
Advent első vasárnapján, december 1-jén a Városhá-
za dísztermében a Karcag Városi Önkormányzat és a 
Nagykunságért Civil Fórum Egyesület szervezésében 
adventi gyertyagyújtás volt. 

Keserűné Ébner Tünde köszöntötte a vendégeket, majd Sá-
ri Kovács Szilvia alpolgármester ünnepi köszöntőjében felidéz-
te az adventi ünnepkör történetét, majd arról is szólt, mennyire 
fontos, hogy a lelkünket is ünnepbe öltöztessük ezen időszakban 

és arra is felhívta a figyelmet, hogy nem az ajándék értéke a fontos, hanem az, 
hogy szeretettel adják. Az önkormányzat és a maga nevében is mindenkinek ál-
dott ünnepeket kívánt, majd meggyújtotta az első gyertyát az adventi koszorún. 

(Folytatás a 3. oldalon...)
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Testületi ülés
Megtartotta soros ülését 

Karcag Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
november 28-án, csütörtö-
kön. A tanácskozáson általá-
nos közmeghallgatásra és dí-
jazottak köszöntésére is sor 
került. 

A napirendek megtárgyalása 
előtt Dobos László polgármes-
ter köszöntötte a közelmúlt dí-
jazottjait. Nagy Katalint, a Karca-
gi Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztály aktív eszköz szakügyin-
tézőjét, aki az október 23-ai ünnep alkalmából 
miniszteri elismerő oklevélben részesült. Do-
bos László polgármester gratulált Takácsné Csi-
kós Anikónak, a Karcagi Nagykun Református 
Általános Iskola igazgatóhelyettesének, aki a 
Tiszántúli Református Egyházkerület által ala-
pított Református Köznevelési díjban részesült. 
Köszöntötték Jobbágy Ildikó Máriát, a Karcagi 
Nagykun Református Általános Iskola pedagó-
gusát, aki dr. Fekete Károly püspök és Nt. Koncz 
Tibor esperes által átadott Református Nagy-
kunságért Pedagógiai-díjban részesült. Kö-
szöntötték Tasiné Fajkucziós Ivett rendőr száza-

dost, a Karcagi Rendőrkapitányság Kunhegyesi 
Rendőrőrs Bűnügyi Alosztály alosztályvezető-
jét, valamint Babócsi László rendőr őrmestert, 
a Karcagi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi 
Osztály Járőr- és Őrszolgálati Alosztály járőrve-
zetőjét, akik a nemzeti ünnepünk alkalmából 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei főkapitányi elis-
merésben részesültek. Végül Kardos Péter Már-
ton tűzoltó százados köszöntésére került sor, 
aki a Karcagi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 
műszaki biztonsági tisztje, és október 23-án fő-
igazgatói elismerésben részesült.  

(Folytatás a 2. oldalon...)
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(...folytatás az 1. oldalról)
Nyolc igen, két nem és egy 

tartózkodás mellett elfogad-
ta a testület a beszámolót a 
Karcag Városi Önkormányzat 
2019. évi költségvetésének 
I-III. negyedévi végrehajtá-
sáról. Karcagi-Nagy Zoltán, a 
Pénzügyi, Fejlesztési és Me-
zőgazdasági Bizottság elnö-
ke elmondta, minden a ter-
vezettek szerint, megfelelő 
ütemben zajlott. Kilenc igen 
és két tartózkodás mellett el-
fogadta a testület a Karcag 
Városi Önkormányzat Képvi-
selő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szó-
ló önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatot. Meg-
szavazta a testület a Karcag Városi Önkormányzat vagyoná-
ról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányza-
ti rendelet módosítására tett javaslatot. Döntöttek az egyes 
haszonbérbe adott termőföldek 2020. évi haszonbérleti dí-
jának mértékéről. Elfogadta a testület a Karcag Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 2019. évi munkatervéről szó-
ló határozat módosítását. Döntött a testület a Karcag Városi 
Önkormányzat Közbeszerzési Bíráló Bizottság létrehozásá-
nak módosításáról. Egyhangúlag támogatták a Karcag Városi 
Önkormányzat és a Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzat közötti megállapodás felülvizsgálatára tett javasla-
tot. Megszavazta a testület a Karcag Város Településrende-
zési eszközei 2019. évi 2. módosításának 8. módosítási céljá-
hoz kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességét. A kép-
viselők döntöttek a Karcag Város településrendezési eszkö-
zeinek 2019. évi 2. módosításához kapcsolódó véleménye-
zési szakasz zárásáról. Egyhangúlag támogatták a karcagi ál-
talános iskolák felvételi körzeteire a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal részére tett javaslatot. Dobos Lász-
ló elmondta, hogy átgondolt, körültekintő lépést kell majd 
megtenni ahhoz, hogy a továbbiakban is olyan emberek ke-
rülhessenek ki az iskolákból, akik hírét viszik a városnak, és 
pozitív példájukkal bizonyítják majd, ahogyan az elődök is 
tették, hogy milyen komoly alapokat, felkészültséget kap-
tak az iskoláinkban. Egyhangúlag megszavazták a javaslatot 
a MEDICOPTER Alapítvány támogatására. Megszavazta a tes-
tület az Emergency Service Kft. által ellátott központi orvosi 
ügyeleti ellátás kiegészítő finanszírozására, valamint az ellá-
tási időszak meghosszabbítására tett javaslatot. Egyhangúlag 
támogatták a Karcag, Horváth F. u. 3-5. fszt. 1. sz. alatti nem 
lakás céljára szolgáló helyiség a Budapest Hitel- és Fejleszté-
si Bank Zrt. részére történő pályázaton kívüli bérbeadásáról 
szóló határozat módosítását. Megszavazta a testület a Kar-
cag, Kossuth tér 5. sz. alatti épület egyik helyiségében Városi 
Bíróság részére történő helyiségbiztosításról szóló határo-
zat módosítását. Támogatták a Karcag, Baross u. 44. szám alat-
ti helyiség Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Szervezete részére történő használatba adásáról szóló ha-
tározat módosítását. Egyhangúlag támogatta a testület a Kar-
cag, Dózsa György u. 2. szám alatti, 43 m2 alapterületű és 56 m2 
alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség Feretrum Te-
metkezési Kft. részére történő bérbeadását. Egyetértésben 
döntöttek a Karcag, Dózsa Gy. út 2. sz. alatti nem lakás céljára 
szolgáló 37,9 m2 és 24,28 m2 alapterületű helyiségek Kerekes 
Bt. részére történő további bérbeadásáról, és a Kerekes Bt. ál-
tal bérelt 37,9 m2 és 24,28 m2 alapterületű helyiségek bérle-
ti díj csökkentéséről szóló határozat módosításáról. Döntöt-
tek a Karcag, Dózsa György u. 2. szám alatti nem lakás céljára 
szolgáló 148,73 m2 alapterületű helyiség bérbeadásáról. Egy-
behangzóan elfogadták a javaslatot a Karcag, Dózsa György 
u. 2. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 90 m2 alapterü-

letű helyiség bérbeadásáról. 
Egyhangú szavazást követő-
en elfogadták a Karcag, Dó-
zsa György u. 2. szám alat-
ti nem lakás céljára szolgáló 
helyiségből nyíló, belső udva-
ri raktár bérbeadásáról szóló 
határozat módosítását. Meg-
szavazták a Karcag, Ohio tér 
2. szám alatti 20,88 m2 alapte-
rületű nem lakás céljára szol-
gáló helyiség Full Autóklini-
ka Kft. részére történő bér-
beadását. Egyhangú szava-
zás mellett döntöttek a kar-
cagi 545 hrsz.-ú ingatlanból 

84 m2 területre földhasználati jog Magyar Telekom Nyrt. ré-
szére történő bejegyzéséről. Döntöttek a Karcagi Laktanyá-
ban található 5376/16 hrsz-ú ingatlanból 800 m2 nagyságú te-
rület MultiTec Kft. részére történő bérbeadásáról. 

A napirendi pontok megtárgyalása előtt Szepesi Tibor 
képviselő felszólalásában elmondta, hogy a városban folyó 
gyors elérésű internet bevezetését végző szolgáltató szak-
emberei a lakókra nézve zavaró körülmények között végzik 
a munkájukat. Felszólalásában azt javasolta, hogy vizsgálják 
felül, hogy milyen hatékonysággal végzik a rájuk bízott fel-
adatokat. Dobos László polgármester válaszában elmondta, 
hogy meg fogják vizsgálni a helyzetet, és a szükséges lépé-
sek megtételére is sor kerül.  

Lengyel János képviselő a testülettel ismertette észrevé-
teleit; miszerint a Karcagpusztáról induló, majdnem a bucsai 
híd lábához, a Gyarmati útba torkolló szilárd útburkolatú ön-
kormányzati fenntartásban lévő mezőgazdasági utat a ser-
téstelep tulajdonosa lezárta a közforgalom elől, ami ellen a 
gazdák tiltakozásukat fejezték ki, mivel számos kellemetlen-
séget okozott számukra. Ennek az ügynek a kivizsgálását kér-
te a képviselő. Dobos László polgármester és Rózsa Sándor 
jegyző válaszában elmondta, hogy folyik az üggyel kapcso-
latos jogszerűség kivizsgálása, és annak meglétét követően 
megteszik a megfelelő lépéseket. 

Andrási András képviselő felszólalásában kérdést intézett 
Dobos László polgármesterhez a TRV csatornahálózat cseré-
jének munkálatait illetően, a postai parkoló rendbetétele mi-
att, az Arany János Általános Iskola bezárását és az épületnek 
a felhasználását, és a Dózsa György út és a Szenti István-su-
gárút állapotát érintő kérdésekben. Dobos László elmond-
ta, hogy a TRV az önkormányzat hatáskörén kívül álló feladat, 
ennek ellenére mindent megtesznek azért, hogy mielőbb el-
készüljön az érintett útszakaszon a csatornahálózat cseréje. 
A postai parkoló rendbetételét illetően elmondta, hogy az a 
posta tulajdonában álló terület, és a biztonságosabb parko-
lási lehetőség megoldása is az ő feladatuk. A megnevezett 
útszakaszok felújításra irányuló kérdésekben a polgármes-
ter arról szólt, hogy szorgalmazni fogja az említett útszakasz-
ok felújítási munkálatait. Dobos László az Arany János Általá-
nos Iskola bezárását érintő kérdésekben azt mondta el, hogy 
nem az önkormányzat záratja be az iskolát, hanem a fenntar-
tó, egy évekkel ezelőtti, civil szervezet által kezdeményezett 
szegregáció feltételezése miatt tett feljelentés okán. Egyelő-
re viszont az épület még iskolaként üzemel, és a kihasználási 
lehetőségeiről elegendő lesz akkor döntenie a városnak, ami-
kor a tényleges bezárás éve közeledik.

A közmeghallgatáson a felszólalók között volt Király Fe-
renc, aki a fűtési szezon beálltával arra hívta fel a figyelmet, 
hogy mindenki lehetőségeihez mérten minél inkább kerül-
je azokat a fűtési anyagokat, amelyek a levegőt szennyezik.     

A testület munkaterv szerinti következő ülését december 
19-én, csütörtökön tartja.

Brehó Mónika

KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Hő és hó 
(avagy egy kis 

történelmi adalék a 
nagy „hűhó”-hoz)
Egy hónapra rá, ahogy a székes-

főváros tekintetes közgyűlése kihir-
dette a „klíma vészhelyzetet”, meg 
is érkezett az első idei hóesés. Nagy 
pelyhekben hullt a hó, s ahogy ilyen-
kor már évtizedek óta lenni szokott, 
itt-ott zavarok támadtak. Különösen, 
ahol sínpályán történik a „közössé-
gi közlekedés”, és váltók is nehezítik. 
(Persze az „egyéni közlekedésben” is 
előállhatnak bizonyos anomáliák, de 
ez most mellékes. )

A „közösségi klíma vészhelyzet” 
hívőinek ajánlanám az egykori nagy-
kunsági jegyzőkönyvekből, milyen is 
volt az igazi vészhelyzet, ami az idő-
járás változásból következett. Bár ak-
kor ezt nem hívták „globális felmele-
gedésnek”.

Már 1790-ben és 1794-ben is fel-
jegyeztek kegyetlenül aszályos éve-
ket, évtizedeket, de az 1861-es és 
az 1863-as aszályos évekből ma-
radt meg a legtöbb hiteles feljegyzés. 
Bellon Tibor 23 évvel ezelőtt megje-
lent Beklen c. tanulmánykötetében 
idézi - többek között - az ínséges vi-
dék megszemlélésére kiküldött ki-
rályi biztos jelentéséből az alábbia-
kat: „...Egy Karczag melletti, 200 hol-
das tanyán mindössze 5 véka búza 
termett, takarmány semmi. Az em-
berek füvet, a sertések húst esznek. 
Azok is, ezek is só nélkül. A mi meg-
ehető zöldet talál a szegény nép, ösz-
szeszedi s ételnek megfőzi, az elhul-
lott lovak hulláin pedig sertések lak-
mároznak. Az élelmes faj összevásá-
rolja potom áron a sovány sertéseket 
és lovakat, s ezeket lebunkózza, meg-
nyúzza, s húsukkal amazokat hizlal-
ja. A zöldség ritka s méregdrága s ha 
az ember, újságvágytól ingerelve, er-
szénye megtöltésével vesz is pl. né-
hány ugorkát, nem élvezheti, mert a 
szárazság miatt olya keserű, hogy le-
hetetlen megenni. Egy dinnye s egy ló 
egy áru, ez is, amaz is 25 garas. Akár 
merre megy az ember, az úton dög-
lött lovakat talál. Kun László idejét ér-
tük el, már sokan taligára szorultak, s 
azt maguk vonják. A takarmánynak 
oly szűke van, hogy a legavasabb régi 
szalmának, sőt dudvának, melyre az 
előtt még csak rá sem néztek, tizszer-
te nagyobb ára va, mint volt hajdan a 
legjobb szénának. 

Fűteléknek a nép a rétekről, miu-
tán a csorda lelegelte, a nád és gyé-
kény gyökereit, a mezőkről a kutya-
tejet vagdalja ki. Barmát akácz, sző-
lő és fanzárlevéllel tengeti. A régi vil-
lák hevernek, az újak nem keltek. He-
lyettük a gazdák gereblyéik régi fo-
gaik közé újakat csinálnak, hogy a 
lekaszált arasznyi gabonát összege-
reblyézhessék. Maguk a gazdák is 
marokszedőkké lettek. A termést né-
hol ökrös szekerek helyett talicskán és 
lepedőben hordták haza”.

  -ács-

Testületi ülés
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Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek decemberi 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  december 9. 15.00-16.00-ig,
   Városháza 2. terem
Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  december 17. 17.00-18.00-ig,
   Városháza 2. terem
Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  december 9. 16.00-17.00-ig,
   Városháza 2. terem

Gyurcsek János  4. választókörzet  december 9. 8.00-10.00-ig,
   Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  december 10. 14.30-16.30-ig,
   Városháza 5. szoba
Karcagi-  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  december 10. 14.00-15.00-ig,
   Városháza 2. terem
Szepesi Tibor 7. választókörzet  december 9. 16.00-tól, 
   Kiskulcsosi tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  december 12. 16.00-17.00-ig,
   Kádas György Ált. Isk.,
   Kisújszállási út 45. 

(...folytatás az 1. oldalról)
Az ünnepi műsorban közreműködtek a Madarász Imre Egyesített 

Óvoda Jókai úti tagóvodája Dúdoló zenei tehetségfejlesztő műhelyének 
tagjai Molnárné Győri Erika óvodapedagógussal, a Karcagi Nagykun 
Református Általános Iskola Csillagfény Kórusa, vezényelt Ferenczi 

Péterné, a Györffy István Katolikus Általános Iskola Gyermekkara, Borsosné 
Herczeg Judit vezetésével és Poór László közreműködésével, a Kátai Gábor Kórház 
MediSONG kórusa, Kátainé Nyakó Edit vezetésével.

DE

HÍREK

Meggyújtották az adventi koszorú első gyertyáját

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Karcag Térségi Szi-

lárdhulladék-lerakó (5300 Karcag, Szent László utca) 2019. de-
cember 7-én és 8-án (szombaton és vasárnap) útfelújítási mun-
kák miatt zárva tart. 

2019. december 9-én (hétfőn) a megszokott nyitvatartással, 8.00 
órától várjuk ügyfeleinket. Megértésüket köszönjük!

Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. 
5300 Karcag, Petőfi utca 1/E., Tel.: 06/59-503-317
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INTERJÚ

- Gyakorlatilag pici koromtól kezdve, nagyon so-
kat jártunk vissza szüleimmel Madarasra. Már óvo-
dásként, majd iskolásként is nyaranta öcsémmel és 
egy unokatestvéremmel itt voltunk, és nagyon élvez-
tük a falusi életet. Nagyszüleimnél a falusi konyhá-
hoz minden megvolt, innen a háztáji alapanyagok 
szeretete.

A legintenzívebb emlékek a nagyszülői házhoz kö-
tődnek, a nagy vasárnapi családi ebédek a verandán, 
amikor a nagymamám jön-megy a különböző kony-
hák között. Anyukámmal mindig viccelődünk ezen, 
mert három különböző konyha volt: a nyári kint a 
kertben, a főkonyha és a benti pici főzőfülke. Nagy-
mamám a három konyha között járkált, s kereste mi 
hol van. A nyári konyha már nincs meg, a két ben-
ti konyhát felújítottuk, hogy nagyobb mennyiségben 
is tudjak főzni, s azóta mit csinálok? A két konyha 
között vándorolok állandóan, mint a nagymamám, 
mert keresem, mi hol van - árulja el Zsófi mosolyog-
va, aki pályaválasztásakor szüleit követte.

- Mindketten külkereskedők és diplomaták vol-
tak, így én is e felé orientálódtam, a Külkereskedelmi 
Főiskola nemzetközi szakán végeztem. Sok évet vol-
tam külföldön szakmai gyakorlaton Németország-
ban, Amerikában. Amikor hazaköltöztem, fiatal pá-
lyakezdőként a közigazgatásban dolgoztam, nem-
zetközi EU-s ügyekkel foglalkoztam, így jött Brüsz-
szel, ahol 2003-tól öt évet dolgoztam. Közben komo-
lyabban kezdtem érdeklődni a főzés és a gasztronó-
mia iránt. Mivel sokat utaztunk, apukám mindenhol 

összecsipegette azokat az ízeket, amelye-
ket itthon is szívesen kipróbált. Amikor 
elkezdtem utazni, nekem is jöttek ezek 
a dolgok. Minden olyan konyhát szere-
tek, ami sok ízt használ, szeretem a friss 
zöldfűszereket, az ázsiai, arab konyha kö-
zel áll a szívemhez. Nagyon sok zöldséget 
eszem, s érdekes, hogy falun a hús a fő-
szereplő. Próbáltam megmutatni a karca-
gi ebéden is, hogy zöldségekből köretként 
milyen változatos dolgokat lehet készíteni.

- Eleinte óriási szakmai kihívás volt. Nem is a ké-
pernyőn való szereplésért, hanem azért, hogy sok 
mindenkinek megmutassam újragondolt elképze-
léseimet. A főzőműsor nagyon komoly készségeket 
igénylő szakma, elkészítés közben kell eljutni A-ból 
B-be, azaz felkelteni a háziasszony érdeklődését az 
étel iránt, közben plusz információt, ötletet átad-
ni, hogy kedvet csináljak olyan ételhez is, ami első-
re szokatlannak tűnik. Az ilyen 15 perces főzésnél a 
háttérben 15-20 fős stáb dolgozik.

- Igen, abszolút egy vidám, derűs habitusú ember 
vagyok. Bár OKJ-s szakács végzettségem nincs, de 
nagyon sok szakácsiskolába jártam külföldön, ahol 
a technikát megtanultam. Gasztrobloggernek tarta-
nak, de én főzőnőnek hívom magam, mert nem dol-
gozom konyhán, de a szóban benne van a főzés fizi-
kai töltete, mert rengeteg cipelés, pucolás, kőkemény 

fizikai meló, másrészt benne van az a női töltet is, 
ami nekem nagyon fontos a főzésben. A gasztronó-
miában nincs semmi új a nap alatt, már mindent fel-
találtak. Egy paprikás krumpli is érdekes lehet, ha 
megfelelő környezetben és olyan kontextusban van, 
ami iszonyatos kedvet tud csinálni hozzá.

- Az utóbbi években a húsleves lett a megérke-
zés-levesem. Nagyon sokat utazom, és jó dolgokat is 
eszem, de ha két napra ugrottam ki valahová, vagy 
egyhetes egzotikus útról érek haza, egy húslevest 
gyorsan összedobok, nem kell hozzá vasárnap. Le-
ülök, és szép, aranyszínű zöldséges húslevest kanala-
zok, érzem, megérkeztem, itthon vagyok. Gyerekként 
szegény apukámat cikiztük azzal, hogy nem igaz, 
hogy minden vasárnap húsleves van. Mára a húsle-
ves annyira szimbolikus lett, mint a budapesti nagy-
mamámtól tanult ízek, vagy a madarasi Csatári ma-
mámtól a ribizlihabos-sütemény, a ribizli leves, vagy 
a csirkepörkölt.

DE

Mára a húsleves lett 
a megérkező levesem

Mautner Zsófi gyermekkorában sok nyarat töltött kunmadarasi nagyszü-
leinél, ahol a falusi élet mellett a nagyi főztje máig emlékezetes  számára. 
Ezeket az ízeket is felhasználja újragondolva főzései során. Legutóbb Kar-
cagon, helyi termelők alapanyagaiból állított össze egy jászkun ebédet. Itt 
beszélgettünk vele főzésről, gyerekkorról.

- Hogyan emlékszik vissza a Kunmadarason 
töltött szünetekre?

- Mennyire nehéz kamerák előtt főzni?

- Mindig mosolyog. Alapvetően ilyen a termé-
szete?

- Mit főz, ha szomorú vagy éppen vidám?

Tájékoztató

2019.  december 06. (péntek) 08.00-12.00
2019. december 07. (szombat) nincs ügyfélfogadás
2019. december 13. (péntek) 08.00-12.00
2019.  december 14. (szombat) 08.00-12.00
2019.  december 23. (hétfő) 07.30-16.00
2019.  december 24. (kedd) zárva
2019.  december 25. (szerda) zárva
2019.  december 26. (csütörtök) zárva
2019.  december 27. (péntek) zárva
2019.  december 30. (hétfő) 07.30-16.00
2019.  december 31. (kedd) 08.00-12.00
2020. január 01. (szerda) zárva
2020.  január 02. (csütörtök) 13.00-16.00
2020.  január 03. (péntek) 08.00-12.00

Kellemes ünnepeket kívánok!
Hodos Julianna

 járási hivatalvezető 

Tájékoztató

2019.  december 06. (péntek) 08.00-16.30
2019.  december 07. (szombat) 08.00-14.00
2019.  december 13. (péntek) 08.00-14.00
2019.  december 14. (szombat) 08.00-14.00
2019.  december 23. (hétfő) 07.00-16.00
2019.  december 24. (kedd) zárva
2019.  december 25. (szerda) zárva
2019.  december 26. (csütörtök) zárva
2019.  december 27. (péntek) zárva
2019.  december 30. (hétfő) 07.00-16.00
2019.  december 31. (kedd) 08.00-12.00
2020.  január 01. (szerda) zárva
2020.  január 02. (csütörtök) 10.00-18.00
2020.  január 03. (péntek) 08.00-14.00

Kellemes ünnepeket kívánok!
Hodos Julianna

járási hivatalvezető 

a Karcagi Járási Hivatal ünnepi ügyfélfogadási rendjéről Kormányablak Osztály ünnepi ügyfélfogadási rendjéről
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Ötven évvel ezelőtt vonultak 
be az akkori karcagi Rózsa Fe-
renc laktanyába, s azóta is tartják 
a kapcsolatot heten egymással. 
Most nosztalgiából vonattal ér-
keztek ide, a vasútállomástól a sí-
nek mellett gyalogolva, ahogy fél 
évszázada is, mentek be az egy-
kori laktanya kapuján.

- Hát már itt semmi sem ugyanaz, 
csak az a jó, vendégmarasztaló kar-
cagi szikes sár, amibe sokszor bele-
ragadtunk - mondják érkezésükkor a 
70 éves nagypapák, dédnagypapák, 
akiket a laktanya utolsó parancs-
noka, Rab János őrnagy, a Karcagi 
Nagykun Bajtársi Egyesület elnöke fogadott.

1969-ben az MN1932 légvédelmi Tüzérosztály 
tagjai voltak a nosztalgiázó nagypapák, akik a ki-
képzésre már nevetve gondolnak vissza. Szóba ke-
rül Szabó József, becenevén Fiú őrnagy, aki egy na-
gyon sarkos katona volt, s mindig azt mondta, hogy 
fiúk, s már adta is a parancsot, amit azonnal végre 
kellett hajtani az akkor 20 éves fiataloknak, akiket 
tartalékos tisztként a csapatlégvédelem utánpótlás 
tartalékos állományba helyeztek.

Az egyesület által a 9-es számú parancsnoki épü-
letben berendezett szobákban a régi tárgyak kö-
zött beszélgettünk.

Kiderül, a kiképzés itt nagyon kemény volt.
- Az ébresztő után a testnevelő órához tornaru-

ha kellett, a terepfoglalkozáshoz gyakorló, a terem-
be köznapi ruha. Tényleg nem győztünk öltözni, 
mondtuk is, egy menyasszony sem öltözik ennyit. 
Ha a terepfoglalkozáson nyakig sárosak lettünk a 
jó karcagi szikes talajtól, 10 percünk volt arra, hogy 
átöltözzünk, lemosakodjunk, elszívjunk egy szál ci-
git és a kiképzési terv szerinti következő foglalko-
zásra netten odaérjünk menetfelszerelésben. Köz-
ben sűrűn néztünk az égre és mondogattunk ezt-
azt - emlékszik vissza mosolyogva Deme József, aki 
Ipolyvecéről vonult be Karcagra. Leszerelés után a 
Vám- és Pénzügyőrségnél dolgozott.

Bereznai Lajos Vámosmikoláról érkezett. - 50 éve 
ezek a fiúk a pajtásaim voltak, összekovácsolt ben-
nünket a honvédség. Az első találkozóinkon még 

inkább az volt téma, hogy a lányok-
kal hogy állunk, ma ott tartunk, te 
mikor mész kórházba, milyen bajod 
van. Én pálinkafőző voltam, Nagy-
börzsönyben élek és idegenvezető 
vagyok.

Bencsik Géza megszerette a hon-
védséget, katonatiszt lett, a  polgá-
ri védelemnél dolgozott Budapes-
ten. Koppányi József Herencsényből 
vonult katonának, jelenleg Balassa-
gyarmaton él.

- Ötven év elfeledtette a szörnyű 
kiképzéseket, de már tudom, jó ala-
pok voltak a nagybetűs élethez. En-
gem rokoni szálak is kötnek Karcag-
hoz, mert innen nősöltem - árulja 

el. A csapat legfiatalabbja Végh László, Dunakeszi-
ről érkezett. - Én 18 és fél évesen úgy fogtam fel az 
egészet, mint egy kalandot. Voltak időszakok, pilla-
natok, amikor meleg volt a helyzet, például kikép-
zésen métereket kúszni a sárban, de ez vele járt.

Nógrádi László is jó érzéssel gondol az itt töltött 
két esztendőre. Két katonatársával már középiskolá-
ba is együtt járt, s volt, akivel később egy munkahe-
lyen is dolgozott. Kocsis József Tápióbicskéről érke-
zett ide, ma Nagykátán él. - Nagyon szerettem kato-
nának lenni, nagyon jó katona voltam. Frissen vég-
zett villamosipari mérnökként a kisujjamban volt a 
szakma. A hadsereg megragadott, a katonai igaz-
gatásban dogoztam nyugdíjazásomig.

DE

Ötven éve tartják a kapcsolatot

November 23-án, szombaton 
rendezte meg XXVI. Jótékony 
műsoros estjét a Karcagi Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola Kiskulcsosi Általános 
Iskolai Tagintézménye.

Némethné Koczka Erzsébet, a Szü-
lői Közösség elnöke és Futóné Szabó 
Margit tagintézmény-vezető köszön-
tőjében elhangzott, az idei bál bevé-
telét az iskola belső járdájának a fel-
újítására fordítják. Egy évvel ezelőtt 
a kerítésére gyűjtöttek, s az mára 
megvalósult. Az elmúlt két és fél év-
tizedben közel 10 millió forint értékű 
segítséget kaptak a báli felajánlások-
ból, így újíthattak fel termeket, ve-
hettek új eszközöket az iskolának. A 
szervezők mindenkinek megköszön-
ték az eddig nyújtott támogatást, 
amellyel szépülhetett a Kiskulcsosi 
iskola. Szepesi Tibor, a körzet ön-
kormányzati képviselője köszöntőjé-
ben visszatekintett az elmúlt évekre, 
amikoris az alsós gyerekekből már 
felsősök, elsősökből nyolcadikosok 
lettek, azaz évről évre változott az is-
kola, de egy dolog állandó maradt, az 
iskola szeretete, tisztelete, támogatá-
sa, segítése.

- Az eltelt időszakban megtanul-
tam vezetőként, hogy lámpást venni 
a kézbe és azt tartani, hogy mindenki 
tisztán lássa a közös utat, csak akkor 
lehet, ha azok, akik együtt mennek, 
segítenek is azt a magasban tartani, 
mert együtt könnyebb, hatékonyabb 
és célravezetőbb. A Kiskulcsosiak 
megmutatták többször, hogy össze 
tudnak fogni, s teszik ezt most is a jó 

cél érdekében, amiért köszönet jár - 
fogalmazott a képviselő.

Az est fővédnökei, F. Kovács Sán-

dor és dr. Fazekas Sándor ország-
gyűlési képviselők pohárköszöntő-
jükben az összetartás példájaként 

említették a Kiskulcsosi városrészen 
élőket, akik már eddig is többször 
bizonyították, hogy az anyagi segít-
ség mellett, ha kell, kétkezi munká-
val is segítik az itt lévő iskolát, hi-
szen egykoron a tornaterem építé-
sében is részt vettek, de a kerékpár-
tároló, játszótér kialakításába is be-
kapcsolódtak a szülői közösség mel-
lett a vállalkozók is, így a most kitű-
zött cél eléréséhez is sikert kívántak 
a képviselők.

A köszöntők után az iskola 2. és 4. 
osztályosai tánccal, a 7. osztályosok 
egy jelenettel készültek a vendégek-
nek.

DE

Rab János őrnagy (jobbra) fogadta az egykori katonákat az emlékszobában

Jótékony műsoros est Kiskulcsoson
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A Diabetesz világnap alkalmából november 
14-én, csütörtökön a Kátai Gábor Kórház Efi-
Lek irodája a Déryné Kulturális Központban 
tartott előadást és ingyenes méréseket.

A részletekről Faar Nóra Veronika irodave-
zetőt kérdeztük.

- A november 14-ei Diabétesz világnap alkal-
mából szervezett programot nagyon fontosnak 
tartjuk, hiszen a diabétesz, vagy más néven a cu-
korbetegség a világon a leggyakrabban előfor-
duló anyagcsere betegség. Számos szövődmény-
nyel is jár, s a betegek életminőségét is nagyban 
befolyásolja. Rendezvényünkre a karcagi járás la-
kosságát hívtuk meg.

Először a programon résztvevő érdeklődők szá-
mára szakmai előadásokkal készültünk, ahol ma-
gáról a cukorbetegség tüneteiről, a kezeléséről, a 
szövődményeiről lesz szó, illetve a diétáról, a moz-
gás szerepéről. Az előadások után lehetőség lesz 

az egészségi állapot felmé-
rése, lelki egészségvédelem-
re, illetve nagy hangsúlyt 
fektetünk a cukorbetegség 
edukációjára is, vércukormé-
rők és inzulinadagolók he-
lyes használatát is be fogjuk 
mutatni a cukorbetegek ré-
szére, de személyre szabott 
étrendet is tudunk összeál-
lítani a dietetikusok segítsé-
gével - sorolja az irodavezető.

- A cukorbetegség mára 
népbetegség, minden élet-
korban előfordul.  Magyarországon közel 1 millió 
érintett van ebben a betegségben, ezért is tart-
juk fontosnak, hogy a lakosság figyelmét felhív-
juk arra, hogy a betegség megelőzhető, illetve ke-
zelhető. Aki többet szeretne tudni, hétköznapon-
ként kereshet bennünket irodánkban a kórházban, 

ahol az érdeklődők számára egészségi állapotfel-
mérésre és tanácsadásra is van lehetőség. A cukor-
betegek részére beteg klubot is indítunk, amelyre 
sok szeretettel várunk minden érdeklődőt - mond-
ta Faar Nóra Veronika.

DE

POSTALÁDA

2019. november 08-án, Tiszafüreden került sor a Bolyai Anyanyelvi 
Csapatverseny körzeti fordulójára, 28 csapat részvételével.

A verseny célja, hogy a gyerekek átéljék és megtapasztalják az össze-
dolgozás örömét, tudásukat összemérve.

Iskolánkat két csapat képviselte a 3.b osztályból, és nagyon eredmé-
nyesen szerepeltek.

Az „Okoskák” csapata 11., míg a „NyelvÉsz-ek” csapata 3. helye-
zést ért el.

Az „Okoskák”csapat tagjai: Diós Dorka, Garics Tamás, Rózsa Zita, 
Szakáll Annamária.

A „NyelvÉsz-ek” csapat tagjai: Darabos Sarolta, Gergely Rebeka, 
Győri Zita, Keserű Marcell.

Felkészítő pedagógusuk: Molnárné Tőkés Éva tanítónő.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre Szolnokon került sor, ahol a do-

bogós helyért járó oklevelet és ajándékokat vehettek át a csapat tagjai 
és felkészítőjük.

Köszönjük a versenyző tanulók és felkészítő pedagógusuk áldozatos 
munkáját és a szülők támogatását. 

Az elért szép eredményekhez szívből gratulálunk.
Kovács Miklós Istvánné

igazgató

Csapatban versenyeztek
A Könyvtárostanárok Munkaközössé-

ge szakmai programokat szervez azzal a 
céllal, hogy felhívjuk a figyelmet az iskolai 
könyvtárak tevékenységére, fontosságára.

Munkánk eredményeként jó szakmai 
kapcsolat épült ki a különböző fenntar-
tású iskolák könyvtárai és a Városi Cso-
konai Könyvár között.

Október 28-án a berekfürdői Kanta 
Gyula Könyvtárba látogattunk el. Külö-
nös aktualitásként említhető, hogy e na-
pon tartják nemzetközileg is az iskolai 
könyvtári világnapot. A könyvtárak fel-
adata a megújult digitális környezetben 
is a tanulás, tanítás, az olvasóvá nevelés 
támogatása, esélyegyenlőség és tehet-
séggondozás biztosítása.

Berekfürdőn az igényesen kialakított 
könyvtári környezet, a korszerű könyv-
állomány látványa kellemes élményt je-
lentett számunkra. A település iskolai 
könyvtárát is felújítják, most van folya-
matban. 

Vendéglátónk, Koszna Anita tanító-
nő-könyvtáros bemutatta tevékenysé-
gét. Sikeresen, szakmai elhivatottság-
gal látja el feladatát pedagógusként is-
kolai és közművelődési könyvtárosként. 
Sokat foglalkozik a gyermekek olvasóvá 
nevelésével. Jó gyakorlatokat bemuta-
tott, például papírszínház alkalmazása 
a mesék megismertetéséhez.

A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár 
támogatásával lehetőség van rendezvé-
nyek szervezésére, író-olvasó találkozók 
megtartására. Munkájukat a település 
vezetése és a Bereki Irodalmi Társaság is 
segíti. Nagy gondot fordítanak az üdülő 

vendégek könyvtári ellátására is. Öröm 
volt munkaközösségünknek a kitekintés, 
a tapasztalatszerzés, a kollegális, bará-
ti beszélgetés. Hozzájárult Karcag és Be-
rekfürdő kapcsolatának elmélyítéséhez. 
„A könyv szeretetet ad és szeretni tanít”.

A foglalkozás következő részében át-
tekintettük a karcagi iskolai könyvtárak 
jelenlegi helyzetét. A megváltozott tár-
sadalmi és technikai környezetben ho-
gyan tölthetik be az iskolai könyvtá-
rak szerepüket. Az oktatás irányítása, a 
Nemzeti Alaptanterv szerint tanulási for-
rásközpontokként kell működniük. A je-
lenlegi tárgyi és személyi feltételek mel-
lett fejlesztésre, megújulásra lesz szük-
ség. Nem lehet elfelejteni a papír alapú 
könyvek olvasását a jövő nemzedék ne-
velésében. Az oktatásirányítás fokozot-
tabb figyelmet kíván erre fordítani a jö-
vőben.

Az elvárások új helyzetbe hozzák a 
könyvtárakat: közösségi térként kell mű-
ködni a digitális fejlesztések mellett.

A változáshoz szükség van a fenntar-
tók, az iskolavezetés, a pedagógusok, 
szülők, könyvtárpedagógusok együtt-
működésére.

A Városi Csokonai Könyvtár munká-
ja is nélkülözhetetlen az oktatás segíté-
sében, fontos az együttműködés. „ Úgy 
érezzük, hogy amit teszünk, csak egy 
csepp a tengerben. Anélkül a csepp nél-
kül azonban sekélyebb volna a tenger”.

A következő alkalom advent idején a 
Szent Pál Marista iskolában lesz.

dr. Kasuba Jánosné
munkaközösség-vezető

Könyvtárak a digitalizáció korában

Előadásokat tartottak a Diabétesz világnapon
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TAnulJ TOvÁbb KArcAgi KöZÉpiSKOlÁbAn!
Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium 

A Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium 120 éves. Iskolánkban je-
lenleg gimnáziumi, szakgimnáziumi és technikus képzés folyik. Ez a jövőben 
a szakképzési rendszer átalakításában történő változások miatt átalakításra 
kerül. A gimnáziumi képzés megmarad, a szakgimnázium helyét a techni-
kum, a szakközépiskolát a szakképző iskola váltja.

Iskolánk egy 12 hektáros, teljesen körbezárt, biztonsági őrzéssel ellátott, 
parkosított területen fekszik. Új tanügyi épületünk átadása után négy tan-
épületben folyik oktató-nevelő munka. A gyakorlati képzés szakosodott tan-
műhelyekben és laborokban, a tangazdaságban és az élelmiszeripari tan-
üzemben történik.

Belső területünkön helyezkedik el a kollégium és az étkezde, amelyhez 
saját konyhánkon készülnek az ételek, a tanüzemben előállított egészséges 
alapanyagok felhasználásával. Minden igénylő számára tudunk kollégiumi 
ellátást vagy menzát biztosítani. DExam nyelvvizsgahely vagyunk. Számító-
gépes tanulásirányítási rendszert működtetünk.

Gépjárművezető képző iskolánk lehetőséget ad arra, hogy igény szerint ta-
nulóink helyben kedvezményesen jogosítványt is szerezhessenek. Az utóbbi 
években iskolánk rendkívül dinamikusan, gyorsan és látványosan fejlődik.

A szakképzéshez szükséges mérőműszerek, kisgépek, szakoktatást segítő 
berendezések rendelkezésünkre állnak. A jövőben további mérőműszerek, 
berendezések beszerzését tervezzük.

Az új élelmiszeripari üzemünkben a korszerű élelmiszer-feldolgozás be-
mutatására is van lehetőségünk. Működik benne egy gyümölcsfeldolgozó 
üzem, egy növényolajprés, egy mini malom, gabonavizsgáló labor, egy tész-
taüzem, és tanulóink megismerhetik a hungarikumnak számító pálinka fő-
zésének mesterfogásait is. Az utóbbi években egyre népszerűbb mezőgazda-
sági gépészeti képzés eszközrendszere is jelentősen bővült. A környezetvé-
delmi képzés területén is hasonló a helyzet. A rendészeti képzéseink is nagy 
népszerűségnek örvendenek a rendvédelmi szervekkel való szoros együttmű-
ködésnek köszönhetően.

Az elmúlt néhány évben az oktatástechnikában is jelentős fejlesztéseket 
hajtottunk végre. Minden tantermünket számítógéppel és projektorral láttuk 
el, valamint 100%-os kiépítettséget ért el az iskolai belső hálózatunk.

Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra. Tanulóink közismere-
ti és szakmai versenyeken is megmérettetik magukat. A lelkiismeretes felké-
szülésnek köszönhetően minden megyei és országos döntőn dobogós helye-
zésekkel büszkélkedhetünk. Nemzetközi versenyeken is hasonló szép ered-
mények születnek.

Technikum (szakgimnázium volt) (5 éves képzés)
0001 Mezőgazdasági gépésztechnikus (angol vagy német idegen nyelv)
0002 Környezetvédelmi technikus (angol vagy német idegen nyelv)
0003 Vízügyi technikus (angol vagy német idegen nyelv)
0004 Élelmiszeripari gépésztechnikus (angol vagy német idegen nyelv)
0005 Élelmiszer-ellenőrzési technikus (angol vagy német idegen nyelv)
0007 Közszolgálati technikus (angol vagy német idegen nyelv)

gimnázium (4 éves képzés)
0011 Belügyi rendészeti pályaorientáció (angol és német idegen nyelv)
0012 Emelt szintű német nyelvi képzés (német és angol idegen nyelv)*
0013 Emelt szintű angol nyelvi képzés (angol és német idegen nyelv)*
0014 Informatika tagozat (angol és német idegen nyelv)

Szakképző iskola (szakközépiskola volt) (3 éves képzés)
0021 Mezőgazdasági gépész (angol idegen nyelv)
0022 Élelmiszeripari gépkezelő (angol idegen nyelv)
0023 Kistermelői élelmiszer-előállító (angol idegen nyelv)

Kollégiumi elhelyezést vagy menzát igény esetén biztosítunk.
* Választható belügyi rendészeti ismeretek.

2020/2021. tanév

nyílt nap: 2020. január 9. (csütörtök) 9.30 óra

Postacím: 5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18.
Telefon: 06/59-312-744
Fax: 06/59-312-451
E-mail: sztannai@externet.hu
Honlap: http://www.szentannai-karcag.sulinet.hu
Igazgató: Gyökeres Sándor
OM azonosító: 036005

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2019. december 13-án jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

MEGHÍVÓ
„A NÁZÁRETI CSILLAG” – vidám pásztorjáték angyalokkal és ördögökkel
című műsor kerül bemutatásra, amelyet a Szent Pál Marista Általános Iskola 

diákjainak előadásában tekinthetnek meg.

Időpont: 2019. december 17., kezdés: 11.00 és 14.00 óra
A csoportoknak előzetes bejelentkezés szükséges!

Helyszín: Szent Pál Marista Általános Iskola közösségi terme, 5300 Karcag, Zádor út 3.
Az előadás után az iskolánkban készült kézműves termékekből jótékonysági vásárt tartunk.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket! Lapzárta: 
2019. december 9. (hétfő) 12.00 óra
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HÍREK

November 18-án, hétfőn rendezték meg a 
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ 
és Könyvtárban az „Olvastad már?” elnevezé-
sű prózamondó versenyt. A program az EFOP 
3.3.2-16-2016-00034-es azonosítószámú „Karca-
gi Kultúrház a fiatalokért”című nyertes pályázat 
részeként valósulhatott meg.

Évek óta jelen van az iskolák és a könyvtárak éle-
tében is az olvasásnépszerűsítés, amelynek egyik 
célja, hogy a gyerekekkel megszerettessék az olvasás 
adta örömöt. Szabó Péterné gyermekkönyvtáros, 
a délután egyik szervezője elmondta, hogy ezért is 
volt boldogság számukra, hogy ebben az évben már 
második alkalommal rendezhették meg az „Olvas-
tad már?” címet viselő megmérettetést. 

- A városi könyvtár több évtizede rendez mese-
mondó versenyt kisiskolásoknak. Ezeket a meséket 
váltják fel azok az elbeszélések és regényrészletek, 
amelyeken keresztül a kamaszodó fiatalok ajánl-
hatják egymásnak az olvasást. A májusi első ver-
senyen azt mondtam, hogy legyen a rendezvény az 
olvasás diadala, és a nevezések nagy száma igazol-
ja, hogy az lett - mondta el a szervező. 

Szólt arról is, hogy a digitális mindennapokban 
pótolhatatlan jelentősége van ennek a tevékeny-
ségnek. 

A továbbiakban elmondta, hogy a könyvismer-
tetés céljai közé sorolható, hogy rövid, tömör for-
mában bemutassa a művet, esetleg kedvet csinál-
jon a hallgatóságnak az elolvasásához. 

A versenyt két korosztálynak hirdették meg, 

5-6. és 7-8. osztályosoknak. A két korcsoportból 
összesen huszonegy jelentkező állt a színpadra. 
A gyerekek az általuk ismert, kedvelt prózarész-
leten kívül egy könyvajánlóval is készültek. A há-
romtagú zsűri arany, ezüst és bronz minősítéssel 
értékelte az előadásokat. A zsűri tagjai közt fog-
lalt helyet Szabó Péterné, a Csokonai Könyvtár 
gyermekkönyvtárosa, mint a zsűri elnöke, Nagy 
Tünde, a Karcagi Nagykun Református Gimná-
zium és Egészségügyi Szakgimnázium magyar-
könyvtár szakos tanára és Koszna Anita, a berek-
fürdői Kanta Gyula Könyvtár könyvtárosa, ta-
nító. 

A megmérettetés végén mindenki szép élmény-
nyel térhetett haza, várva a következő lehetőséget 
a prózamondásra. 

 Brehó Mónika  

Minősítések az 5-6. osztályos korcsoportban 
Arany minősítést szerzett: Somogyi Sára, 5. osztályos tanuló, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola növendéke. Gőz Boglárka, 6. osztá-

lyos diák, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola tanulója. Bugán Luca, 5. osztályos, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskolát képvisel-
te. Márki Réka, 6. osztályos diák, a Györffy István Katolikus Általános Iskola képviseletében. Madarász Emese, 6. osztályos tanuló a Györffy István Kato-
likus Általános Iskola növendéke. Deák Virág, 6. osztályos, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskolát képviselve lépett a színpadra. 

Ezüst minősítések: Makai Boglárka, 5. osztályos tanuló a Karcagi Nagykun Református Általános Iskolából. Tóth Réka, 6. osztályos, a Karcagi 
Nagykun Református Általános Iskola képviseletében. Csapó Marianna, 6. osztályos diák, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola diákja. Bíró 
Janka, 6. osztályos, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola színeiben versenyzett. 

Bronz minősítések: Józsa Szabina, 5. osztályos, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola színeiben, Kovács Blanka Helga, 5. osztályos 
tanuló szintén a Karcagi Nagykun Református Általános Iskolát képviselte. Péntek Anna Vivien, 5. osztályos versenyző, a Karcagi Nagykun Re-
formátus Általános Iskola színeiben versenyzett. 

Minősítések a 7-8. osztályos korcsoportban 
Arany minősítettek: Birizló Csenge, 7. osztályos a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola tanulója. Kerekes József Lajos, 7. osztályos a KÁIAMI 

Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézményt képviselte. Farkas Floransz, 7. osztályos a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola növendéke. Kiss 
Éva Noémi, 7. osztályos diák, a KÁIAMI Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézmény diákja. 

Ezüst minősítést kaptak: Lukács Titanilla Jázmin, 7. osztályos a KÁIAMI Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézmény színeiben versenyzett. 
Szabó Fanni, 7. osztályos a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola tanulójakét lépett a színpadra. 

Bronz minősítettek: Sóti Gábor Ákos, 7. osztályos, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola tanulójaként és Pap Róbert, 7. osztályos, 
szintúgy a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola tanulójaként mutatkozott be a versenyen. 

„Olvastad már?” prózamondó verseny a könyvtárban
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HIRDETMÉNYEK

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:

ADVENTI JÁTSZÓHÁZ
A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 

az EFOP-3.3.2-16-2016-00034 „Karcagi Kultúrház a fiatalokért” 
pályázat keretén belül adventi játszóházat szervez.

2019. december 6. (péntek)
a Fogi Gyermekszínház interaktív előadása a pályázatban résztvevő 

óvodák és iskolák részvételével

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, játszósarok, és a Bengecseg 

Alapítvány kézműves foglalkozásai
•	 11.00-14.00: Máltai Szeretetszolgálat kézműves foglalkozása, arcfestés
•	 14.00-18.00: a Madarász Imre Egyesített Óvoda pedagógusai vezetésé-

vel kézműves foglalkozás
•	 16.00: Korda Vince Alapfokú Művészetoktatási Intézet karcagi tagozatá-

nak társastánc bemutatója
•	 17.00: Dalma Dance Club karcagi tagozatának műsora

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:

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Karcagi Szervezete 

2019. december 12 - december 17. között 
a Karcag SPAR Áruházban tartós élelmiszerek gyűjtését végzi, 

naponta 9.00-18.00 óráig.
Önkénteseink szívesen fogadják adományaikat, mert 

„ADNI ÖRÖM”.
Támogató kártyák kerültek kihelyezésre a 

SPAR Áruházban, amelyeket a pénztárnál lehet megvásárolni.

A támogató kártyák megvásárlásával a rászoruló 
családokat, valamint humanitárius munkánkat támogatja.

Gulyás Zsolt 
plébános
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2019. december 06. péntek
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Autonómia
18.50 Nótacsokor
19.00 Nagykunsági Krónika
 Adventi gyertyagyújtás és ünnepség
 a Városházán   
20.30 Nagykunsági Híradó
20.40 Karcag Város Önkormányzatának
 Képviselő-testületi ülése
21.50 Karcagi Tükör

2019. december 09. hétfő
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Sztárportré
18.50 Látogató
19.20 Székely konyha
20.10 Nagykunsági Híradó
20.30 Karcag Sport: Karcag - Szajol 
 labdarúgó-mérkőzés

2019. december 10-11.
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 dr. Bartha Júlia törökországi 
 élménybeszámolója 

2019. december 12. 
csütörtök
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Adventi játszóház
19.10 Nagykunsági Krónika
 Vendég: Ács Sándor
 Téma: új koncertfelvétel
 Vendég: Ferenczi Sándorné
 Téma: országos elismerés
 Vendég: Ferenczi Béla          
 Téma: sikeresek voltak a Fakanál- 
 forgatók
20.30 Nagykunsági Híradó
20.40 Pánit Ildikó lakossági fóruma
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

December 7. (Szombat) 
MUNKANAP! 

December 8. (Vasárnap) 
9.00-12.00 óráig 

 Oroszlán Gyógyszertár 

 (Kórház utca)     

Gyógyszertári 
ügyelet

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

Anyakönyv
Születés

2019. november 26.
Huszti Katalin - Raczkó Dá-
niel
Kg., Kacsóh utca 13. 

Roland Gábor
2019. december 01. 
Ozsváth Szilvia - Federics 
László
Kg., Kátai Gábor utca 49. 

Nóra
2019. december 01.
Tasi Valéria - Lázók Attila
Kg., Damjanich utca 65.

Nóra

Halálozás
Endrődi Lászlóné 
(Ökrös Julianna) 
 (1936) 
Birinyi István 
 (1955)
Németh József 
 (1969)

Kedves Testvéreink! Kedves barátaink!
Szeretettel tájékoztatjuk, hogy a 2019-es esztendőben is 

van lehetőség gyülekezeti szolgálatunk támogatására. A kü-
lönféle adományaikkal - egyházfenntartói járulék, célado-
mányok - Önök tartják fenn a Református Egyházközséget 
Karcagon. Az Önök adományait templomaink működteté-
sére, harangjaink megszólaltatására, temetői infrastruktúra 
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).

December 08. 
 dr. Terjék Imre 

 Karcag, Duna utca 7.  

 Tel.: 06/20-939-4650

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

(Kenderes),
 - Fitness (Kisújszállás),
 - Iskolatitkár (Kunmadaras),
 - Bérelszámoló (Karcag),
 - 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),
 - Intézménytakarító és kisegítő (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:

Tájékoztató
az ingyenes téli szünidei gyermekétkeztetésről

A Karcag Városi Önkormányzat a szünidei gyermekét-
keztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére 
a déli meleg főétkezést hátrányos és a gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos hely-
zetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.
Az ingyenes szünidei étkezést a téli szünetben:
 - a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyer-

mek a bölcsőde és az óvoda zárva tartásának időtarta-
ma alatt valamennyi munkanapon, míg

 - a többi jogosult gyermek 2019. december 23-tól 2020. 
január 02-ig veheti igénybe.

Az étkeztetés 11.30-13.30 óra között az ebéd elvitelével 
a szülők részére előre kiközölt helyszíneken valósul meg.

Az étkezés igénybevételéhez étkezési jegy kerül kiadásra.
A Nagykun Látogatóközpont a Táncsics Mihály krt. 

46. szám alatt osztja ki az étkezéshez szükséges jegyeket.
Szünet Jegyosztás napja Jegyosztás időtartama

Téli 2019. december 19.
(csütörtök)

09.00-12.00
14.00-16.00

Kérjük vegyék f igyelembe, hogy csak a lent említett 
időpontban áll módunkban a jegyeket kiadni!
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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, gyümölcs-
fák. Tel.: 06/30-686-4077.
Két utcára nyí ló kis kertes 
ház, földszinti 40 m2-es lakásra 
cserélendő+készpénz. Tel.: 06/20-
451-6311.
Karcagon 3 szobás, 96 m2-es csa-
ládi ház, központi fűtéssel, tel-
jes közművel eladó. Tel.: 06/59-
300-129.
Belvároshoz közel, 4000 m2-es épí-
tési telek, egyben vagy felosztva 
eladó Karcagon, a Hunyadi utca 
5. szám alatt. Tel.: 06/70-773-8015.
Karcagon 30 m2 alapterületű lak-
rész eladó. Tel.: 06/30-645-0694.
Karcagon 70 m2-es felújításra vá-
ró kertes ház eladó. Tel.: 06/70-
395-5263.

Vegyes
Vásárolnék régi paraszti eszkö-
zöket, kolompot, rézcsengőt, ju-
hászkampót, karikást, körmölő-
bicskát, régi gombos mellényt, 
színes szódásüveget, miskakan-
csót, 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) 
szálában 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. 
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 jó állapotban lévő mik-
rohullámú sütő, új gumicsizma 
(46-os), és egy pár acélozott, új 
bakancs (46-os), munkaruhák 
nagy méretben, és 2 db heverő. 
Tel.: 06/59-314-758.
Gyerekágy, etetőszék, elektro-
mos kerékpár, akkumulátorok, 
első, hátsó kerekek, ásók, kapák, 
csákányok, vasvillák, gereblyék, 
lapátok, fejszék, kalapácsok, sze-
kerce, favésők eladók Karcagon, 
a Hunyadi utca 40. szám alatt. 
Tel.: 06/70-532-6644.
Mindig TV és hozzá beltéri egység 
eladó. Ára: 15.000 Ft. Érdeklődni: 
Karcag, Szent István sgt. 36. 
(10.00-16.00 óráig.)

Állás
A Kisföldeki fagyizóba eladót ke-
resek. Tel.: 06/30-645-0694.

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 munkákat: épü-
letek építését, bontását, bármi-
lyen nemű kőműves munkát. Tető 
építését, javítását, járdák, kapu-
bejárók újjáépítését, betonozását, 
udvarok takarítását, terepek tisz-
títását. A legkedvezőbb árakkal 
dolgozunk! 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, napraforgó, nyári 
vegyes (1.500 Ft/kg). Szőllősi Cs., 
Sebők E., tel.: 06/30-963-5073.
Az Orgonda Agrár Kft. földet bé-
relne, és vállal növényvédelmi 
szaktanácsadást, szakirányítást. 
Tel.: 06/30-785-0690. 

Növényvédelmi szakirányítást 
szerződéskötéssel, számlaképe-
sen vállalok. Kenyeres László ok-
leveles növényorvos, tel.: 06/30-
785-0690.
Napelemes rendszerek értéke-
sítése Karcagon és környékén, 
ingyenes helyszíni felméréssel, 
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.: (59) 500-139
HTTPS://DACIA.QUALITE.HU
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SPORT

Megyei I. osztályú bajnokság
Karcag-Tiszaföldvár 4-0 (1-0)
2019. november 23. (szombat)

Az őszi szezon utolsó bajnoki mérkőzésére 
került sor. A tiszaföldváriak kérésére a pálya-
választójogot felcserélve a találkozó Karca-
gon került sorra. A bajnoki szezon végét jelző 
mérkőzésre mindkét csapat alaposan megfo-
gyatkozott, sérülés, betegség és más elfoglalt-
ság miatt. A cserepadok szinte üresen álltak. 
Sőt, a mérkőzés negyedik gólját a mezőnyjá-
tékosként beugró Belényesi László szerezte. 
A hazai csapat az alábbi játékoskerettel futott 
ki a pályára: Fekete-Szőke N., Orosz, Terjék, 
Lázók S., Kovács L., Szentannai, Hajdu Zs., 
Erdei, Kiss S., Domokos A.
Edző: Orosz István.

Az 1. percben Szentannai közeli lövését Ha-
dad védte. A 12. percben Erdei 20 méteres la-
pos lövését Hadad csak másodszorra tudta 
megfogni a gólvonal előtt. A 19. percben Sző-
ke A. 30 méteres szabadrúgását Fekete a léc 
alól szögletre tornázta. A 25. percben Hajdu 
Zs. egyedül húzott a kapura, a labdát elnyes-
te, de lövése a bal kapufáról kipattant. A 34. 
percben Domokos A. a szögletzászló közeléből 
végzett el egy szabadrúgást, Hadad a léc alól 
kiütötte a labdát. A 37. percben Orosz 30 mé-

terről meglátta, hogy a kapus messze kint áll 
a kapujától - küldött ívelése a bal alsó sarok-
ba hullott (1-0). A 41. percben Burai félma-
gas lövését biztosan védte Fekete. A 49. perc-
ben Lázók S. az alapvonal és a szöglet közelé-
ből kapura emelt, és a labda a meglepett kapus 
mögött a jobb felső sarokba vágódott (2-0). Az 
53. percben Domokos A. a 16-osról a bal alsó 
sarok felé lőtt, de Hadad szögletre védett. Az 
56. percben Kovács L. egyedül indult a felező-
vonalról a kapu felé, hosszú labdavezetés után 
a kifutó kapusba lőtt. A 57. percben Hajdu Zs. 
az ötösön kapta a labdát, de a kapust találta 
el. A 64. percben Hajdu Zs. rárajtolt egy hosz-
szú indításra, de az ellenfél kapusának mesz-
szire kifutva kapujából sikerült elrúgnia a lab-
dát. A 84. percben a nemrégen a pályára belé-
pő Belényesi indította a jobb oldalon felbukka-
nó Lázók S-t. A hátvéd a kiinduló kapus mel-
let a jobb alsó sarokba lőtt (3-0). A 88. percben 
karcagi szögletet követően, Hajdu Zs. indította 
a jobb szélen Belényesit, aki 15 méterről, egy-
ből a jobb sarokba lőtt (4-0). Ritka kapustelje-
sítmény, hogy valaki akcióból szerezzen gólt. 

Orosz István edző a következőt nyilatkoz-
ta a mérkőzés után: - Köszönöm a csapatnak az 
egész évi munkáját, gratulálok a mai győzelem-
hez, és külön gratulálok Belényesi László me-
zőnybeli góljához.

B.I.

Minden jó, ha a vége jó

November 30-án és december 
1-jén Karcag adott otthont a X. 
Extractum-Pharma Kárpát Kupa 
nemzetközi ifjúsági férfi labda-
rúgó tornának. 

- Nagy értéknek tartom, hogy a Tri-
anon által elszakított országrészek-
ből érkező csapatok is részt vesz-
nek a megmérettetésen, és így egy-
más megismertetése, közösségeink 
összefogása előtt is új lehetőségek 

nyílnak - mondta szomba-
ti köszöntőjében a torna fő-
védnöke, dr. Fazekas Sán-
dor országgyűlési képviselő, 
aki szerint nagy megtisz-
teltetés, hogy Karcag ad-
hat otthont ennek a ran-
gos megmérettetésnek. 

F. Kovács Sándor or-
szággyűlési képviselő szin-
tén azt hangsúlyozta, hogy 
a nemzetközi esemény jó-

voltából néhány napra megtelik a vá-
ros az utánpótlás labdarúgás rajon-
góival, a sportág neves hazai műve-
lőivel, s ezen a kupán csak magyar 
csapatok játszanak, legyenek hatá-
ron innen és túl - jelentette ki a kép-
viselő. Dobos László polgármester 
a torna szervezőinek megköszönte, 
hogy immár tíz év alatt második al-
kalommal hozták Karcagra ezt a ran-
gos versenyt, s házigazdaként sike-
res szereplést kívánt a vendégek-
nek és a hazai csapatnak is. A két nap 

alatt  Karcag, Magyarkanizsa (Vajda-
ság), SUSI Sárospatak, Sepsiszent-
györgy (Erdély), Székelyudvarhely (Er-
dély), Beregszász (Kárpátalja), Csepe-
li Utánpótlás Sportegyesület, Szilády 
RFC Kiskunhalas csapatai versengtek 
az első helyért.    

A megnyitó után a Déryné Kultu-
rális Központ Pántlika néptáncosai 
adtak műsort, majd kezdetét vette a 
kispályás labdarúgó torna. A tornát 
Székelyudvarhely csapata nyerte.

DE

Nemzetközi ifjúsági férfi labdarúgó tornát rendeztek városunkban


