizzék 
meg a népszokásokban, a hagyományokban, a 
színpadi előadásaikban rejlő páratlan gazdagsá-
got - fogalmazta meg a képviselő.  

Ezt követően F. Kovács Sándor, városunk és 
térségünk országgyűlési képviselője szólt a megje-
lentekhez. Beszédében visszaemlékezett arra a hét 
ovi-gálára, amelyen ő maga szülőként is részt vett.

(Folytatás a 4. oldalon...)

XVI. Ovi-Gála

Az önkéntes véradás 
mindannyiunk felelőssége
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

A vidék és a 
főváros ’56 

novemberében 
(2.)

Az 1956-os forradalom történései 
a Nagykunságban több írott forrás-
ból is megismerhetők. Egyik legfon-
tosabb dokumentuma a Karcagon 
megjelenő Karcagi Híradó című heti-
lap volt, amelyet Filep István gimná-
ziumi tanár szerkesztett, és a legtöbb 
cikket ő írta az orgánumban. Később 
ugyancsak ő írta a legátfogóbb törté-
netet a helyi és a környékbeli esemé-
nyekről. 

Ugyancsak nagyon fontos törté-
neti munka dr. Fazekas Mihály tanár 
és néprajztudós könyve: Napló 1956-
ból. Ebben nemcsak karcagi esemé-
nyekről számol be, hanem debrece-
ni történésekről is, hiszen ő akkor ott 
volt egyetemista. Mivel az oktatás 
szünetelt, gyakran járt haza is. 

Az elmúlt számban említettem dr. 
Sípos István akkori kisújszállási refor-
mátus lelkész különleges Naplóját, 
amely több mint 350 oldal. Külön-
legessége abban rejlik, hogy az idő-
szak fő tömegkommunikációs eszkö-
zét, a rádiót hallgatva vetette össze a 
helyi eseményeket az országossal, sőt 
a nemzetközi helyzettel. De sok helyi 
és országos lap is eljut hozzá. A Kar-
cagi Híradó és a Tiszavidék című lap 
legtöbb példánya, ha némi késéssel 
is, de a kezébe kerül. Ezekből is jegy-
zetel. Könyvének 55. oldalától a 266.
oldaláig foglalkozik a novemberi na-
pokkal. Átlagosan tehát 7 oldal jut 
egy-egy novemberi nap történései-
nek leírására.

A napló szubjektív műfaj, de tár-
gyilagosságra törekvő, ha írója nem 
csupán a személyes élményeit mesé-
li el. Dr. Sípos is objektivitásra törek-
szik. Jegyzeteiből kiderül, hogy Szol-
nok megyében Karcagon volt a leg-
nagyobb szervezettsége a forrada-
lomnak. Fiai gyakran jöttek át Filep 
Istvánhoz tájékozódni és tanácsokat 
kérni. November 25-én, vasárnap ezt 
írja naplójába: „A karcagi tanárok le-
nézik a kisújszállásiakat, hogy nem 
csináltak semmit. A karcagi kommu-
nista párt tagjai feketelistát készítet-
tek a forradalomban résztvevőkről. A 
helyi tagok gyűjtötték azoknak a ne-
veit, akik ledöntötték a szovjet em-
lékművet. Érdekes, akkor nem áll-
tak oda a saját testükkel megvédeni 
az emlékművet. A karcagi diákok két 
napig sztrájkoltak Györfi deportá-
lása miatt.” (Györfi Sándor, a karca-
gi FMSZ sofőrje élelmiszert vitt a fő-
városba, és a Kilián laktanyában ra-
gadt bent a harcok miatt. A szovje-
tek letartóztatták és deportálták – a 
szerk.) 

November vége felé már egyre ka-
otikusabb a helyzet. Kádár kijátsza a 
munkástanácsokat, vezetőiket egy-
más ellen igyekszik fordítani. Dr. Sí-
pos úgy látja: a vidéket és a pestieket 
is egymás ellen fordítja. 

December 1-jén, szombaton: „A 
városban beszélik: A Táncsics TSz osz-
lik. A répát hordják. Mindenkinek 5 
mázsa van belőle, de van, aki 10-et 
is felrak. Mi jut akkor a többi tagnak?

Az olimpián viszont Papp Laci há-
romszoros olimpiai bajnok!”

  -ács-

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 
Szociális Szolgáltató Központ

Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2019. december 3-án (kedd) 
15.00 órára

a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár (Karcag, Dózsa Gy. u. 5-7.) földszinti kistermébe
az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona fennállásának
30 éves évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő

kiállítás megnyitójára.
A kiállítást megnyitja:
Dobos László,

Karcag város polgármestere

Az időszaki kiállítás 2019. december 16-ig tekinthető meg.

(...folytatás az 1. oldalról)
Városunk egészségügyi intézménye, a Kátai Gá-

bor Kórház minden hónapban szervez önkéntes vér-
adásokat. November hónapban 15-én, pénteken ke-
rült erre az alkalomra sor. Ehhez a kezdeményezés-
hez az évek során a település más intézményei is be-
kapcsolódtak, így például az AgroSprint Zrt., illetve a 
Szentannai Sámuel Középiskola. 

Mint Orvos Anetta Csillától, a Magyar Vöröske-
reszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetének 
karcagi területi vezetőjétől megtudtuk, nagyon fon-
tos a vérkészítmények pótlása hazánkban. 

- Nemcsak a baleseti sérültek, vagy a különbö-
ző transzfúziókra várók ellátásához, hanem ahhoz is, 
hogy a különféle vérkészítmények szükség esetén 
rendelkezésre álljanak - mondta el a szakmai vezető.

A továbbiakban szólt arról is, hogy egyre kevesebb 
a véradók száma Magyarországon, és ezzel egyenes 
arányban egyre nehezebb azt a megfelelő létszámot 
produkálni, ami a biztonságos véradás meglétéhez 
szükséges.  

Számos ismert személy kapcsolódik rendszeresen a 
programhoz, és állnak ki a jó ügy érdekében. Ebben a 
hónapban városunk és térségünk országgyűlési kép-
viselője, F. Kovács Sándor, valamint Hubai Imre, a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke is 
adott vért.

Elmondták, hogy fontos a véradás, hiszen aki vért ad, 
az egyet jelent azzal, hogy egészséges. Minél több fe-
lületen kell ösztönözni a fiatalokat is arra, hogy elmen-
jenek vért adni. 

- Azt gondolom, hogy egy megnyugtató érzés az, 
ha az ember mások számára segíthet példának okán 
egy véradással, hiszen mi, magunk is kerülhetünk 
egyszer olyan helyzetbe, hogy nekünk, vagy a csalá-
dunk tagjainak is szüksége lehet vérkészítményekre. 
Ilyenkor számíthatunk, számíthatnánk azokra az ön-
zetlen véradókra, akik mások életének adott esetben 
a megmentését teszik lehetővé véradásukkal - mond-
ta F. Kovács Sándor.

Brehó Mónika

Az önkéntes véradás 
mindannyiunk felelőssége
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INTERJÚ

- A Karcag Városi Önkormányzat alapította 1994-
ben. 2016 óta három fős kuratórium működteti. A 
közalapítvány mellett három fős Felügyelő Bizottság 
is működik. Önálló gazdálkodást folytatunk. Bevé-
teleink adományokból, támogatásokból, a szemé-
lyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból tevődik ösz-
sze. Az alapító okiratban foglalt céloknak megfelelő 
programokat állítunk össze. Törekszünk arra, hogy 
a programjaink maradandó élményt nyújtsanak. 
Gazdálkodásunkról egyszerűsített éves beszámo-
lót készítünk. A közalapítvány fontosnak tartja mű-
ködése során, hogy a szolgáltatók felé megbízható 
partnerek legyünk. A kapott támogatásokat, adomá-
nyokat, felajánlásokat, a közalapítvány alapító ok-
iratában megfogalmazott célokra fordítjuk. Minden 
esetben megköszönjük a támogatásokat, adományo-
kat, felajánlásokat. A kapott támogatásokkal, ado-
mányokkal, felajánlásokkal pontosan elszámolunk 
és az alapítónknak, a Karcag Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete felé munkánkról írásban min-
den évben beszámolunk.

- A közalapítvány alapító okiratában megfogal-
mazott célja a határon túli magyarsággal való kap-
csolattartás. Állami és önkormányzati közfeladat 
biztosításának elősegítése, Karcag és testvérvárosai: 
Székelykeresztúr, Bácskossuthfalva, Mérke, Szepsi, 
Schwarzheide, Longoueau, Krosno Odrzaňskie, 
Kunszentmiklós között létrejött testvérvárosi kap-
csolatok ápolása. Lényege, hogy a testvérvárosaink-
ból Karcagra látogatók megismerjék városunkat, a 
lakosságot, barátságok alakuljanak ki, megismerjék 
a város nevezetességeit, hagyományainkat, kultú-
ránkat, gasztronómiai értékeinket, örömteli napo-
kat töltsenek nálunk, szép emlékekkel térjenek ha-
za, vágyjanak vissza Karcagra. Lényege továbbá az 
is, hogy lehetőséget biztosítsunk a karcagiak számá-
ra is testvérvárosaink megismerésére.

- A közalapítvány kiemelten a határon túli ma-
gyarsággal kapcsolatos tevékenységében ért el je-
lentős eredményeket. Programjainkba, rendez-
vényeinkbe bevontuk a város fiataljait, a város la-
kosságát. A közalapítvány célul tűzte ki 2012-ben, 
hogy támogatja a karcagi általános iskolai tanulók 
határon túli magyar anyanyelvű testvérvárosaink-
ba való kiutaztatását. 2013-ban Bácskossuthfalván 
jártunk, 2014-ben Szepsibe utaztunk és 2015-
ben Székelykeresztúrra látogattunk. 2016-ban 
négy napos Ifjúsági Találkozót, tábort szer-
veztünk az Akácliget Fürdőben. A városba ér-

keztek Székelykeresztúrról, Szepsiből, 
Bácskossuthfalváról általános iskolai tanu-
lók és felnőtt kísérőik. A táborban a karca-
gi tanulókkal együtt összesen száznyolc fő 
vett részt. 2017-ben Francia-Magyar Bará-
ti estet szerveztünk. Rendezvényünk cél-
ja volt a gasztronómiai élményutazás fran-
cia testvérvárosunk ízvilágába, a baráti es-
ten résztvevő francia vendégekkel. Ez év-
ben még négy napos kirándulást szervez-
tünk Erdélybe, felnőttek és tanulók részé-
re. Önálló programjaink mellett felkérés-
re részt veszünk, együttműködünk a Karcag Városi 
Önkormányzat testvérvárosi célkitűzéseinek meg-
valósításában. A városba érkező delegációk fogadá-
sánál, a szabadidő tartalmas eltöltésében segítünk. 
2017-ben nagy megtiszteltetés volt a közalapítvány 
számára, hogy részt vehettem Lajosmizsén, a Kár-
pát-medencei Civil Konferencián. A megyénket kép-
viselő két civil szervezet közül az egyik a közalapít-
vány volt. Úgy értékelték, hogy a magyar és külföldi 
kulturális kapcsolatok ápolásában járunk élen.

- A határon túli magyarsággal való kapcsolattar-
tás keretében a közalapítvány 25 éves jubileumát 
Bácskossuthfalván ünnepeltük meg. Az évek során 
Bácskossuthfalva lett a közalapítvány által leglátoga-
tottabb testvértelepülésünk. Több alkalommal tör-
tént karcagi tanulók utaztatása a „Moravicai Nyár 
Táborokba”. Ezen túlmenően külön felnőttekkel, va-
lamint tanulókkal is szerveztünk kirándulást a te-
lepülésre. Baráti találkozót hoztunk össze, amelyre 
meghívást kaptak a karcagi támogatóinkon kívül a 
testvértelepülés lakói, barátaink is, akik az évek so-
rán testvérvárosi kapcsolatok építésében, fenntartá-
sában részt vettek, segítették a közalapítvány prog-
ramjainak megvalósítását. Közel száz fő vett részt a 
baráti találkozón. Alkalom volt arra, hogy találkoz-
tunk olyan barátokkal is, akikkel több éven át nem 
tudtunk. El kell, hogy mondjam, volt, aki külföld-
ről jött haza, hogy a baráti találkozón ott lehessen. 
Ez egynapos program volt, amelyen lélekemelő él-
ményeket élhettünk át. Külön szeretném kiemelni a 
karcagi támogatók nagylelkű, jószívű segítségét, az 
adományokat, amelyből megvalósulhatott ez a prog-
ramunk. Hálásan köszönöm minden karcagi részt-
vevő adományát, valamint azokét, akik nem tudtak 
eljönni a baráti találkozóra, de pénzbeli adománnyal 
segítették a program megvalósítását. Jóleső érzés volt 
tapasztalni a cél érdekében tett összefogást, a támo-
gatásokat, a sok-sok segítséget. Megérkezésünkkor 
megkóstoltuk a híres bureket, ezt követően az id. Ko-
vács Gyula Általános Iskola történelemtanára, Nagy 
Tibor bemutatta a települést. Kossuth Lajos szobrá-
nál, Kiss Antal református lelkész sírhelyénél meg-
emlékezést tartottunk, koszorút, sírcsokrot helyez-

tünk el. A Kossuth-parkban barátcserje, illetve nyári 
fehér orgona cserjét ültettünk. Majd ebéddel egybe-
kötött baráti találkozóra került sor. Rövid köszönté-
sek után emléktárggyal köszöntöttük alapítónkat, dr. 
Fazekas Sándor országgyűlési képviselőt, kifejezve 
ezzel azt, hogy ránk hagyott örökségére vigyáztunk, 
a közalapítvány működik. Bácskossuthfalva Helyi 
Közösségének gravírozott 3 literes Szent István pezs-
gőt ajándékoztunk az évek alatti baráti együttműkö-
désért. Közösen elénekeltük a „Nélküled” című dalt. 
Móricz Árpád bácskossuthfalvi református lelkész és 
Paskó Csaba, Kelebia plébánosa szívhez szóló, lélek-
emelő áldást mondtak a két település lakosaira, a to-
vábbi együttműködésre. 

- Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy a kö-
zösség érdekében kimagaslóan végzett önzetlen mun-
kámért megkaptam ezt a díjat. Civil emberként min-
dig szívügyemnek tartottam a közösségépítést. Test-
vérvárosainkba tett látogatásaim alatt megtapasztal-
tam az ott élő emberek vendégszeretetét, mindig fe-
lejthetetlen emlékekkel tértem haza, barátságokat kö-
töttem. Úgy éreztem, ezt másoknak is meg kell mutat-
nom, segítenem kell abban, hogy a karcagiak is kijus-
sanak testvérvárosainkba. Szívesen vettem részt de-
legációk fogadásánál, baráti találkozók szervezésével 
segítettem azt, hogy a karcagiak és a testvérvárosok-
ból ideérkezők megismerkedjenek, barátságokat köt-
hessenek. Megtiszteltetés számomra, hogy 2016 óta a 
közalapítvány elnökeként végezhetem a testvérvárosi 
kapcsolatok ápolását. Boldogsággal tölt el, hogy egy-
egy sikeres rendezvény kapcsán örömet okozhatok. 

- A várossal együttműködve továbbra is segítjük 
a testvérvárosi kapcsolatok fenntartását, továbbvi-
telét. Önálló program szervezésével is tervezzük a 
testvérvárosi kapcsolatok ápolását. Részt vettünk a 
Karcagi Helyi Akciócsoport pályázatán is. 2021-ben  
pedig meg szeretnénk valósítani a Kárpát-medencei 
testvérvárosaink Karcagon elnevezésű programot.

Brehó Mónika

„A barátság oka egyedül 
a barátság maga.” 

A „Karcag testvérvárosaiért” Közalapítvány idén ünnepelte fennállásának 
25. évfordulóját. Az alábbiakban a közalapítvány elnökével, Elek Eszterrel 
készített interjúnkat olvashatják, akivel beszélgettünk az elmúlt 25 év célki-
tűzéseiről, eredményeiről és arról, hogyan és hol ünnepelték meg a jeles év-
fordulót.

- Arra kérem, hogy mutassa be a közalapít-
ványt. Mit lehet róla tudni?

- Hogyan működik a közalapítvány, mi a lénye-
ge, milyen célkitűzései vannak?

- 2013-ban Ön kapta meg Jász-Nagykun-Szolnok 
Megye Európa Díját. Mit jelentett ez az Ön szá-
mára?

- Idén ünnepelték fennállásuk 25. évfordulóját. 

- Milyen eredményekkel büszkélkedhet a köz-
alapítvány? 

- Milyen további tervek vannak a közalapít-
vánnyal kapcsolatban?
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XVI. Ovi-Gála
(...folytatás az 1. oldalról)

- Mindig kiemelt jelentőséggel bír Karcagon az 
Ovi-gála. Az ember számos rendezvényre, szín-
házba, koncertre ellátogat, de mégis a legkedve-
sebb ezek közül az, amikor a saját gyermekünket 
láthatjuk a színpadon bemutatkozni. Megköszö-
nöm a szülőknek és az óvodapedagógusoknak, 
hogy lehetővé tették azt, hogy a mai délutánon 
megcsodálhatjuk az óvodások bemutatkozását - 
zárta szavait a képviselő. 

A gála kezdetén Gulyás Ferencné intézmény-
vezető is köszöntötte a szülőket, vendégeket. El-
mondta, hogy minden kisgyermek 
életében maradandó élmény a mai 
alkalom. Szólt arról is, hogy külön 
köszönet illeti meg Dobos Lászlót, 
Karcag város polgármesterét, vala-
mint Karcag Város Önkormányza-
tának tagjait, akik segítő munká-
jukkal, támogatásukkal hozzájárul-
tak az elmúlt években az óvodák-
ban megvalósult infrastrukturális 
és egyéb fejlesztésekhez.

A továbbiakban Farkas Adrienne, 
az 1997-ben alapított „Gyermekünk 
mosolya - Egészséges Gyermekekért 
Alapítvány” elnöke a karcagi óvo-
dás gyermekek kiemelke-
dő, önzetlen támogatásá-
ért emlékplakettet ado-
mányozott Pánti Ildikó 
önkormányzati képvise-
lőnek, aki kiemelt figyel-
met fordít az óvodai ok-
tató-nevelő munka támo-
gatására és a körzetében 
lévő óvodákkal történő 
kapcsolattartása. Emlék-
plakettet vett át a Györffy 
István Nagykun Múzeum 
nevében dr. Nagy Mol-
nár Miklós igazgató, az 

óvodás gyermekek önzetlen támogatása, 
és a múzeumpedagógiai területen nyúj-
tott nevelése miatt.  

Ezt követően a kilenc óvoda zenés-
táncos műsorát két részletben tekint-
hették meg a megjelentek. A produkci-
óikban a tagintézmények a saját, egyé-
ni sajátosságaikra támaszkodva mutat-
koztak be, így megtalálható volt a kör-
nyezettudatosság, a néphagyományok 
ápolása, a dal és a tánc egyvele-
ge is. 

Brehó Mónika 

Az Európai Mézes Reggeli program Szlové-
niából indult, a kezdeményezéshez Magyaror-
szág 2014-ben csatlakozott. Az idei országos 
program november 15-én, pénteken volt, ami-
kor városunk általános iskoláiban is 
tartottak mézes reggelit a Nagykun-
sági Méhész Egyesület karcagi méhé-
szei által felajánlott mézből. A Karcagi 
Nagykun Református Általános Isko-
lában Ábrahám Péter méhész az alsó 
tagozatos gyerekeknek a méz egész-
ségre gyakorolt hatásáról is szólt, 
majd átadta Földváriné Simon Ilo-
na igazgatóval a „mézes-rajzpályá-
zat” díjait. Ezután a kicsik mézes-va-
jas kenyeret kaptak osztályfőnöke-
iktől. A Györffy István Katolikus Ál-
talános Iskola alsó és felső tagoza-
tában mézes kenyérrel, gyógyteák-
kal és almával fogadták az iskolába 

érkező diákokat - tudtuk meg Birizló 
Csabától, az iskola pedagógusától. Az 
ökoiskolában környezettudatosság-
ra nevelik a gyerekeket, így a mézes 

reggelin sem voltak eldobható műanyag poha-
rak, hanem aki teát kért, az hozta saját poharát, 
bögréjét, és abba öntötte a gyógyteát. A tasa-
kos mézekből pedig az almaszeletekre akác-
mézet lehetett csepegtetni, vagy akác, vegyes, 
napraforgómézes kenyeret enni teával, almá-
val ezen a napon.

Brehó Mónika

„Mézes reggeli” városunkban
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Nyolcadik alkalommal került 
megrendezésre november 16-
án, szombaton a berekfürdői Te-
pertő- és Pörc Fesztivál. Egész 
napos gasztronómiai bemutató, 
szalonnasütés és kóstolás, for-
ralt bor, tea, kézműves vásár és 
színpadi produkciók várták az 
érdeklődőket.

A rendezvényre a helyi érdek-
lődőkön kívül érkeztek még láto-
gatók Zsámbékról, Kunhegyesről, 
Törökszentmiklósról és Salgótar-
jánból is. A nap folyamán a friss 
tepertőn kívül készült még birka-

pörkölt, pacalpörkölt, lucskos ká-
poszta és egy olasz jellegzetesség 
a porchetta, amely egy toszkániai 
specialitás. 

A főzőktől azt is megtudtuk, 
hogy a jó tepertőhöz elengedhe-

tetlen a mangalica sertés és a sütés 
megfelelő hőfoka.  

A rendezvényen részt vett F. Ko-
vács Sándor, városunk és térsé-
günk országgyűlési képviselője, aki 
elmondta, hogy a település egy iga-
zi gyöngyszem a térségben.

- A páratlan gyógyvíz, vala-
mint az olyan programok is, mint 
a mostani, vonzzák a vendégeket. 
Elmondhatjuk, hogy az évek alatt 
ez a rendezvény úgy kinőtte ma-
gát, hogy a Tiszta-tó szezonnyitó 
rendezvényévé vált - mondta a kép-
viselő.

Hubai Imre, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke 

köszöntőjében elmondta, nagyon 
fontos a hagyományok ápolása, és 
ezen a rendezvényen lehetőség is 
nyílt rá.

- Egy-egy ilyen rendezvény nem-
csak a helyiek számára számít kü-
lönlegességnek, hanem számos lá-
togatót vonz az ország legtávolabbi 
pontjairól is. Így az itt eltöltött na-
pok alatt megismerkedhetnek a te-
lepülés jellegzetességeivel, speciá-
lis arculatával - fogalmazta meg az 
elnök.    

Molnár János, Berekfürdő pol-
gármestere arról szólt, hogy a fesz-
tivál egy helyi lakos nyolc évvel ez-
előtti kezdeményezése volt, amely 
nagy rendezvénnyé nőtte ki magát.

- Berekfürdő számára azért is bír 
kiemelt jelentőséggel ez a rendez-
vény, mert ezáltal a nyári szezon 
meghosszabbodik, mielőtt elkez-
denénk a téli programok prezentá-
lását a nagyközönség felé - tudtuk 
meg a polgármestertől. 

A bereki rendezvényen baráti tár-
saságok, családok, önkormányza-
ti intézmények képviselői, hagyo-
mányőrzők is főztek. A ragyogó 
napsütés kedvezett a programnak, 
és mindenki megtalálhatta a szá-
mára kedves időtöltést. 

Brehó Mónika

A téli időszakban megnövekszik a szipogó, tüsz-
szögő és köhögő gyermekek száma. A hozzáértők 
szerint néhány egyszerű lépéssel csökkenthetjük 
az esélyét annak, hogy megbetegedjenek. Az aláb-
bi cikkünkből kiderül, hogyan erősíthetjük az im-
munrendszerüket, és milyen praktikák segítségé-
vel maradhatnak gyermekeink a lehető legtávolabb 
a bacilusoktól és a vírusoktól.

Gulyás Ferencné, a Madarász Imre Egyesített Óvo-
da intézményvezetője elmondta, hogy a hűvös idő be-
álltával megkezdődött a hiányzás az óvodákban is. 

A szülőkkel együttműködve az óvoda ebben az 
időszakban nagy gondot fordít a gyerekek réteges öl-
töztetésére, a vitaminok pótlására a közétkeztetésben 
is megjelenő fokozott gyümölcs-, zöldség- és folya-
dékbevitelre, valamint a higiéniára egyaránt. Mind-
ezek az óvintézkedések hozzájárulhatnak ahhoz, 
hogy megelőzzék a betegségek kialakulását. 

- Tagintézményeinkben novemberben az egészség 
hónapja kapcsán kiemelten foglalkoztunk a témá-
val. Meghívott szakemberek bevonásával igyekez-
tünk ráirányítani a szülők figyelmét arra, hogy mi-
nél átfogóbb ismereteket szerezzenek arról, hogyan 
lehet megelőzni a betegségek kialakulását, illetve ha 
már kialakult, mit kell tenni azért, hogy minél gyor-
sabb lefolyású legyen - mondta el az intézményvezető.

Dr. Szalay Annamária szülő annak ellenére, hogy 
szakmájából adódóan nagyon jól ismeri a betegségek 
elleni védekezést, mégis több alkalommal szembesül 

azzal, hogy óvodás kisgyermeke lebe-
tegszik. Elmondása szerint ilyenkor 
elsősorban a házi praktikára eskü-
szik; vitaminkészítmények adása, sa-
vanyú káposzta, citromos tea, étrend-
kiegészítők, echinacea, citrusfélék, al-
ma és sütőtök fogyasztása, valamint 
véleménye szerint a konyhasóoldatos 
gargarizálás és a rendszeres kézmo-
sás is elősegítheti a bacilusok semle-
gesítését. 

- A higiéniai szempontokat figye-
lembe véve nálunk a családban rend-
szeresen kéznél van a kézfertőtlenítő, 
valamint azt gondolom, hogy a kö-
zösségben viselt ruházat átcserélésével is sokat tehe-
tünk azért, hogy gyermekeinket és bennünket is el-
kerüljenek a vírusok - fogalmazta meg a szülő.

Dr. Juhász Zsuzsanna gyermekorvos elmondta, 
hogy kezd a betegségszám megnövekedni. Naponta 
általában harminc-negyven beteg gyermeket lát el, 
de az infulenzajárvány ideje alatt ez a szám a dup-
lájára is emelkedhet. Elsősorban felső légúti és felfá-
zásból adódó megbetegedésekkel találkozik a szak-
ember. 

- A közösségek kerülésével, a sűrű levegőztetéssel, 
megbetegedés esetén maszkkal, vitaminok adásával 
és réteges öltözködéssel is már sokat tehetünk azért, 
hogy elkerüljük, avagy enyhébb lefolyásúvá tegyük 
a fertőzést. Kimondottan igaz az is, hogy nem min-

den esetben szükséges az antibiotikumos kezelés, hi-
szen lázcsillapítással, citromos teával és pihenéssel is 
rendkívül sokat tehetünk a szervezet védekezőképes-
ségének segítésére - tanácsolta a szakember. 

A doktornő a védőoltások fontosságáról elmond-
ta, hogy az aktív immunizálásban főszerepet tölt be. 
A védőoltás beadását követően azonnal beindul az 
aktív védekezés, és már huszonnégy óra eltelte után 
erősebb a szervezet. Tíz-tizennégy nap múltán pedig 
kialakul az aktív védelem.

Így tehát fontos, hogy megfogadjuk a hasznos ta-
nácsokat annak érdekében, hogy minél kevesebb 
megbetegedéssel találkozzon a gyermekünk szerve-
zete ebben az időszakban. 

Brehó Mónika   

Hatásos módszerek az infulenza megelőzésére

Tepertő- és Pörc Fesztivál Berekfürdőben 
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A Karcagi Nagykun Református Gimnázium 
35 diákja, elsősorban a történelem iránt elköte-
lezett történelem fakultációs és történelmi-ma-
gyar szakirányos osztályok alkotta diákcsoport 
vett részt „A Horthy-rendszer születése” címmel 
rendezett tudományos konferencián 2019. no-
vember 14-én, csütörtökön a Debreceni Egyetem 
Történelmi Intézetében. A diákcsoport utazását 
a gimnázium két történelemtanára, Szentesi Zol-
tán és dr. Pintér Zoltán tanár urak szervezték és 
kísérték. A tanácskozás középpontjában a 100 
évvel ezelőtti események álltak, a legújabb kuta-
tási eredmények tükrében. A konferencia előadó-
inak sorában a mai magyar történelemkutatás 
„XX. százados” szakembereinek legjava, orszá-
gosan ismert és olvasott kutatók sora vett részt. A 
Refi diákjai emblematikus kutatók munkájával 
ismerkedhettek meg, közülük kiemelésre méltó a 
több száz publikációt, kb. 30 önálló kötetet jegy-
ző Romsics Ignác Széchenyi-díjas professzor, aki 
lebilincselő stílusú plenáris előadásával ragad-
ta meg a hallgatóság figyelmét, vagy a Magyar 
Tudományos Akadémia (Eötvös Loránd Kuta-
tói Hálózat) Trianon 100 kutatócsoportját vezető 
Ablonczy Balázs, aki friss eredményeivel a 2020-
ban száz éves békediktátum eddig vizsgálatlan 
vonatkozásaira világított rá.

A konferencia helyi, karcagi vonatkozással bír. 

Tavaly novemberben Karcagon, a Városháza 1. 
emeleti Dísztermében indította útjára a tudo-
mány hónapja keretében konferenciasorozatát a 
Debreceni Egyetem Történelmi Intézete a Karcag 
Városi Önkormányzattal karöltve. Így az előző 
esztendőben Karcagon az Osztrák-Magyar Mo-
narchia szétesésének 100. évfordulója állt a kö-
zéppontban, erre alapozva idén Debrecenben pe-
dig a Horthy-rendszer születése volt a tanácsko-
zás témája, magyar és európai kontextusban ér-
telmezve az 1919-es eseményeket.

A konferencia főszervezője, dr. Barta Róbert 
habilitált egyetemi docens, a Bölcsészettudomá-
nyi Kar Történelmi Intézetének igazgatója a kon-

ferencia megnyitóján kiemelte a Történelmi In-
tézet Karcag várossal az elmúlt években kiala-
kult szoros kapcsolatát. A tavalyi év novemberé-
ben Karcagon megtartott tudományos tanácsko-
zás előadóinak tanulmányaiból összeállított kon-
ferenciakötet épp most, a debreceni konferencia 
idején került ki a nyomdából, amelynek karca-
gi kötetbemutatója ez év decemberében várható. 
A kötet részben a városhoz, részben az Osztrák-
Magyar Monarchia felbomlásához kötődő tudo-
mányos tanulmányokkal, gyönyörűen illusztrált 
borítóval várhatóan december elején kerül Kar-
cagon bemutatásra.

dr. Pintér Zoltán Árpád

Tudományos konferenciát látogattak meg 
a Karcagi Nagykun Református Gimnázium diákjai 

POSTALÁDA

Ősszel a közlekedési balesetek jó részében 
a gépjárművezetők nem az időjárási-, látási- 
és útviszonyoknak megfelelően vezették jár-
műveiket. A járművezetők kötelessége a jár-
művük őszi-téli felkészítése, valamint a saját 
látásuk megfelelőségének biztosítása.

- Melyek a legfontosabb teendők? - erről 
kérdeztük Tóth Évát, a Karcagi Rendőrkapi-
tányság Közlekedésrendészeti Osztálya szá-
zadosát. - Az őszi-téli átállás keretében fon-
tos a járművön a futómű, az akkumulátor, a 
gumiabroncsok, a világítás, a fékrendszer el-
lenőrzése, az ablaktörlő, a jégkaparó, a jégol-
dó spray és a megfelelő ablakmosó folyadék 
vagy a páramentesítő használata.

A Látni és látszani kampányban arra ösz-
tönözzük a gépjárművezetőket, hogy vizs-
gáltassák át autójuk világító berendezéseit, 
gumiabroncsát, de ellenőriztessék látásukat 
is. A kampányhoz csatlakozott szervizekben 
ingyenes az átvizsgálás, a csatlakozott opti-
kusoknál pedig a látásellenőrzés.

Az október óta tartó akció épít a társa-
dalmi felelősségvállalásra. A közlekedés-
biztonság akkor lehet eredményes, ha fon-
tosságát, kockázati tényezőit a közlekedés 

minden résztvevője felismeri és tesz is érte. 
A december közepéig tartó kampány célja, 
hogy széles tömegek számára világossá vál-
jon a baleset-megelőzés területén a közleke-
dés szereplőire háruló felelősség: a vezető fi-
zikai állapota (látása) és a vezetett gépjármű 
műszaki kondíciója elválaszthatatlan össze-
tevői a biztonságos közlekedésnek.

A szakember arról is szólt, hogy a megvál-
tozott időjárási-, látási- és útviszonyok miatt a 
téli gumikat már fel kell szereltetni, de a biz-
tonságos közlekedés érdekében az elektromos 
kerékpárokra vonatkozó KRESZ szabályok 
betartására is figyelmeztetnek a rendőrök, a 
sötétben a gyalogosok és kerékpárosok szá-
mára is fényvisszaverő csík vagy ruha ajánlott 
a Látni és látszani elvnek megfelelően.  

DE

Látni és látszaniADVENTI 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.

2019. december 7. (szombat) 
11.00-18.00 óra

Helyszín: 
Városi Sportcsarnok (5300 Karcag, Kálvin út 6.)

Programok:

 - 11.00-18.00: mézeskalács sütés, népi játszótér, játszó-
sarok, és a Bengecseg Alapítvány kézműves foglal-
kozásai

 - 11.00-14.00: Máltai Szeretetszolgálat kézműves fog-
lalkozása, arcfestés

 - 14.00-18.00: kézműves foglalkozás a Madarász Imre 
Egyesített Óvoda pedagógusai vezetésével 

 - 16.00: Korda Vince Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény karcagi tagozatának társastánc bemutatója

 - 17.00: Dalma Dance Club karcagi tagozatának műsora
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Kedves Testvérek!
A Karcagi Református Egyházközség ebben az évben is 

szeretettel várja a „NYILAS MISI KARÁCSONYA” 2019 
Cipősdoboz ajándékgyűjtő akció keretében az ajándékokkal 

megtöltött cipős dobozokat. Az elkészített csomagot a 
Lelkészi Hivatalba (Karcag, Kálvin u. 3.) december 16-ig lehet leadni.

A Karcagi Református Egyházközség Presbitériuma  
szeretettel köszöni az adományokat.

A papírdobozokat A Karcagi Református Egyházközség 
Lelkipásztori Hivatalában (Karcag, Kálvin u. 3.) hivatali időben 

lehet átvenni és megtöltve leadni december 16-ig. 
A megtelt dobozokat december hónapban gyűjtik össze a 
Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársai, majd 

szétosztják a rászoruló kárpátaljai magyarok között.

NyiLAs Misi PAKK
TöLTSöN MEG EGy cipőSDOBOZT OLyAN AJáNDÉKOKKAL, 

AMELyEKNEK SAJáT GyErMEKE iS örüLNE!

Mi kerüljön a dobozba?

sapka, sál, 
kesztyű

zárt csomagolású 
édesség

játék könyv, színező, 
fejlesztő füzet, 

írószer romlandó élelmiszert, 
törékeny ajándékot, 
rossz állapotban lévő 

ajándékot, 
karácsonyfadíszt

KÉrJüK, A cSOMAGOLáSON 
TüNTESSE FEL, hOGy MiLyEN 
ÉLETKOrú ÉS NEMű GyErME-

KEKNEK SZáNJA A cSOMAGOT.
GyüJTőpONTOK: 

www.JOBBADNi.hu

Kérjük, ne tegyen 
a csomagba:

„Ha senki sem ad egy fabatkát az ötletedre, amiben te igenis hiszel, találd meg 
magadban azt a hangot, amely átsegít ezen az időszakon és harcolj a szélmal-
mokkal csak azért is. Igenis megéri néha Don Quijoténak lenni.” Dani Gold

 
Többen kértek már, hogy írjak olyan magyar származású izraeliekről, akik 

különböző formában, de sokat tettek a zsidó államért. Ezeknek az embereknek 
a többsége magyarnak vallotta-vallja magát, sőt a leszármazottak jelentős része 
is, akár a régi, akár a jelenlegi Magyarországról származtak.

Mikor ezt a részt terveztem, nem gondoltam, hogy szomorú aktualitása lesz 
az írásomnak. Sokan olvashattak arról, hogy a gázai terroristák sok száz raké-
tát lőttek az izraeli városokra, amelyeknek 90%-át a Vaskupola rakétaelhárító 
rendszer megsemmisítette.

Ennek a rendszernek megálmodója és magalkotója Dani Gold. Szülei, Aviva 
és Avraham Gold Kassa környékéről alijázott Izraelbe. Az 1962-ben Tel-Avivban 
született fiuk, Dani 1983-ban csatlakozott a légierőhöz. 2012-ben lett az akkor 
még nem lelkesen támogatott Vaskupola-csoport vezetője. Sok nehézséget kel-
lett legyőznie, amíg a ma egyedülálló fegyverrendszert kifejlesztette társaival. Így 
beszél eredményeiről (rövidítve): „A történelem során minden feltalálót, aki ké-
pes volt kereteken kívül gondolkozni (...) álmodozónak és holdkórosnak kiáltot-
ták ki. Ha végig gondolod (...) sci-finek hangzik az ötlet, hogy egy radarral, való-
színűtlenül rövid idő alatt 
beméred az ellenséges ra-
kétákat, az kiszámítja a 
becsapódás helyét, csak-
hogy közben a mi rakétá-
ink megsemmisítsék őket 
röptükben, amennyiben 
szükséges.” Ez a rendszer 
működik, és már életek 
százait mentette meg.

A következő híres em-
ber, akire mint családtag-
ra büszke vagyok, mint 
karcagira, talán Önök is, 
Herskó Ferenc, Avram 
Hersko biokémiai Nobel-
díjas. Karcag díszpolgára. 1937-ben Karcagon született. Hétéves korában a néme-
teket kiszolgáló Horthysta pribékek először Karcagon, majd Szolnokon gettóba 
zárták. Onnan valami csoda folytán nem Auschwitzba, hanem Strasshofba vitte 
a vonat édesanyjával és testvérével együtt. Sok nélkülözés után élve hazakerültek, 
majd 1947-ben édesapja is hazaérkezett a munkaszolgálat után. 1950-ben költöz-
tek Izraelbe, ahol a Héber Egyetemen szerzett orvosi diplomát. A haifai Technion 
Intézetben és az USA-ban kutatott. Végül a fehérjék bontásának megismerésében 
végzett kutatásai eredményeképpen kapta meg a Nobel-díjat 2004-ben, két kutató 
társával közösen. 2005-ben a Karcag Város Díszpolgára címet kapta meg.

Van egy magyar, akinek a gondolatai nélkül nem lenne a mai Izrael. Ő Herzl Ti-
vadar. Pesten született, majd családjával együtt Bécsbe költözött. Nem érhette meg 
az általa álmodott állam megszületését, de végső nyughelye a Herzl-hegy Jeruzsá-
lemben, amely egyben nemzeti panteon is. Újságíróként a „Dreyfus per” kapcsán 
megtapasztalta a határtalan antiszemitizmust. Eleinte úgy gondolta, hogy az asz-
szimilációval minden megoldható, de később arra a következtetésre jutott, hogy ez 
csak egy zsidó állam megalakulásával oldható meg, ahol a világ zsidósága együtt fog 
élni. Mozgalmat indított, amelynek a neve lett a cionizmus, arról a hegyről elnevez-
ve, ahol Dávid királyt eltemették. Születésnapja 2004 óta nemzeti ünnep Izraelben.

Megemlékezem egy izraeli nemzeti hősről, akinek fájdalmasan rövid élet 
adatott meg, Szenes Hannáról. 1921-ben Budapesten született. Bár kiválóan vé-
gezte el a Baár-Madas Református Gimnáziumot, a zsidók ellen hozott Nume-
rus clausus törvény miatt nem tanulhatott tovább. Palesztinába alijázott. 1943-
ban bevonult az angol hadseregbe. 1944-ben bevetették a jugoszláv határnál ej-
tőernyős partizánként, majd Magyarországra indultak. Elárulták őket, és hosz-
szas kínzás után Szenes Hannát kivégezték. Ma a Herzl-hegyi nemzeti pan-
teonban alussza örök álmát. Egyik versét ma már szinte népdalként ismerik. 
Megzenésítették, és ma már Izrael második himnusza.

Séta Keszarija Felé / Istenem, Istenem, / Soha ne legyen vége, / A fövenynek, a 
tengernek, / A víz morajának, / Az égragyogásnak, / Az emberi imának, / A föveny-
nek, a tengernek, / A víz morajának, / Az égragyogásnak, / Az emberi imának.

(Folytatása következik.)
dr. Molnár Sándor

izrael, ahogy én látom
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TANuLj Tovább KArcAgi KözéPisKoLábAN!
Karcagi Nagykun református gimnázium és Egészségügyi szakgimnázium 

iskolánk, a Karcagi Nagykun református Gim-
názium és Egészségügyi Szakgimnázium 2019 szep-
temberében immár 11. tanévét kezdte meg. A tanév-
kezdés izgalma és újdonsága mellett így ősszel nem 
árt, ha még előrébb tekintünk egy kicsit, hiszen tud-
juk jól, hogy az általános iskolák végzős diákjai szü-
leikkel együtt éppen ebben az időszakban próbálják 
végleges formába önteni továbbtanulási terveiket.

Amikor igyekszünk megismertetni az intézmé-
nyünkben folyó nevelő, oktató, közösségépítő és ha-
gyományőrző munkát, akkor nemcsak az elmúlt 10 
év sikereire és örömeire támaszkodhatunk, hanem 
az iskolánk címerében szereplő 1676-os alapítási év-
szám alapján arra a több évszázados szellemi, kul-
turális és lelki örökségre is, amely mindeddig meg-
tartott egyént, családot, várost és nemzetet. Nézzük 
hát, hogyan tudjuk mindezt a rendkívül gazdag és 
sokszínű örökséget 21. századi, modern köntösbe 
öltöztetni.

TégED is vár A NAgyKuNrEFi!

Iskolánk összesen ötféle gimnáziumi képzésre 
várja új tanulóit. Ezek közül a legnagyobb hagyo-
mányokkal az emelt óraszámú angol nyelvi képzés 
rendelkezik. A felsőoktatásba való bekerülés és a 
diplomaszerzés fontos tényezője a középfokú nyelv-
vizsga-bizonyítvány megszerzése. Intézményünk a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem Nyelvvizsga Központjának vizsgahelyszíneként 
erre is megoldást kínál. Az elérhető lehetőségek kö-
zül jelenleg a természettudományos irány a legkere-
settebb. Az emelt óraszámú biológia-kémia, vala-
mint az emelt óraszámú matematika-fizika kép-
zésben résztvevőkre számtalan tanulmányi verseny 
lehetősége, terepgyakorlat, diákkonferencián való 
indulás vár. E mellett az idei tanévben kerül átadás-
ra a teljes felújítás alatt lévő természettudományos 
laborunk, ahol a legmodernebb oktatástechnikai 
eszközök állnak majd rendelkezésre. Az emelt óra-
számú informatika képzésünk iránt érdeklődők-
nek szintén gyakorlati jellegű oktatást, jól felszerelt 

számítástechnikai szaktantermeket és sok verseny-
zési lehetőséget tudunk ígérni. Igen nagy népszerű-
ségnek örvend az emelt óraszámú magyar-törté-
nelem képzésünk is. Itt a tananyag átvétele mellett a 
Debreceni Egyetemmel meglévő élő kapcsolatunk-
ra hivatkozva történész konferenciákon való rész-
vételekkel, a Nyitott Bíróságok programban való él-
ményekkel, valamint iskolánk Főnix diákszínjátszó 
körében való fellépésekkel tudjuk gazdagítani diák-
jaink tanulmányait.

A kultúra terén kiemelendő az iskolánkhoz ezer 
szállal kötődő Pro Cultura Minoritatum Hungariae-
díjas Biljana bolgár néptánccsoport, amelynek tagjai 
évente több hazai és határon túli fellépésen, kirán-
duláson, valamint bulgáriai nyári táborozáson szok-
tak részt venni. Énekkarunk szintén számos fellépé-
si lehetőséggel és külföldi táborozással várja a való-
di közösségi élményre és tartalmas időtöltésre vá-
gyó fiatalokat. Szintén említést érdemelnek határon 
túli kapcsolataink, amelyek közül kiemelkedik az 

évente két találkozást jegyző svájci Kantonsschule 
Hottingen Zürich középiskolával fennálló cserediák 
programunk. Büszkék vagyunk iskolánk nagy ha-
gyományokkal rendelkező sportéletére is. Kosárlab-
da, röplabda és kézilabda sportágban több alkalom-
mal voltunk résztvevői, érmesei, sőt győztesei is az 
országos diákolimpiai döntőknek.

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy megadjuk a 
tiszteletet a magas színvonalú pedagógiai munká-
nak és tanulásnak, amelynek az országos átlagnál jó-
val magasabb, 4 egész fölötti érettségi eredmények, 
valamint a 87%-os továbbtanulási mutató a legfőbb 
bizonyítékai. Emellett értékes és tartalmas kulturá-
lis lehetőségeket, valamint hangulatos, és sok tanu-
lói kreativitással fűszerezett diákprogramokat is biz-
tosítunk.

Kérjük, kövessenek bennünket, kövessetek ben-
nünket honlapunkon és facebook-oldalunkon, vala-
mint szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 
személyesen is iskolánkban.

Nagykunrefisnek lenni igazi életérzés! gyErE, éLD áT!

Tisztelt Ügyfelek!

2019. december 06. (péntek)  munkanap (keddi munkarend szerint) Ügyfélfogadás: NINCS
2019. december 07. (szombat)  munkanap (pénteki munkarend szerint) Ügyfélfogadás: NINCS
2019. december 13. (péntek)  munkanap (pénteki munkarend szerint) Ügyfélfogadás: NINCS
2019. december 14. (szombat)  munkanap (pénteki munkarend szerint) Ügyfélfogadás: NINCS
2019. december 24. (kedd)  pihenőnap Ügyfélfogadás: NINCS
2019. december 27. (péntek) pihenőnap Ügyfélfogadás: NINCS

 Megértésüket köszönjük! rózsa Sándor 
jegyző 

A Karcagi polgármesteri hivatal ünnepi ügyfélfogadási rendje a következő:

HIRDETMÉNYEK

Lapzárta:
 2019. 

december 2. 
(hétfő) 

12.00 óra
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„A barátság oka egyedül a barátság 
maga.” (Wass Albert)

2019-ben 25 éves a „Karcag testvér-
városaiért” Közalapítvány. 

Kiemelten köszönöm alapítónk-
nak, Karcag Város Önkormányza-
tának a 25 éves munkánkhoz nyúj-
tott segítő támogatását. 

A határon túli magyarsággal törté-
nő kapcsolattartás keretében a közala-
pítvány a 25. évfordulóját testvérváro-
sunkban, Bácskossuthfalván ünnepelte 
meg testvértelepülésünkön élő támo-
gatóinkkal együtt. 

A kuratórium nevében őszinte tiszte-
lettel köszönöm meg a pénzbeli ado-
mányokat, támogatásokat, természet-
beni juttatásokat, felajánlásokat, a jó-
szívű, önzetlen munkát, minden segít-
séget. Jóleső érzés volt tapasztalni a cél 
érdekében tett összefogást, a támoga-
tásokat, a sok-sok segítséget. A támo-
gatásokkal emlékezetessé tették a köz-
alapítvány 25 éves működésének méltó 
megünneplését.

A közalapítványt a Karcagi Ipari 
Park Kft. jelentős összeggel támo-
gatta. 

Támogatónk voltak még: Karcagi 
Polgármesteri Hivatal, Kerekcipó Kft., 
Karcagi Református Egyházközség, 
Karcagi Borház Bt., „Karcagért” Köz-
alapítvány, Andrási Mihály, Andrásiné 
Peszeki Ágnes egyéni vállalkozók, Kis-
Új-Lap Kft., Flóra Szabó és Társa Bt. Kar-
cag, Virág-koszorú Kiskereskedelem, 
Simonné Sztrelko Mária Bt. Karcag,  
DIVON HUNGARY Kft. Karcag.

A karcagi résztvevők, akik pénz-
beli adományokkal, természetbeni 

juttatásokkal, a szervezésben való 
segítséggel támogatták a program 
megvalósulását: dr. Fazekas Sándor 
országgyűlési képviselő és felesége, Fa-
zekas Irén, Rózsa Sándor, a Karcag Vá-
rosi Önkormányzat jegyzője és felesé-
ge, Rózsáné Bodnár Marianna, Pánti Il-
dikó önkormányzati képviselő, az Ide-
genforgalmi, Társadalmi és Külkap-
csolati Bizottság elnöke, Györfi Sándor 
Kossuth-díjas szobrászművész, érde-
mes művész, Jászkun főkapitány és fe-
lesége, Györfi Sándorné, Ifj. Györfi Sán-
dor, a közalapítvány civil támogatója, 
Varga Nándor László, a Karcagi Ipari 
Park Kft. ügyvezetője és felesége, Tóth 
Irén, Gulyás Ferencné, a Madarász Im-
re Egyesített Óvoda intézményvezető-
je, dr. Bartha Júlia Ph.D néprajzos, ke-
letkutató, a Szolnoki Damjanich Já-
nos Múzeum nyugalmazott osztályve-
zetője, dr. Fazekas Katalin a közalapít-
vány civil támogatója, Csíziné Őrlős Ka-
talin, a Karcagi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás Gyermekek Átmeneti Otthona in-
tézményvezetője, Daróczi Erzsébet, az 
Új Néplap újságírója és férje, Molnár Ist-
ván, Plósz Csilla, a Karcagi Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola intéz-
ményvezetője, Szentesi Lajos, a Nagy-
kunsági Református Egyházközség fő-
gondnoka, a közalapítvány kuratóriu-
mának volt tagja, Laczik Dénes Imréné, 
a Kerekcipó Kft. ügyvezetője, a Karcagi 
Ipartestület elnöke, a Kováts-os Gyer-
mekekért Egyesület elnöke és férje, 
Laczik Dénes Imre, Spisák Dezső, a Kar-
cagi Rákóczi Szövetség elnöke, a köz-
alapítvány kuratóriumának volt tag-
ja és felesége, Spisák Dezsőné, dr. Sza-
bó Zsuzsanna, a közalapítvány volt jo-

gi tanácsadója, Lévai Kálmán nyugál-
lományú tűzoltó ezredes és felesége, 
Lévainé Kovács Róza, Simon Éva, a Kar-
cagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek 
Otthona és Háziorvosi Intézmény intéz-
ményvezető-helyettese, Kovácsné Kere-
kes Katalin, a Déryné Kulturális, Turisz-
tikai Sport Központ és Könyvtár mun-
katársa és férje, Kovács Imre, a közala-
pítvány civil támogatói, Karcagi Nagy 
Zoltánné, a közalapítvány civil támo-
gatója, Ecsedi Irén, a „Karcag testvérvá-
rosaiért” Közalapítvány alelnöke, Szabó 
Gabriella, a „Karcag testvérváro-saiért” 
Közalapítvány FEB-tagja, Ábrahám 
Istvánné, a Vöröskereszt karcagi területi 
szervezetének elnöke, a közalapítvány 
civil támogatója, Fodor Csaba Károly, a 
bácskossuthfalvai kosarasok kapcsolat-
tartója, Kiss János, a bácskossuthfalvai 
kosarasok kapcsolattartója, Juhász Ág-
nes, a Polgármesteri Hivatal munka-
társa, Kacsándi István Zoltán, a Pol-
gármesteri Hivatal munkatársa, a köz-
alapítvány civil támogatója, Kacsándi 
Istvánné, a közalapítvány civil támo-
gatója, Kovács Mária, a közalapítvány 
volt elnöke, Kovácsné Nemes Margit, a 
közalapítvány volt titkára, Kurucz Mag-
dolna, a Polgármesteri Hivatal munka-
társa, a közalapítvány civil támogató-
ja, Nagy Sándorné, a Karcagi Többcé-
lú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és 
Háziorvosi Intézmény dolgozója, Sza-
bó Józsefné, a közalapítvány civil támo-
gatója. 

Azon támogatóink, akik nem tud-
tak eljönni velünk Bácskossuth-
falvára, de segítették a közalapít-
ványt pénzbeli adománnyal, termé-
szetbeni juttatással, munkával: Sze-
pesi Tibor képviselő, a Déryné Kulturá-
lis, Turisztikai Sport Központ és Könyv-
tár igazgatója, Kun Csilla, a Karca-

gi Többcélú Kistérségi Társulás Szociá-
lis Szolgáltató Központ intézményveze-
tője,  Karcagi Nagy Zoltán önkormány-
zati képviselő, Balajti József, a Nagy-
kunsági Környezetvédelmi, Területfej-
lesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője 
és felesége, Balajtiné Tóth Erika, Hodos 
Bálintné, a Karcagi Többcélú Kistérségi 
Társulás Idősek Otthona és Háziorvosi 
Intézmény vezetője, a közalapítvány ci-
vil támogatója, Nagyné Major Mária, a 
Polgármesteri Hivatal intézményi és civil 
kapcsolatok ügyintézője, Potornai Rita, 
a „Karcag testvérvárosaiért” Közalapít-
vány titkára, Mészáros Zsolt,  az ESSEN 
Gyermekétkeztetési Kft. ügyvezetője, dr. 
Temesváry Tamás, a „Karcagért” Köz-
alapítvány elnöke, Szabóné Fábián Éva, 
a Polgármesteri Hivatal humánpoliti-
kai ügyintézője, Takácsné Csikós Anikó, 
a közalapítvány kuratóriumának volt 
tagja, Juhász János, a Polgármesteri Hi-
vatal munkatársa, a közalapítvány civil 
támogatója, Fehér Attila János, a Föld-
művelésügyi Minisztérium nyugalma-
zott gépkocsivezetője és felesége, Fehér 
Attila Jánosné, Magyar Mónika, a Pol-
gármesteri Hivatal munkatársa, a köz-
alapítvány civil támogatója, Perge Mi-
hály, a Polgármesteri Hivatal munkatár-
sa, a közalapítvány civil támogatója.

Köszönöm Bácskossuthfalva Helyi 
Közösségének, Seffer Attilának, a He-
lyi Közösség Tanácsa elnökének, Tímár 
Gabriellának, az Ady Endre Művelődési 
Egyesület elnökének a program össze-
állításában, megvalósításában nyújtott 
baráti együttműködést, és azt, hogy a 
testvértelepülésünkön lakók a baráti 
találkozóra elfogadták a meghívásun-
kat,  ezzel is erősítettük a barátságot. 

Elek Eszter
a „Karcag testvérvárosaiért” 

Közalapítvány elnöke

Köszönetnyilvánítás

2019. november 13-án és 14-én zajlott a VI. Országos 
Bihari János Hegedű-, Gordonka- és Kamarazenei Fesz-
tivál Abonyban. A KÁIAMI Erkel Ferenc Alapfokú Mű-
vészeti Iskolai Tagintézményt 4 tanuló és felkészítő ta-
náruk képviselte. A rangos versenyen 47 művészeti isko-
la tehetséges vonós növendékei, valamint kamarazene 
csoportjai vettek részt.

Makai Boglárka ezüst, a Karcagi Cselló Kvartett (Ko-
vács Balázs, K. Nagy Veronika, Tóth Anna, Urbánné Tóth 
Klára) kiemelt arany minősítést kapott. Köszönjük a zon-
gorakíséretet Zbiskó Zoltánnénak, valamint a támoga-
tást a szülőknek és a Kun-Orgonda Zenebarátok Egye-
sületnek.

EFAMI

Csellisták sikere 
az országos zenei fesztiválon
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2019. november 29. péntek
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Autonómia
18.50 Nótacsokor
19.00 Nagykunsági krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Orosz István
 Téma: megyei elismerésben 
 részesült
 Karcagi hírek
 - Mautner Zsófi a Morgó csárdában
 - Biztonságos Megyéért Díj
 - Digitális közösségi alkotóműhely
 - Szikfolt klub kiállítása
 - Újraélesztési bemutató
 - Biztonságos az érintéses 
 bankkártyás fizetés II.
 - Turisztikai attrakciók fejlesztése
 Háttér
 Vendég: Orvos Anetta Csilla
 Téma: Véradók Napja
20.30 Nagykunsági Híradó
20.40 Erkel megemlékezés Karcagon
21.50 Karcagi Tükör

2019. december 02. hétfő
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Sztárportré

18.50 Látogató
19.20 Székely konyha
20.10 Nagykunsági Híradó
20.30 Megyei Táncdalfesztivál

2019. december 03-04.
kedd-szerda
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet
19.30 Látogató – erdélyi utazás
20.00 A Hit Szava - római katolikus
 szentmise
21.00 Nagykunsági Híradó 
21.20 Karcag Sport: Karcag - Szajol 
 labdarúgó-mérkőzés

2019. december 05. 
csütörtök
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Autonómia
18.50 Nótacsokor
19.00 Nagykunsági krónika
20.30 Nagykunsági Híradó
20.40 Karcag Város Önkormányzatának 
 Képviselő-testületi ülése
21.50 Karcagi Tükör

HIRDETMÉNYEK
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

November 30. (Szombat) 
8.00-13.00 óráig 

 Berek Patika 

 (Kiss Antal utca 3.)  

9.00-20.00 óráig 

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.) (Tesco) 

December 1. (Vasárnap) 
9.00-12.00 óráig 

 Betánia Gyógyszertár

 (Szabó József utca 14.)    

Gyógyszertári 
ügyelet

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

Anyakönyv
Házasságkötés

2019. november 22. 
Ozsváth Szilvia - Federics 
László

Halálozás
Ökrös Ferencné 
(Szendrei Mária) 
 (1933)

Kedves Testvéreink!
Kedves barátaink!

Szeretettel tájékoztatjuk, hogy a 2019-es esztendőben is 
van lehetőség gyülekezeti szolgálatunk támogatására. A 
különféle adományaikkal - egyházfenntartói járulék, cél-
adományok - Önök tartják fenn a Református Egyházköz-
séget Karcagon. Az Önök adományait templomaink mű-
ködtetésére, harangjaink megszólaltatására, temetői inf-
rastruktúra kialakítására, pályázati önrészre, hivatalunk 
működtetésére és rendezvények megtartására fordítjuk.

Ebben az esztendőben külön gyűjtünk a borjúdűlői te-
mető kerítésére. A temető körülkerítése közel 16 millió 
forintba kerül a jelenlegi árakon. Intézményeinket a Ma-
gyar Állam ellátmányából tudjuk fenntartani, és jelentős 
pályázati összeg felhasználására kaptunk eddig is lehetősé-
get, ezekre nem is kérünk támogatást, de a fenti feladatok-
ra nem kapunk máshonnan pénzeket. Évszázadokon át az 
Önök Ősei segítették a megmaradást. Hitünk szerint az az 
áldozat, amit Önök most meghoznak majd, a látható for-
mája lesz hitük megvallásának és lelkük jóságának, amiről 
még az utódaink is tudni fognak, és fel lesz jegyezve az Úr 
Istennél. „A jókedvű adakozót szereti az Isten!”

Testvéri szeretettel: 
Karcagi református Egyházközség presbitériuma

Elérhetőségek: 06/59-312-143
Karcag, Kálvin utca 3.

Személyesen a Hivatalban 
(hétfő-csütörtök: 7.30-16.00 óra, péntek 7.30-13.00 óra).

Átutalással: OTP 11745073-20111425
(a közleményben tüntessék fel, hogy egyházfenntar-

tói, céladomány, stb.).

Istentiszteletek alkalmával 
a templomi perselyekbe helyezve.

Köszönjük támogatásukat!
Életükre Istenünk gazdag áldását kérjük!

Hogyan támogathatja 
a református Egyházközséget?

•

•

•

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, 

Berekfürdő területére 

vonatkozik, hétvégékre 

és esetleges 

ünnepnapokra 

(péntek 16.00 órától 

hétfő reggel 07.00 óráig).

November 30 - 
December 01. 

 dr. Temesváry Tamás

  Karcag, Széchenyi sgt. 38.

  Tel.: 06/30-537-5758

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2019. december 6-án jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

 - Építőmérnök (Kenderes),
 - Gépészmérnök (Karcag),
 - Általános iskolai tanár, tanító (Kenderes),
 - Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus 

(Kenderes),
 - Fitness (Kisújszállás),
 - Iskolatitkár (Kunmadaras),
 - Bérelszámoló (Kunmadaras),
 - Virágkereskedő-virágkötő (Kunmadaras),
 - Vendéglátó-ipari alkalmazott (Kenderes),
 - Cukrász (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható szolgáltatási foglal-

kozású - karbantartó (Karcag),
 - Nagyállattartó (Karcag),
 - Pék, édesipari termékgyártó - pék segédmunkás  

(Kisújszállás),
 - Forgácsoló (Karcag),
 - Marós (Karcag),
 - NC, CNC gépkezelő (Karcag),
 - Rakodómunkás (Karcag).

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

Az állásajánlatokról további információk találhatók a 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 
értékesítésre meghirdet 

redbro tipusú húshibrid 
csirkét

800 Ft/db egységáron, átlag 1,5-2 kg élősúlyban.
Az értékesítés folyamatosan zajlik a készlet erejéig  

2019. december 2. hétfőtől, 
hétköznaponként 8.00-12.00 óráig.

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

igény leadása telefonon: 
06/30-349-1363, hétköznaponként 8.00-14.00 óráig
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Ingatlan
308 m2-es építési telek eladó. 
Rajta 40 m2-es épület, garázs 
és szennyvízcsatorna. Irányár: 3 
M Ft. Tel.: 06/20-451-6311.  
Karcagon telek eladó (1286 
m2). Víz, villany, szennyvíz, gyü-
mölcsfák. Tel.: 06/30-686-4077.
Két utcára nyíló kis kertes 
ház, földszinti 40 m2-es lakás-
ra cserélendő+készpénz. Tel.: 
06/20-451-6311.
Ház eladó Karcagon, a Dózsa 
György utca 67. szám alatt. 
Irányár: 16,5 M Ft. Tel.: 06/30-
520-2776.
Karcagon 3 szobás, 96 m2-es 
családi ház, központi fűtés-
sel, teljes közművel eladó. Tel.: 
06/59-300-129.
Belvároshoz közel, 4000 m2-
es építési telek, egyben vagy 
felosztva eladó Karcagon, a 
Hunyadi utca 5. szám alatt. Tel.: 
06/70-773-8015.
Karcag főtéri, 2 szobás, I. emele-
ti bútorozatlan lakás hosszú táv-
ra kiadó. Tel.: 06/20-327-5719.
Karcagon 30 m2 alapterületű 
lakrész eladó. Tel.: 06/30-645-
0694.

Állat
Hízó, és japán kakasok eladók! 
Tel.: 06/70-251-9442.

Vegyes
Vásárolnék régi paraszti eszkö-
zöket, kolompot, rézcsengőt, 
juhászkampót, karikást, körmö-
lő-bicskát, régi gombos mel-
lényt, színes szódásüveget, 
miskakancsót, régi kerámiákat, 
stb. Tel.: 06/20-996-1346.
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 tűzifa (100x100x170cm) szá-
lában bükk, tölgy (27.000 Ft/fm), 
ugyanitt kalodában 30.000 Ft. 
Ingyen fuvar! Tel.: 06/70-351-6936. 
Eladó 2 db ágy, 6 db fotel, ágy-
neműtartó, női és férfi ruhák, fa-
liórák, plédek, cipők. Érdeklődni 
16 óra után Karcagon, a Délibáb 
utca 94. szám alatt. Tel.: 06/30-
644-3778. 
Eladó morzsolt, góréban szárí-
tott, kisszemű, sárga kukorica 
(vegyszermentes) 6.000 Ft/q, 
házhozszállítva, akár 20 kg-ot 
is! Tel.: 06/30-963-5073. 

Eladó 2 db Samsung TV, thonet 
székek, asztalok, zsírosbödönök, 
mobil kemence. Tel.: 06/30-216-
9216. 
Eladó 1 db 46 literes Haus-
meister hűtőszekrény. Irányár: 
30.000 Ft. Tel.: 06/20-360-9514. 
Csepel Camping kerékpár eladó. 
Irányár: 30.000 Ft. Adax típusú 
fűtőpanel (12.000 Ft), gyerekágy 
(alul fiókkal, 160 x 90-es, 16.000 
Ft) eladó. Tel.: 06/30-295-7437.
1 db 8,25 m és 1 db 6,75 m (25 
cm átmérőjű) lucfenyő rönk el-
adó. Tel.: 06/20-554-2262.
Eladó használt Fég gázkazán. 
Irányár: 15.000 Ft. Tel.: 06/70-
242-2613.
Eladó 130 liter szilvacefre Kar-
cagon. Tel.: 06/30-236-5858.

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

Vállaljuk az alábbi munká-
kat: épületek építését, bontá-
sát, bármilyen nemű kőmű-
ves munkát. Tető építését, javí-
tását, járdák, kapubejárók újjá-
építését, betonozását, udva-
rok takarítását, terepek tisztítá-
sát. A legkedvezőbb árakkal dol-
gozunk! Bármilyen nemű föld-
munkát, kubikmunkákat is elvég-
zünk, nagy felületek aszfaltozá-
sát, zúzalékolását. Akár részletfi-
zetés is megoldható. Hívjon biza-
lommal! Nyugdíjasoknak kedvez-
mény! Tel.: 06/30-853-4323.
Feleslegessé vált papír- és fém-
hulladékát ingyen elszállítom! 
(Mosógép, gázkészülék, stb.) 
Tel.: 06/30-265-4197.
Méz házhozszállítás! Akác 
(2.000 Ft/kg), repce, napra-
forgó, nyári vegyes (1.500 Ft/
kg). Szőllősi Cs., Sebők E., tel.: 
06/30-963-5073.
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.
Napelemes rendszerek értéke-
sítése Karcagon és környékén, 
ingyenes helyszíni felmérés-
sel, 0%-os hitelügyintézéssel. 
Hívjon bizalommal! Tel.: 06/30-
439-9608.

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!

QUALITE ’96 KFT.
KARCAG, MADARASI ÚT 54/A, TEL.: 0036 500 139
HTTPS://RENAULT.QUALITE.HU
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