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Harminc éves a napközi otthon

December 6-án, pénteken a hagyo-
mányokhoz híven idén is felállították 
a város fenyőfáját, amely még aznap 
megkapta a díszkivilágítást a Város-
háza előtti téren. 

A helyszínre a Városgondnokság szak-
emberei szállították a hatalmas fenyőt, 
amely, mint az adományozótól megtud-
tuk, méretét tekintve mintegy tíz méter 
magas, nordmann típusú fa. Súlya miatt 
a felállításnál külső vállalkozó segítségét 

kellett kérni. Jóvér József, a fenyő fel-
ajánlója elmondta, hogy évekkel ezelőtt 
a család gyermekei a nagymamától kap-
ták a fát karácsonyra, amely a későbbiek 
folyamán kiültetésre került. Az évek mú-
lásával - bár sok családi emlék kötődik az 
örökzöldhöz -, a fa termetes méretei mi-
att a család mégis úgy gondolta, hogy fel-
ajánlják a város számára, ezzel is emelve 
a település ünnepi hangulatát.   

(Folytatás az 5. oldalon...)

Ebben az évben is jóté-
konysági Mikulás-fotózás-
ra várták az érdeklődő gyere-
keket december 5-én, csütör-
tökön a Városháza előtti tér-
re a Déryné Kulturális Köz-
pont munkatársai. Mint Sze-
pesi Tibor igazgatótól meg-
tudtuk, azok a gyerekek, akik 
a télapó szánján a Mikulással 
szerettek volna közös fotót 
készíteni, nem érkeztek üres 
kézzel. Mindenki vitt magával 
egy megunt, de még használ-
ható játékot, plüss állatot, me-
sekönyvet, amit átadott a Mi-
kulásnak, aki ezért szaloncu-
korral jutalmazta a jó gyerekeket. Az össze-
gyűlt több zsáknyi játékadományt a Déryné 
átadja a Karcagi Kistérségi Társulás Szociá-
lis Szolgáltató Központ munkatársainak, akik 

még ebben az évben eljuttatják a rászoruló 
családoknak, hogy nekik is szebb legyen az 
ünnepük - tudtuk meg Szepesi Tibortól. 
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Ünnepi díszbe öltözött városunk

Jótékonysági Mikulás-fotózás

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szol-
gáltató Központ az Értelmi Fogyatékosok Napközi Ott-
hona megalakulásának 30 éves évfordulója alkalmából 
december 3-én, kedden kiállítást rendezett a Déryné Kul-
turális Központban.

- Szeretettel köszöntök mindenkit a mai napon ezen a 
kiállításon, ahol csodálatos tárgyakkal találkozhatunk - 
kezdte megnyitóját Dobos László polgármester, aki szerint 
a fogyatékkal élők világnapján nekünk kellene megaján-
dékoznunk a kiállítókat.

(Folytatás az 5. oldalon...)
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Színház az 
egész világ...

Mondotta volt néhány évszázad-
dal ezelőtt William mester, akinek 
Shakespeare volt a fantázianeve. Va-
lamelyik vígjátékában feszegette ezt 
a drámaíró, Glóbusz színház rendező,  
díszletező, fővilágosító, súgó, színész 
és statiszta egy személyben. Mert ő 
egymagában volt a „Színház”. (Végig 
nagybetűvel kéne írni, bizony.)

Rá gondoltam most, hogy a „szín-
ház” került a közbeszéd egyik asztalá-
ra. Pontosabban egy „színházi zak-
latás”, amely az egyik patinás fővárosi 
színház öltözőjében(?) történt. Bár le-
het, hogy nem is az öltözőben, de ez 
most a történet szempontjából mel-
lékes is. 

A lényeg, hogy libsi sajtó megint 
kreált egy „zaklatást”. Megtalál-
ták Gothár Péter rendezőt valami-
ért, ami talán nem is érdekes. Illető-
leg, nem is ő valójában a főszereplő-
je ennek a történetnek, hanem a ha-
talom és a kultúra viszonya. Úgy érzi 
a balliberális „moslékkoalíció”, hogy 
most még karácsony előtt kell kavarni 
valamit, amivel el lehet fedni a nagy 
- Karácsony főpolgi elefántos porce-
lán-boltbéli téblábolását. Meg úgy 
általában minden tahóságot a fővá-
rosban, amit ezek elkövetnek. 

Mert nyilvánvaló, hogy érzik a pi-
maszságuknak most már - ha nem 
akarja a kormány, hogy elveszítse a 
jobboldali választóinak a bizalmát - 
végképp határt kell szabni. Amit ez 
a liberális csürhe produkál, az már 
tényleg bicskanyitogató. Demokrácia 
ide, demokrácia oda! Az mégis csak 
skandalum, hogy évről-évre emel-
kednek a kultúrára fordított milliár-
dok, és ők állandóan panaszkodnak, 
hogy mindez kevés, és milyen „nagy 
a diktatúra”. Hovatovább, még bele 
is akarnak szólni abba, mi történjék a 
„színjátszásban”? 

Hát igen. Ha William Shakespeare 
ma itt föltámadna Magyarországon, 
dörzsölgetné a tenyerét. Rádöbben-
ne, még nem írt meg mindent. S jót 
derülne a kormány kultúrpolitikájá-
nak toleranciáján. Ha összevetné az 
akkori angliai helyzettel a mai ma-
gyarországit - legalábbis a színházi 
lehetőségek vonatkozásában -, biz-
tos, hogy nem a ködös Albiont vá-
lasztaná. 

Régi gimnáziumi padtársam - aki 
sajnos már az örök vadászmezőkön - 
nagy Shakespeare rajongó volt. Még 
az oroszórákon is a királydrámákat 
olvasta. Mondta is gyakran, egyszer 
megnézi hol élt a drámaíró. Későbbi 
feleségével, Sellei Saroltával 1982-
ben ki is adták „Shakespeare Angli-
ája” című gyönyörű fotóalbumukat, 
Makkai László szövegével. 

Ma ezeket látva, biztos idézné a 
következő sorokat a „II. Richárd”-ból: 
„Készüljetek feledni éltetekkel/ Szent 
Lambert napján fönt Coventryben:/ 
Ott lándzsa és kard döntse el a pert,/ 
Mit köztetek vak gyűlölet kevert.”

  -ács-

A Kádas György Iskolában telt házas 
lakossági fórumot tartott november 27-
én, szerdán Pánti Ildikó, a 8. sz. válasz-
tókörzet képviselője, aki a körzetében 
végzett önkormányzati fejlesztésekről 
tájékoztatta a szép számú érdeklődőt. A 
megjelentek nagy tapssal jutalmazták a 
Györffy István Katolikus Általános Is-
kola kórusának a műsorát, majd dr. Fa-
zekas Sándor országgyűlési képviselő 
a mezőgazdaság aktuális kérdései kö-
zött kiemelte az idei szélsőséges időjá-
rást, amivel a gazdálkodóknak meg kel-
lett küzdenie. Adatokkal alátámaszt-
va az élelmiszerpazarlásról is beszélt, s 

így az ünnepek előtt arra kérte a jelen-
lévőket, gondosan, átgondoltan vásá-
roljanak, hogy ne dobjanak ki élelmi-
szert az ünnepek után sem. Sári Kovács 
Szilvia, Karcag alpolgármestere, a Leg-
szebb konyhakertek ötletgazdája az or-
szágossá bővült mozgalom idei eredmé-
nyeiről szólva elmondta, ebben az év-
ben több mint tízezer 20 év alatti fia-
tal, jórészt óvodák, általános és középis-
kolák, de már egy bölcsőde is csatlako-
zott a kertmozgalomhoz. Ma már nem-
csak az idősebb, 60-80 éves korosztály 

termeli meg kertjében a zöldséget, gyü-
mölcsöt családjának, hanem közössé-
gek, baráti társaságok is összefognak és 
kertészkednek.

Hubai Imre, a megyei közgyűlés el-
nöke kapcsolódott az előzőekhez, hi-
szen maga is biogazdálkodó, majd új 
feladatáról tájékoztatott, s a jelenlegi és 
a jövőben várható megyei támogatású 
pályázatokról is beszélt a jelenlévőknek. 
Az est meglepetésvendége Dominique 
Ducoux, az Auchan Magyarország Kft. 
vezérigazgatója és Balázs Ildikó válla-

lati kapcsolatok és minőségügyi igazga-
tója volt, hiszen a városból évente több 
ezer sertést vásárol fel a cég. A tájékoz-
tatón elhangzott, nagyon elégedettek a 
karcagi gazdákkal, nagyon jó, prémium 
minőségű sertéseket tudnak innen áru-
házaikba felvásárolni. Azt is bejelentet-
ték, hogy jövőre több mint 100 termé-
ket szeretnének a zöldségtől, gyümöl-
csön, savanyúságon át hazai beszállí-
tóktól felvásárolni.
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Telt házas lakossági fórum

Tájékoztató

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) nincs ügyfélfogadás
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 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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INTERJÚ HÍREK

- 1981-ben születtem Karcagon. Álta-
lános iskolai tanulmányaimat a Kováts 
Mihály Általános Iskolában végeztem, 
testnevelés tagozaton. A sportot korán 
megszerettették velem az akkori test-
nevelő tanáraim. Szecskó Alfréd tanár 
úr kezei alatt számos sor- és váltóver-
senyen, valamint duatlonon vehettem 
részt, szép eredményekkel. A későbbiek-
ben Őrlős Zoltán edző a kosárlabda felé 
terelgetett, amely szintúgy meghozta a 
sikert számomra. Országos döntőig tor-
náztuk fel magunkat ebben a sportág-
ban, amit meg is nyertünk, és a későbbi-
ekben ez az eredmény hatalmas motivá-
ciót adott számomra a pályafutásom so-
rán. Az idő múlásával az édesapám ré-
vén megismerkedtem a focival, amely 
azóta is az életem részét képezi. Ezek-
ben az években a Karcag SE utánpót-
lásban és a DVSC utánpótlásban (NB 
I, U15, U16, U17, U18) igazolt játékos-
ként játszottam. A középiskolai tanul-
mányaimat Debrecenben az Irinyi János 
Sportgimnáziumban folytattam. A gim-
náziumi tanulmányaim ideje alatt is igazolt 
játékosa voltam a Karcag SE felnőtt (NB III, 
NB II bajnokság megyei I. osztályú) csapa-
tának. 1999-ben a Nyíregyházi Főiskola test-
nevelés-földrajz szakán tanultam tovább, és 
eközben a karcagi felnőtt csapat játékosa vol-
tam.

- A főiskola elvégzését követően a Kádas 
György Egységes Gyógypedagógiai Módszer-
tani Intézményben kezdtem el dolgozni, majd 
az itt eltöltött négy évem után a Karcagi Nagy-
kun Református Általános Iskola testnevelő ta-
nára lettem. A sport továbbra is fontos szere-
pet tölt be az életemben, mivel a karcagi felnőtt 
csapat edzőjeként dolgozom már tíz éve. 

- Nagyon büszke vagyok arra, hogy sikerült 
a Magyar Országos Bajnoki címet megszerez-
nünk a mezei futó váltócsapattal, valamint az 
Országos Diákolimpia Futsal döntőről is si-
keres eredménnyel tértünk haza. 2016-ban a 
TV2 „Nagy Vagy!” című műsorában - ahol is-
kolai csapatok mérkőztek meg látványos sor-
játékban - a Refi csapatával több alkalommal 
első helyezést értünk el. Nemcsak a sport sze-
retete és a dobogós hely miatt volt ez a meg-
mérettetés fontos számunka, hanem azért is, 
mert a televízió képernyőjén keresztül a nézők 
megismerkedhettek az iskolánkkal és az isko-

lában folyó testnevelői oktató-nevelő munká-
val. Akire még igazán büszke vagyok, ő Var-
ga Kevin, aki jelenleg is magyar válogatott fo-
cista. Vele számos eredményt sikerült elérni 
az évek alatt, amit a sportban betöltött szere-
pe is igazol. 

- Öt évvel ezelőtt kaptam meg a „Karcag 
Város Sportjáért Díjat”, amire nagyon büsz-
ke voltam és vagyok a mai napig. Viszont az 
idén megkapott díj igazán meghatott és na-
gyon jól esett, hogy ilyen módon is elismer-
ték az oktatásban és a sportban végzett mun-
kámat. 

- Pedagógusként és szakedzőként szeretnék a 
továbbiakban is tevékenykedni. Idén fejeztem 
be az UEFA „A” licenc képzőjét. Álmom az, 
hogy egyszer a helyi felnőtt csapattal bajnoksá-
got nyerjünk, és igyekszem a tudásom legjavát 
adni azért, hogy ez meg is történhessen. 

- Két lányom van, Ritus hetedik osztályos, 
Réka pedig negyedikes. Ők is a sportban, azon 
belül a kosárlabdában találták meg önmagukat 
és vezetik le fölös energiájukat. A feleségemmel 
és a lányaimmal együtt szívesen kirándulunk, 
kerékpározunk, és amikor tehetem, az otthoni 
kertemben tevékenykedem. Ezek az elfoglalt-
ságok feltöltenek, és ezáltal mindig újult erővel 
tudok belevágni a feladatokba, hiszen a család 
mellett a sport lengi körül az életemet. 

Brehó Mónika

„A sport lengi körül az életemet”
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Testnevelési és Sport Díjat kapott Orosz Ist-
ván, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola testnevelője, labdarú-
góedző. Az alábbiakban a vele készült interjúnkat olvashatják.

- A tanulmányok elvégzését követően hogyan 
alakult a szakmai és sportéletútja?

- Hogyan fogadta az elismerést?

- Milyen további elképzelései vannak?

- Mivel tölti a szabadidejét?

- A pályáján eltöltött évek alatt mire, kire a 
legbüszkébb?

- Hogyan indult a pályája?

Elkezdődött az adventi időszak, Gulyás Zsolt a 
római katolikus plébánossal arról beszélgettünk, 
hogyan készültek erre a jeles ünnepre.

- A karácsony mindannyiunk számára a legmeg-
hittebb, legbensőségesebb ünnep. Az adventi idő-
szakkal erre készülünk, a másik Isteni személy, a 
Fiú megtestesült, emberi testet öltött, valóságos em-
berré lett. A három fő ünnep - karácsony, húsvét, 
pünkösd - közül a karácsony a leginkább családias, 
legbensőségesebb ünnep, amihez elkezdtük a lel-
ki készülést is - mondta a plébános, aki szólt arról, 
hogy hétfő reggelenként 6 órától a katolikusoknál a 
rorate - szentmise van.

A lelki készület másik része, hogy 2020. szeptem-
ber 13-tól 20-ig lesz a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus, ami 1938-ban volt Magyarországon, 
most lesz másodszor. Ehhez háromnapos szentség-
imádásra készülnek, illetve már hagyománnyá vált 
a szállást kereső szent család ájtatosság a plébánián, 
ahol a hívekkel együtt imádkoznak, és készülnek a 
karácsonyra. Ehhez hozzátartozik a lelki megtisz-
tulás, a gyónás, aminek külön estéket szentelnek, 
amikor a hívek lelkileg is megtisztulhatnak. Jót ten-
ni jó - és a jó cselekedetekkel készülnek a rászorul-
tak segítésére ajándékcsomaggal. A Máltai Szeretet 
Szolgálat erre a Sparban elkezdte a tartósélelmiszer-
gyűjtést. A korábbi adományokat köszöni a plébá-
nos, hiszen az előző években több mint száz csa-
ládot tudtak így megsegíteni. A Szeretet Szolgálat 
élelmiszerbankokkal is kapcsolatban van, ily mó-
don is szeretnének segíteni a rászorultaknak.

- Az éjféli mise december 24-én lesz, mindenkit 
szeretettel várunk erre is. Az év utolsó szombatján 
a jubiláns házasokról fogunk megemlékezni. Ez 
egy záró esemény lesz, ahol műsorral, vacsorával 
egybekötött estét rendezünk nekik - sorolta Gu-
lyás Zsolt. Elmondta, aki szeretne még a rászoru-
lóknak tartós adományt adni, az megteheti a plé-
bánián hivatali időben vagy a Vasút úti kápolná-
ban délutánonként.

DE

Karácsonyra készülnek

Tisztelt Ügyfelek!

 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:
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November 29-én, pénteken tartotta szalagavató ünnepségét a Déryné Kul-
turális Központban a Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Szakgim-
náziuma, Szakközépiskolája 70 végzős diákja, akik hét szakmacsoportban 
tanulnak. Az iskolavezetés nevében Szabó István igazgató arra kérte a vég-
zősöket, mutassanak példát az alsóbb éveseknek, szüleiknek, tanáraiknak.

- Hiszem, hogy közületek is sokan sikeres életút előtt álltok, s tudom, maj-
dan rátok is büszkén emlékezünk, de tudjuk, hogy ahhoz, hogy ez az élet-
út milyen lesz, ahhoz nem elég az iskola, ahhoz ti is kelletek. Remélem min-
denki jól sáfárkodik majd saját adottságaival, és képes lesz megtalálni a le-
hetőségei és álmai közötti összhangot. Ezért mit is kívánhatnék mást, mint 
jó felkészülést és sikeres vizsgákat. Tegyetek meg mindent, hogy szüleitek, 

tanáraitok is büszkék lehessenek rátok és ne csak a vizsgákon, hanem az 
életben is - kívánta az intézményvezető, majd a szalagtűzés után szüleik és 
tanáraik előtt szalagavatói táncokat adtak elő a végzősök. A táncokat Vassné 
Szűcs Edit táncpedagógus tanította be.  

Szalagavató a Varróban

A Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Egyesülete karcagi csoportja Németh Imréné 
vezetésével november 30-án, szombaton tartot-
ta évzáró, karácsonyi rendezvényét az Euroban, 
amelyet egy perces néma felállással kezdtek, ez-
zel is megemlékezve elhunyt sorstársaikról. A vá-
ros egyik legnagyobb civil szervezetének több száz 
tagja van. Az év végi összejövetelre most 
közülük százegyen jöttek el, hogy együtt 
ünnepeljenek a túrkevei, a kunmadarasi, 
a kenderesi, a kunhegyesi, a berekfür-
dői, az öcsödi társcsoportok képviselői-
vel, valamint több városi civil szervezet 
vezetőjével.

Németh Imréné csoportvezető be-
számolójából kiderült, hetente tartanak 
ügyeletet a tagjaiknak, ahol az ügyek in-
tézéséhez kapnak segítséget, s havonta 
vannak összetartó, főzéssel egybekötött 
rendezvényeik is a Rákóczi utcai Sor-
társak Házában, de kirándulni is voltak 
idén két alkalommal. Munkájukhoz az 

önkormányzattól, a megyei egyesület-
től is kaptak támogatást, hogy prog-
ramjaikat megvalósíthassák.

Pánti Ildikó önkormányzati képvi-
selő példa értékűnek nevezte a csoport 
összefogását, amivel a sorstársaikat se-
gítik. A közelgő ünnepekhez és a jövő 

évre is, jó egészséget kívánt a tagoknak. Murányi 
Zsigmondné, a Mozgássérültek Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Egyesülete megyei elnöke a me-
gyei munkáról szólt néhány mondatban, majd 
megköszönte a karcagi csoport aktivitását és azt, 
hogy sorstársaik mindig számíthatnak a vezető-
ségre. A köszöntők utáni műsorban felléptek töb-
bek között a Déryné Kulturális Központ Pántlika 
csoport néptáncosai, valamint az egyesület tagjai. 

DE

Sorstársaikkal együtt ünnepeltek
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Munkálatok zajlanak a református templom körül. A részletekről Szen-
tesi Lajos főgondnokot kérdeztük. Mint megtudtuk, a templom felújítá-
sának a 2. szakasza zajlik, a templom palástjának 2,2 méter magasan meg-
történt a vakolat lebontása, s egy légzáró réteggel újra le lett vakolva. Az 
alsó szinten lévő úgynevezett körablakok teljes cseréje volt a nyugati és a 
keleti oldalon, majd a palást rész új festést kapott a csatornától a földszin-
tig. Az alapnál külső és belső befúvással szigetelést végeztek, így nem fog 
feljönni a talajvíz, a nedvesség a lábazatra. A templombelső felújítása is a 
TOP-os, a Tisza-tavi templomok útján pályázatból történik. Itt vakolatjaví-
tás zajlik és a padló felújítása fog megtörténni, valamennyi padnál a dobo-
gó részt teljes terjedelmében deszkával fedik le karácsonyig.

DE

Munkálatok a református templomban

Harminc éves a napközi otthon
(...folytatás az 1. oldalról)

- Úgy gondolom, van restanciánk bőséggel, való-
ban oda kell figyelni rájuk, ugyanolyan embertár-
saink mint bárki más, a méltóság ugyanúgy meg-
illeti őket, mint bárkit ebben az országban, eb-
ben a teremben. Nyilvánvalóan ez is adta az ötle-
tet az ENSZ-nek, hogy december 3-át a fogyatékkal 
élők világnapjává nyilvánította, hogy legalább ezen 
az egy napon hivatalosan is emlékezzünk azokra, 
akik valamilyen oknál fogva - baleset, betegség, 
vagy bármilyen katasztrófa okán - sérülést szen-
vedtek, sérüléssel élnek. Tudjuk, hogy sok esetben 
a megsérült embereknek sem könnyű beilleszked-
ni a társadalomba, de ha valaki bármilyen fogya-
tékkal éli mindennapjait, kötelességünk segíteni és 
támogatni, hogy a beilleszkedés minél könnyebb 
legyen. Azt gondolom, hogy a városban működő 
napközi otthon ennek egy csodálatos példáját mu-
tatja. 1989-ben került az ÉNO megalapításra és az-
óta is töretlenül fejlődik - jelentette ki a városvezető.

Ma már az intézmény nemcsak karcagi rászoru-
lókkal foglalkozik, hanem a Karcagi Kistérség mind 
az öt településéről fogadja a rászoruló embereket. 
Feladata, hogy olyan programot, munkarendet, el-
foglaltsági tevékenységet biztosítson az oda járó em-
bereknek, amelyek valóban segítik őket a beilleszke-
désben a szakemberek segítségével. Ki kell emelni 
a szülők, gyámok, nevelők hozzáállását is, hiszen a 
kettő együtt működik csak, de a jogok is egyformák.

- A kiállítási tárgyak gyönyörködtetőek és figye-
lemre méltó az a sokrétű tevékenység, ami a napkö-
zi otthonban folyik - mondta Dobos László,  aki ál-
dott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánt min-
denkinek.

- Már második alkalommal hoztuk a nyilvános-
ság elé saját készítésű tárgyainkat, kézműves mun-

káinkat azzal a nem titkolt céllal, hogy 
megismertessük, népszerűsítsük az ÉNO 
tevékenységét. A kiállítás fő témáját a 
mese világából hoztuk, a Grimm fivérek 
egyik legnépszerűbb meséjét próbáltuk 
életre kelteni a magunk módján - hang-
zott el Kun Csilla intézményvezető kö-
szöntőjében. Mint kiderült, év elejétől ké-
szültek a napközi otthon tagjai a kiállí-
tásra, ötleteket gyűjtöttek, folyamato-
san tervezték, alakították elképzelései-
ket, amelyeket lépésről lépésre valósítot-
tak meg különböző anyagokkal, külön-
böző kézműves technikákkal. Volt pa-
pírfonás, ragasztás, kötözés, a famunkát 
hulladék faanyag felhasználásával hoz-
ták létre. Összesen újrahasznosításra 
került 85 kg papír, 100-120 kg hulladék 
faanyag, 10 kg cement, négy zsák szá-
rított falevél és más természetes anyag. 
A munka mellett azért kikapcsolódás-
ra, pihenésre is jutott idő, de természe-
tesen volt móka, kacagás, vidámság a 
napközi otthonban - sorolta a vezető.

Öt éve itt a konyhakertművelés is elindult, min-
den évben részt vettek a Legszebb konyhakertek - 
Magyarország legszebb konyhakertje versenyen, 
2016-ban és 2017-ben országos díjat nyertek, tavaly 
és idén különdíjat kaptak. Az elmúlt években 73- 
féle zöldséget, 19-féle fűszernövényt termesztettek 
vegyszermentesen, különböző házi praktikák fel-
használásával.

- Erre a tevékenységünkre nagyon büszkék va-
gyunk, hiszen példánkat követve több szociális in-
tézmény is csatlakozott a programhoz. Úgy gondo-
lom, hogy munkánkkal a hétköznapokban is bizo-

nyítjuk, hogy nem csak egyetlen napot szentelünk a 
fogyatékkal élő emberekre, hanem mindig kiemel-
ten fordulunk feléjük - jelentette ki Kun Csilla, aki 
mindenkinek megköszönte Dobos László polgár-
mester úrnak, Karcag Város Önkormányzatának 
a folyamatos támogatását, a szülők, hozzátartozók, 
törvényes képviselők bizalmát, a Déryné Kulturális 
Központ munkatársainak segítő közreműködését és 
kollégáinak - Törőcsik Lajosné, Kovácsné Skorkova 
Eva, Láposiné Kovács Edit, Sípos Ildikó, Batyicki 
Attila -, hogy a megálmodott kiállítást létrehozták.

DE

(...folytatás az 1. oldalról)
Dobos László, Karcag város pol-

gármestere elmondta, hogy idén is 
ünnepi díszbe öltözött a város.

- Örülünk, hogy az ünnepi han-
gulathoz a díszkivilágítással az ön-
kormányzat is hozzájárulhat. Ter-
veink között szerepel, hogy minden 
évben bővítjük a város különböző 
pontjaira kihelyezett díszeink tár-
házát, ezzel is inspirálva az itt élő-

ket, hogy lehetőségeikhez mérten, 
ők maguk is öltöztessék ünnepi ru-
hába otthonukat. Ezzel szeretnénk 
hozzájárulni az adventi időszakhoz 
- fogalmazta meg a városvezető.     

Advent első vasárnapján már fel-
villantak a karácsonyi fények a fő-
téri fákon, épületeken, oszlopokon, 
ezzel is fokozva a lakosság karácso-
nyi hangulatát.

Brehó Mónika

Ünnepi díszbe öltözött városunk
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A Déryné Kulturális Központ kereteiben működő Karcagi Rummikub november 23-án, szombaton rendezte meg az országos szervezettel a II. Karcag 
Kupa Országos Rummikub versenyt, amelyre 94 versenyző érkezett az ország számos klubjából - tudtuk meg Kovácsné Kerekes Katalin szervezőtől, 
aki azt is elmondta, a helyi klub létszáma egy év alatt megkétszereződött, annyira népszerű lett a játék idősek, fiatalok, középkorúak között egyaránt. 
Szombaton a legfiatalabb a 10 éves karcagi Szabó Lackó volt, akit nagymamája hozott be tavaly a klubba, de volt - anya-lánya-nagymama - verseny-
csapat, a legidősebbek 80 évesek voltak. 

A játék - amely hasonlít a rablórömi kártyajátékhoz - jó agytorna mindenki számára - ezt már Turi Sándor játékmester mondta újságunknak. 
Az országban idén a karcagi a 3. legnagyobb létszámú verseny, s jó látni, hogy három korosztály,  iskolások, felnőttek és nyugdíjasok együtt ül-
nek asztalhoz. Ez is jelzi, hogy ez a játék nincs korhoz kötve. Több településen a szépkorúak Agytorna klubnak nevezik a Rummikub-ot, s heten-
te tartanak házi versenyeket a tagok.

A karcagi versenyen most is hazai sikerek születtek. A 96 indulóból 26 volt a karcagi klub tagja, s a három fordulóban mindenkinek volt leg-
alább egy győzelme, végül ketten dobogósok is lettek. Az első helyen Vincze Lászlóné, a harmadik helyen pedig Kovácsné Kerekes Katalin vég-
zett. A 2. egy budapesti induló, Pécsi Józsefné lett.

DE

Országos Rummikub versenyt rendeztek városunkban

Soros ülését tartotta a Karcag 
Városi Cigány Nemzetiségi Ön-
kormányzat Képviselő-testüle-
te november 22-én, pénteken 
Varga-Mici István elnök vezeté-
sével. A testület tagjai egyhan-
gúlag támogattak minden na-
pirendi pontot.

Elfogadták a javaslatot a Karcag 
Városi Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzat Képviselő-testületének  
2020. évi munkatervéről. Támogat-
ták a Karcag Városi Cigány Nemze-
tiségi Önkormányzat 2019. évi kul-
turális programjának végrehajtásá-
ról szóló javaslatot. Véleményezték 
és támogatták a Karcag Városi Ci-
gány Nemzetiségi Önkormányzat 
2019. évi költségvetésének I-III. ne-
gyedévi végrehajtásáról szóló be-
számolót. Elfogadták a javaslatot 
a Karcag Városi Cigány Nemzetisé-
gi Önkormányzat és a Karcag Vá-
rosi Önkormányzat közötti megál-
lapodás felülvizsgálatáról szóló ja-
vaslatra. Egybehangzóan elfogad-

ta a testület a Karcag Városi Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat Szer-
vezeti és Működési Szabályzatának 
megalkotásáról szóló tájékoztatót. 
Ugyancsak elfogadták a javaslatot 
a nyelvi környezetben megvaló-
suló roma nemzetiségi, népisme-
reti, művészeti, hagyományőrző és 
olvasótáborok megvalósításának 
2020. évi költségvetési támogatá-
sára kiírt ROMA-NEMZ-TAB-20 pá-
lyázat benyújtására. Elfogadták a 
javaslatot a roma nemzetiségi kul-
turális kezdeményezések 2020. évi 
költségvetési támogatására kiírt 
ROMA-NEMZ-KUL-20 pályázat be-
nyújtására. Véleményezték és tá-
mogatták a javaslatot a Karcag Vá-
rosi Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzat és a Kunszentmárton Vá-
ros Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat közötti együttműködési 
megállapodás megkötésére.  Egy-
behangzóan elfogadta a testü-
let a 2019. szeptember hónapban 
történt bébiétel, bébiital osztás-
ról szóló beszámolót.  Elfogadásra 

került a 2019 szeptember hónap-
ban történt használtbútor osztás-
ról szóló beszámoló. Elfogadás-
ra került a 2019 szeptember, októ-
ber hónapban elhunyt roma test-
vérek megemlékezéseiről szóló be-
számoló. Véleményezték és támo-
gatták a beszámolót a Kulturális, 
Egészségügyi és Sport Napon va-

ló részvételről. Elfogadásra került 
a 2019 évi Roma Kulturális Napról 
szóló beszámoló. Egybehangzóan 
elfogadta a testület a 2019. októ-
ber 26-án megtartott szakmai fó-
rumról és a lejárt határidejű hatá-
rozatokról szóló tájékoztatást.   

Brehó Mónika

Ülésezett a nemzetiségi önkormányzat
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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!

A Magyar Máltai Szeretet Szolgálat 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”.
Támogatókártyák kerültek kihelyezésre a 

SPAR Áruházban, amelyeket a pénztárnál lehet megvásárolni.
A támogatókártyák megvásárlásával a rászoruló 

családokat, valamint humanitárius munkánkat támogatja.
Gulyás Zsolt 

plébános

„…Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr.” Zsoltár:34,20
Az egyik különlegesen ikonikus magyar volt Izraelben Teddi Kollek. 1911-ben 

Nagyvázsonyban született Theodor Kurt Kollek néven, amely nevet Theodor 
Herzl után kapta, mert apja nagy cionista volt. Hétéves korában Bécsbe költöz-
tek, ahonnan a nácik elől Izraelbe menekültek. Ott részt vett a Genezáreti-tó 
partján Ein-Gev kibuc felépítésében. Néhány éve voltam ott, remek vízi vidám-
parkja van. Eseménydús élete volt. A holokauszt évei alatt még Eichmannal is 
tárgyalt, és hittestvéreit mentette. A világháború után Ben-Gurion csapatában 
dolgozott, és titkára is volt. A függetlenségi háború során fegyvert csempészett, 
hol New Yorkban egy bárban, hol a Copacabanán egy night klubban. Barát-
ja volt Frank Sinatra és Elizabeth Taylor. Élete fő műve Jeruzsálem világvárossá 
fejlesztése volt. 1965-ben választották először polgármesterré, és 1993-ig meg is 
maradt annak. Polgármestersége elején a város romos, csonka, élettelen volt. Fel-
adatai megnövekedtek, amikor 1967-ben a Hatnapos háborúban Kelet-Jeruzsále-
met is elfoglalták. Jellemző rá, hogy minden embernek a polgármestere volt lesz-
légyen arab, keresztény, zsidó vagy bárki más. Éjjel-nappal hívhatták az emberek, 
és intézte az ügyeiket. Emberi nagyságát mutatta az, hogy három nappal a város 
keleti részének elfoglalása után tejet követelt a hadseregtől az arab gyerekeknek. 
Fejlesztette a város kultúráját. Vezetése alatt épült meg az Izrael Múzeum, a Jeru-
zsálem Színház, a Kahn Színház és sok más kulturális intézmény. Élete felért egy 
kalandregénnyel, de 2007-ben temetésekor így búcsúztatták:

„Teddi maga volt Jeruzsálem, Jeruzsálem pedig maga Teddi.”

Egy ismert és mégis ténykedése miatt ismeretlen magyar, Amosz Manor (ali-
as Walter Rapaport), aki 1918-ban Mendelowitz Artúr néven Máramarosszigeten 
született, amely akkor még Magyarország városa volt. Külföldön tanult, de a vi-
lágháború miatt hazautazott. Horthy állama munkaszolgálatra hívta be, majd 
szüleivel és testvéreivel Auschwitzbe deportálták. Családja elpusztult, de ő életben 
maradt, és Mauthausenből szabadult fel. Visszatérve Erdélybe a cionista mozga-
lom tagjaként szervezte az életben maradt zsidók kiutazását Izraelbe. Két év után 
ő is kiutazhatott oda. A magyaron kívül hét nyelven beszélő fiúra felfigyelt az ak-
kor alakuló titkosszolgálat, amelyben a belső elhárítás, a Sin Bet soraiba került, 
amelynek 1964-ig vezetője volt. Természetesen munkásságáról nem sokat lehet 
tudni, mert a Sin Bet jelszava: „Védeni és nem látszani”. Az ismert, hogy szorosan 
együttműködtek az amerikai titkosszolgálattal a terroristasejtek, a kommunista 
országok kémei ellen. Akadályozták a tiltott kereskedelmet, és védték a legújabb 
tudományos eredményeket. Mégis a legnagyobb tudott dolog a Hruscsov beszéd 
megszerzése és átadása volt az amerikaiaknak.  Ez volt az a beszéd, amely lelep-
lezte a sztálini rezsim működését 1956-ban, de még a szocialista országok vezetői 
sem hallgathatták meg. Természetesen az összes titkosszolgálat meg akarta sze-
rezni. Röviden a sztori: Varsóban élt egy Viktor Grajewski nevezetű fiatalember, 
akit lengyelként a gulagba küldtek, és ott hithű kommunistává neveltek. Szüleivel 
nem vándorolt ki Izraelbe, mert Lengyelországban akart élni. A barátnője a kom-
munista párt központjában az első titkár titkárnőjeként dolgozott. Egy napon fel-
ment hozzá, és meglátott egy szigorún titkos dossziét Hruscsov beszéde felirat-
tal. Elolvasta, és döbbenten kiábrándult Sztálin rendszeréből. A barátnő odaadta 
neki, ő pedig lemásolva eljuttatta azt az izraelieknek. Amosz Manor megmutat-
ta Ben-Gurionnak. Ő elolvasva annyit mondott, hogy húsz év múlva vége a rend-
szernek. Tíz évet tévedett. Engedélyezte a dokumentum átadását az USA-nak. 
Eisenhower akkori elnök pedig nyilvánosságra hozta.

Amosz Manor leszerelése után sikeres üzletemberként halt meg 2007-ben Tel-
Avivban.

(Folytatása következik.)
dr. Molnár Sándor

Izrael, ahogy én látom

A régi és az új Jeruzsálem
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2019. december 13. péntek
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Adventi játszóház
19.10 Nagykunsági Krónika
 Téma: új koncertfelvétel
 Vendég: Ács Sándor
 Karcagi hírek
 Téma: sikeresek voltak a Fakanál-
 forgatók
 Vendég: Ferenczi Béla          
20.30 Nagykunsági Híradó
20.40 Pánti Ildikó lakossági fóruma
21.50 Karcagi Tükör

2019. december 16. 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

2019. december 17-18.  
kedd-szerda
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 

18.20 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet
19.40 Látogató - erdélyi utazás
20.10 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise 
21.15 Nagykunsági Híradó 
21.35 Karcag Sport: Karcagi SE 
 Pusztai Sasok - Karcagi SE Pusztai 
 Kissasok Országos Gyermek Kosár-
 labda Kupa 1. régió C. csoport

2019. december 19. 
csütörtök
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Adventi játszóház II.
19.10 Nagykunsági Krónika
 Vendég: Dobos László polgármester
 Téma: évértékelő interjú
 Vendég: F. Kovács Sándor
 Téma: évértékelő interjú
 Vendég: dr. Fazekas Sándor
 Téma: évértékelő interjú          
20.30 Nagykunsági Híradó
20.40 Adventi gyertyagyújtás
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 14. (Szombat) 
MUNKANAP! 

December 15. (Vasárnap) 
9.00-12.00 óráig 
 Pingvin Patika 
 (Kossuth tér)     

Gyógyszertári 
ügyelet

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

Anyakönyv
Születés

2019. december 03.
Bakó Gizella - Rácz Richárd 
Kg., Jónás Béla utca 28.

Richárd Alex
2019. december 03.
Kovács Ildikó - Urbán Zoltán
Kg., Villamos utca 62. 

Dominik
2019. december 05. 
Balog Enikő - Kály Krisztián
Kg., Délibáb utca 104. 

Gréti
2019. december 06.
Balogh Beatrix - Duka 
Norbert
Kg., Reggel utca 18.

Hanna
2019. december 06.
Varga Karina - Kovács 
Csaba
Kg., Duna utca 42.

Csaba

Halálozás
Bagi Imréné 
(Kovács Julianna) 
 (1934) 
Csillag Jánosné 
(Kiss Erzsébet) 
 (1930)
Örsi Lajosné 
(Burai Julianna) 
 (1947)
Varga Mihály 
 (1959)
Balogh Lőrincné 
(Győri Juliánna) 
 (1928)
Szabó Istvánné 
(Kovács Ilona) 
 (1943)
Magyar Jánosné 
(Bartha Eszter) 
 (1944)
Lövei Gábor 
 (1940)

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, 

hétvégékre és esetleges ünnepnapokra 
(péntek 16.00 órától hétfő reggel 07.00 óráig).

December 15. 
dr. Dániel Mihály  Karcag, Sport utca 13.   Tel.: 06/30-205-3260

Tájékoztatjuk a tisztelt karcagi lakosokat, hogy 
a kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi 
CCXI. törvényben, valamint a kéményseprőipari te-
vékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 
21/2016. (VI. 9.) BM rendeletben meghatározott köz-
feladat elvégzése érdekében a BM Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központja, 
mint kéményseprőipari szerv, Karcag városa tekinte-
tében 2020. február 3. és június 30. között tervezi elvé-
geztetni a társasházak kéményeinek, égéstermék-elve-
zetőinek éves felülvizsgálatát.

A lakossági tulajdonú ingatlanok és társasházak 
égéstermék-elvezetőinek rendszeres felülvizsgálatát 
Jász-Nagykun-Szolnok megye egész területén a ka-
tasztrófavédelem kéményseprőipari szakemberei fog-
ják elvégezni.

A felülvizsgálattal kapcsolatban bővebb tájékozta-
tót a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu linken, 
vagy a 1818-as telefonszámon lehet kérni.

Rózsa Sándor
jegyző

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!

Lapzárta: 
2019. december 16. (hétfő) 12.00 óra

Tájékoztató
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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 lakás-
ra 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.
Karcagon 70 m2-es felújításra vá-
ró kertes ház eladó. Tel.: 06/70-
395-5263.
Városközponthoz közel, csendes, 
szép utcában, kétszintes, két für-
dőszobás kockaház, melléképü-
lettel, kis, élhető portán eladó. 
Irányár: 20 M Ft. Tel.: 06/70-364-
4967.

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 felvásáro-
lok! Örökölte, vagy csak megun-
ta a régi dolgait? Megveszem a 
legmagasabb napi áron, és min-
dent el is szállítok. Hívjon biza-
lommal! 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 szá-
rított, kisszemű, sárga kukori-
ca (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 használt Fég gázkazán. 
Irányár: 15.000 Ft. Tel.: 06/70-
242-2613.
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 T V és hozzá belté-
ri egység eladó. Ára: 15.000 Ft. 
Érdeklődni: Karcag, Szent István 
sgt. 36. (10.00-16.00 óráig.)
Eladó szekrénysor (25.000 Ft), 
TV+állvány (15.000 Ft), író-számí-
tógépasztal (10.000 Ft), kerékpár 
(20.000 Ft). Tel.: 06/30-517-2434.
Termelői mézvásár! December 
14-én (szombaton) 8-13 óráig 
Karcagon, a Reggel utca 33. szám 
alatt a nagykapuban. A helyszí-
nen vendégem egy gyógyteá-
ra! Igény szerint házhoz is viszem! 
Tel.: 06/30-696-5288.
Ha Önnek meleg téli kabátra 
lenne szüksége, kérem érdek-
lődjön a 06/59-610-090-es tele-
fonon. Amit kínálok: megkímélt 
állapotú férfi és női, fiatal felnőtt 
(leány) kabátok (írha, rövid, hosz-
szú, sportos, fiatalos). Helyhiány 
miatt ugyanitt reális áron alig 
használt elegáns alkalmi ruhák 
is eladók S, M, L, XL méretekben. 
(Nem turkálósak, butikban vásá-
rolt ruhák!) Szalagavatói, eskü-
vői, ballagási ruhák S, L, XL mé-
retben. Kérem hívjon! Időpont 
egyeztetés szükséges!
Síoverál, bélelt dzsekik, sícipő, 
görkorcsolya, egyedi alkalmi női 
ruhák több méretben eladók. 
Tel.: 06/30-944-6062.

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle javí-
tás, cipzárcsere, felhajtás, bőr-
kabát és hátizsák javítás. 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, udvarok 
takarítását, terepek tisztítását. 
A legkedvezőbb árakkal dolgo-
zunk! Bármilyen nemű földmun-
kát, kubikmunkákat is elvég-
zünk, nagy felületek aszfaltozá-
sát, zúzalékolását. Akár részletfi-
zetés is megoldható. Hívjon bi-
zalommal! Nyugdíjasoknak ked-
vezmény! 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.
Mindennemű kőműves munkát, 
tető- és kerítésjavítást vállalok. 
Tel.: 06/30-523-3029. 

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!

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

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

kozású - karbantartó (Karcag, Füzesabony),
 - Nagyállattartó (Karcag),
 - Forgácsoló (Karcag),
 - Marós - CNC marós (Karcag),
 - NC, CNC gépkezelő (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari 

foglalkozású (Kenderes),
 - Áruszállító - személygépkocsi vezető (Füzesabony),
 - Intézménytakarító és kisegítő (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:

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2019. december 20-án jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

A Csokonai Könyvtár 
ünnepi nyitvatartása:

2019. december 20. 
(péntek) 10.00-18.00
2019. december 21. 
(szombat) 8.00-12.00
2019. december 24-27. 
 zárva 
2019. december 28. 
(szombat) 8.00-12.00
2019. december 30. 
(hétfő) zárva
2019. december 31.
(kedd) 8.00-12.00
2020. január 1. 
(szerda) ünnep
2020. január 2. 
(csütörtök) 10.00-18.00
2020. január 3. 
(péntek) 10.00-18.00
2020. január 4. 
(szombat) 8.00-12.00

Kellemes ünnepeket 
kívánunk mindenkinek!
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SPORT

A városi sportcsarnokban tartja edzéseit a Sü-
tő Kézisuli lánycsapata. Az edzések előtt beszél-
gettünk Nagyné Sütő Mariannal és Szarkáné Sü-
tő Edinával.

- Ahogy abbahagytuk az aktív pályafutásunkat a 
húgommal az NB1-ben, és hazaköltöztünk gyerme-
keink születése miatt, úgy gondoltuk, hogy ezt a ké-
zilabdázást továbbvisszük a városban - mondja Ma-
riann.

Három éve alapítottunk egy saját egyesületet, je-
lenleg több mint 100 gyerek 9 korcsoportban ver-
senyez. Mindketten NB I-ben kézilabdáztunk, il-
letve én NB I/B felnőtt női csapat edzője is voltam 
Nyíradonyban, és szép sikereket értünk el. Mind-
ketten voltunk korosztály és felnőtt B válogatottak 
is. A fiúcsapat edzője a férjem, Nagy Csaba, aki je-
lenleg is aktívan játszik az NB I-ben Nyíregyházán, 
s Jobbágy Gergő van még velünk, ő a Kiskulcsosi is-
kolában testnevelőként dolgozik. A felnőtt csapatnál 
Major János is szerepet kapott, miután most a KSE 
szünetelteti a Kézilabda Szakosztályt, így átkerül-
tek hozzánk az ott sportolók - tudtuk meg az edző-
től, s azt is, hogy az utóbbi időben nagyon népszerű 
sportág lett a kézilabda itt is.

A csapatot a szülők is elkísérik a meccsekre, ami 
a gyerekeknek plusz erőt ad a sikeres szerepléshez.

A Sütő Kézisuliban óvodás nagycsoportos kortól 
kezdik a képzést folyamatosan felépülő rendszer-
ben, és ahogy nőnek a gyerekek, úgy tanulnak egy-
re többet - technikai képzés, lövésformák, védeke-
zés, támadás, gyorsaság. Vannak kimagasló tehet-
ségek, akiknek NB I-es klubokhoz segítenek eljut-
ni az edzők Debrecenbe vagy a Nemzetközi Kézi-
labda Akadémiára.

A későbbiekben Mariannék szeretnének egy 
sportiskolás dolgot is kialakítani a városban vala-
melyik középiskolában, hogy az itthon maradt gye-
rekek tudjanak versenyszerűen edzeni és sportolni 
is megfelelő edzésszámmal.

Az edzők látják a gyereknél a fejlődést is, van, aki 
két éve alig tudott labdát fogni, most pedig már je-
les góllövő lett.

Mivel egyszerre két korcsoport edz, még jobban 
odafigyelnek arra, hogy mindenki a neki megfelelő 

edzést kapja, hogy az izomzata megfelelően erősöd-
jön a munkához.

Az idei bajnokság elindult a nagyobbaknál, a ki-
csiknél tavasszal fog, addig velük is járnak különbö-
ző kupákra Debrecenbe - árulja el Nagyné Sütő Mari-
ann, akinek néha hiányzik a versenyzés éppúgy mint 
testvérének, Szarkáné Sütő Edinának, aki szintén 
édesapja példáját követve választotta a Kiskulcsosi is-
kolában a kézilabdát Örlős Zoltán vezetésével.

Ma már azonban ő próbál a gyerekeknek mindent 
átadni a tudásából.

Sok kis tehetség van most is az ő csapatában is, lát 
olyat, aki néhány év múlva már felnőtt csoportban 
játszik.

Aki kedvet érez a kézilabdázáshoz, szívesen vár-
ják, hiszen ez az a sport, amelyik minden testrészt 
megmozgat. Nagyon fontos a gyerekeknél a test-
mozgás, az, hogy ne okostelefont és tabletet nézze-
nek, hanem mozogjanak. A kézilabda erre kiváló - 
állítja Edina, aki az óvodásokkal, az első, második 
osztályosokkal foglalkozik. - A sport a tanulásban is 
segít a gyerekeknek, jobban tudnak koncentrálni és 
kitartóbbak is lesznek - mondják saját tapasztalatból 
is a Sütő lányok.  

A Sütő Kézisuliban a fiúk edzéseit a Kiskulcsosi 
iskola tornatermében Nagy Csaba tartja. Vele be-
szélgettünk az edzés előtt. Kiderült, kicsit nehezebb 
a fiúkkal edzeni, mint a lányokkal, mert sokkal több 
energiát kell levezetni egy-egy edzésen - árulja el az 

edző, aki ma is aktív játékos. A csapatban vannak, 
akik most kezdtek, de vannak két éve járó fiúk is, 
akik a rendet, fegyelmet megtanulták már, így köny-
nyebb az edzéseken a nyolc-kilenc éves fiúkkal fog-
lalkozni. Az, hogy edzőjük ma is aktívan kézilabdá-
zik, kérdezgetik erről a meccsek után, s megfogadják 
a tanácsait is, amit edzéseken kapnak tőle.

Már kezdenek csapatként is összeállni, és a legfon-
tosabb, hogy nem tévéznek, telefont nyomkodnak, 
hanem sportolnak, még akkor is, ha nem lesznek vá-
logatottak.

- Nem is az a cél, hogy válogatott sportolókat ne-
veljünk, de remélhetőleg lesz köztük ilyen is. Az a 
jó a Kiskulcsosi iskolában, hogy egész napos isko-
la, 4 óra után egyből idejönnek a gyerekek edzésre, 
s majd innen mennek csak haza az egyórás edzés 
után.

Még nem lehet látni ilyen fiatal korban, hogy vala-
ki tehetséges-e, de ha  komolyan veszi és kitartó lesz, 
lehet még NB I-es játékos is köztük - állítja az edző, 
aki azért választotta általánosban sportiskolásként 
a kézilabdát a foci helyett, mert balkezesként ebben 
a sportágban tudott jobban kibontakozni. Szeretné, 
ha diákjai komolyan vennék a sportot, mint ahogy 
ő tette. A szülők visszajelzése az, hogy nem lehet-
ne még kicsit többet edzeni, mert nem nagyon fá-
radnak el a fiúk, pedig én mindent megteszek ezért - 
mondja Nagy Csaba.

DE

November 30-án, szombaton Baján az év utolsó országos szkander-
bajnokságán a Kun-kar sajnos nem teljes létszámmal, de tisztességgel 
helyt állt.

Deák Lajos Túrkevéről Masters +90 kg-os kategóriában bronzérmet 
nyert. Vályi-Nagy Norbert Karcagról Senior 90 kg-os kategóriában szin-
tén bronzérmes lett, új csapattársunk, Farkas András Tiszaigarról első 
versenyén két győztes meccsből középkategóriával végzett, Vályi-Nagy 
Imre Tiszaigarról Masters 90 kg-os kategóriában ezüstérmet szerzett.

Köszönjük a Berek-Víz Kft-nek, a Hubai és Hubai Kft-nek, Hubai Im-
rének, a Park étteremnek, hogy edzéseinket, versenyeinket segítik.

Vályi-Nagy Imre

S Z K A N D E R

Újabb érmeket szereztek

Több, mint száz gyereket edzenek


