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Dobos László
polgármester

Gyurcsek János
alpolgármester

Sári Kovács Szilvia
alpolgármester

Rózsa Sándor
jegyző

Lezajlottak a kertbejárások és kiosztották a települések 
legszebb konyhakertjeinek járó jutalmakat „A legszebb 
konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 
program idei versenyében. Az idén összesen 378 település-
ről közel 2400 kertnevezés érkezett. A karcagi eredmény-
hirdető ünnepségre december 12-én, csütörtökön a Polgár-
mesteri Hivatal Dísztermében került sor. 

A rendezvényt F. Kovács Sándor, városunk és térségünk or-
szággyűlési képviselője nyitotta meg. Elmondta, hogy a régi 
időkben szinte nem volt olyan család, aki ne művelt volna ker-
tet, avagy ne lett volna földje.

- Akkoriban természetes dolog volt, hogy tavasszal, amikor 
már engedett a föld fagya, a szülők, a nagyszülők és a gyerme-
kek együtt munkálkodtak a kertben. Ez apáról fiúra szálló ha-
gyomány volt, amelyből természetesen a lányok, asszonyok is 
kivették a részüket - mondta el a képviselő. 

Szólt arról is, hogy náluk a családban is rendszeres elfoglalt-
sággá vált a kerti munka, amely egyféle feltöltődést és örömet 
jelent a hétköznapok közepette, leginkább akkor, amikor látja 
az ember beérni saját termése gyümölcsét. 

A képviselő gratulált valamennyi díjazottnak, hobbi és pro-
fivá érett kertművelőnek, valamint elismerését fejezte ki az or-
szágos szinten is sikeresen szereplőknek. Ezt követően a 2019. 
évi munkájáért elismerő oklevelet vehetett át Sári Kovács 
Szilvia programigazgatótól.

A rendezvényen köszöntőt mondott Dobos László, Karcag 
város polgármestere, aki elmondta, hogy az egész országban 
egy olyan rangot vívott ki magának ez a program, amely Ma-
gyarország legtávolabbi pontjaira is elviszi, elvitte települé-
sünk jó hírét.

(Folytatás az 5. oldalon...)

Köszöntötték 
„A legszebb konyhakertek” 

program karcagi díjazottjait

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

boldog új évet kívánunk városunk valamennyi polgárának!

Hamarosan véget ér a 2019-es 
év. A városvezetés számos cél-
kitűzéssel, feladattal, takaré-
kos, fegyelmezett költségvetés-
sel indította az évet, amelyet si-
került teljesíteni. Városunkban 
számos új beruházás valósult 
meg az elmúlt hónapok során. 
Az ezévi eredményekről és a jö-
vő év feladatairól Dobos Lász-
lót, Karcag város polgármester-
ét kérdeztünk.  

- Polgármester úr! Milyen 
célkitűzésekkel, feladatokkal 
indult a 2019-es év?

- Minden év eleje a költségve-
tés megtervezésével, összeállítá-
sával kezdődik, hiszen a költség-
vetés ad és biztosít lehetőséget ar-
ra, hogy egész évben munkálkod-
junk. Ez az alapja annak, hogy jól tudjuk vé-
gezni a munkánkat, és megvalósíthassuk 
azokat a terveket, amiket egy komoly csa-
pat segítségének közreműködésével állí-
tunk össze. Tehát a költségvetés elkészítése 
indítja minden évben azt a munkát, amely-
re szükségünk van. 

- Számos beruházás valósult meg és 
van folyamatban a városban. Melyek 
voltak a legfontosabbak a város szá-

mára, amelyeket ebben az évben sike-
rült megvalósítani?

- Nagyon sok beruházás zajlott, fejező-
dött be és olyan is van, amelyik jelen pil-
lanatban is folyamatban van. Csak néhá-
nyat említenék a teljesség igénye nélkül, mi-
vel valóban nagyon szerteágazó a paletta. A 
legfontosabbak a legnagyobbak voltak ter-
mészetesen.

(Folytatás a 3. oldalon...)

- év végi interjú Dobos László polgármesterrel -

„Biztos lépésekkel szeretnénk 
nyugodt tempóban haladni”
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KÖZÉLET
Közéleti  

szilánkok
Fekete- 

aforizmák (1).
Januárban lesz tíz éve, hogy elhunyt 

Fekete Gyula, háromszoros József Attila-
díjas magyar író, szociográfus, újságíró. 
Igazi közéleti ember volt. Már a ’60-as 
években felemelte szavát a magyar né-
pesedési rátát csökkentő szociális helyzet 
megváltoztatása ellen. Az ő javaslatá-
ra vezették be 1967-ben a gyes-t, amely 
valamelyest megkönnyítette az anyasá-
got vállaló nők és családok helyzetét.

Még a legapróbb gondolatait, gon-
dolatcsiráit is rendszeresen feljegyezte. 
Ezekből született 1985-ben (!) Tenger-
csepp című aforizma kötete. Ezekből 
válogattam így év végén, újév elején, 
amelyekből – döntsék el az olvasók – 
talán még néhány ma is aktuális:

*
Mindig többféle zászló lobog - 

szemben is egymással -, mint ahány 
jelszót fel lehet rájuk írni.

*
Tanulságok egy nemzedék ta-

pasztalatából: - Nem tűrhetjük, 
hogy helyettünk mások politizálja-
nak.

- Még kevésbé szabad eltűrnünk, 
hogy mi politizáljunk mások helyett.

*
Minden párttag - született pár-

tonkívüli.
*

Nem ellenfeleivel nehéz betartat-
ni a törvényeket az uralkodó párt-
nak, hanem híveivel.

Jobboldal? - Baloldal? Szélsőjobb? 
- Szélsőbal?

Ne tévesszen meg senkit, hogy a 
politikai szélsőségek néha egy kanál 
vízbe belefojtanák egymást a látvá-
nyos gyűlölködésben. Hiszen egyik a 
másikból él. 

Olyanok, mint a rossz házaspár: 
üti, veri, marja egymást, de azért 
egymástól szaporodik.

*
A számukra készséges hazugsá-

got készségesen és hálásan elhiszik 
az emberek. A számukra kellemet-
len igazság feldühíti őket, s annál 
kevésbé hiszik el.

*
Minél rosszabb egy rendszer, an-

nál nagyobb az esély arra, hogy go-
noszabbá válnak benne az emberek. 
Minél gonoszabbak az emberek, an-
nál elviselhetetlenebb a rendszer. 

*
Zsarnoki hatalomnak a szakbar-

bár az ideálja. Könnyen alattvalóvá, 
szolgává manipulálható, a szellem 
hatalmát kártékony politikai akarat-
tal szemben nem képviselheti.

Viszont alattvalókból, szolgákból 
csak olyan zsoldoshadsereg szervez-
hető, amely frontszolgálatra alkal-
matlan ma már; nem hogy az em-
beri haladásnak, de még a civilizá-
ciós fejlődésnek sem törheti az utat. 

*
A bátor egereket szeretik a macs-

kák.
*

A bürokrata apparátus mindig 
rafináltabb, mint ügyfeleinek egyik 
- nagyobbik - fele. És mindig korlá-
toltabb, mint a maradék.
(Folytatás a következő számban.)

  -ács-

A Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. beruházásában megújult a 
3217-es jelű Kunhegyes-Tiszasző-
lős összekötő út 4,079 kilométe-
res szakasza. A közbeszerzési eljá-
rás során kiválasztott kivitelező, a 
STRABEL Konzorcium hazai for-
rásból, mintegy bruttó 754,5 mil-
lió forintból valósította meg a be-
ruházást, amely a Tiszaszentimre 
előtti útszakaszt érintette. 

A Tiszaszentimrén megtartott 
ünnepélyes átadáson avató beszé-
det mondott F. Kovács Sándor, vá-
rosunk és térségünk országgyűlési 
képviselője. Beszédében elmond-

ta, hogy innentől kezdve egy új, 
jó minőségű úton közlekedhet-
nek a Tiszaszentimre és Tomaj-
monostora szakaszán járó autósok. 

- Fontos nap a mai a Tisza-tó tér-
ségében élők számára. Négy kilo-
méter hosszan újult meg a Kunhe-
gyes-Tiszaszőlős közötti út Tisza-
szentimrét és Tomajmonostorát ösz-
szekötő szakasza. Egy jelentős lépést 
tettünk afelé, hogy óvodáinkat, is-
koláinkat és munkahelyeinket ki-
váló úton, biztonságos módon le-
hessen megközelíteni - mondta el a 
képviselő. 

Brehó Mónika

A Karcagi Római Katolikus Egyházközség 
és a Györffy István Katolikus Általános Is-

kola szeretettel meghívja Önt és 
kedves családját a

4. ADVENTI 
GYERTYAGYÚJTÁSRA

Időpont: 
2019. december 22. (vasárnap) 16.00 óra

Helyszín: 
Karcagi Szent István Római Katolikus 
Templom (Karcag, Szent István sgt. 2.)

Ünnepi köszöntőt mond, és az adventi 
koszorún a negyedik gyertyát meggyújtja 

DR. FAZEKAS SÁNDOR
korábbi földművelésügyi miniszter, 

országgyűlési képviselő 

Gulyás Zsolt plébános, érseki tanácsos 
ünnepi gondolatai

Fellépők
Donkó Imre, a debreceni 

Csokonai Nemzeti Színház operaénekese, 
az iskola egykori tanulója

•
a Madarász Imre Egyesített Óvoda 

Táncsics krt. 19. sz. Óvoda 
Margaréta csoportja

•
a Györffy István Katolikus Általános Iskola 

1. b osztálya
•

a Györffy István Katolikus Általános Iskola 
6. a osztályának tanulóiból és szüleiből 

álló kórus 

Megújult a Kunhegyes-Tiszaszőlős közötti út

Tisztelt ügyfelek!

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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INTERJÚ

(...folytatás az 1. oldalról)
- Ilyen volt a rendőrség épületének átadása, hi-

szen az egy régóta várt olyan épület, intézmény, 
amely a köz javát szolgálja, és azt is tudjuk, hogy a 
Városháza egyik épületszárnyában volt elhelyez-
ve a rendőrség, és az már nem volt megfelelő ar-
ra, hogy rendesen, jó körülmények között végez-
hessék a munkájukat, úgyhogy ennek az épület-
nek az átadásával egy régóta várt óhajunk telje-
sült. De ide sorolnám mindenképpen azt a mun-
kahelyteremtő-beruházást is, ami nagyon fon-
tos Karcag számára, hiszen az is látványos épü-
let, ami rögtön szembetűnik a távolabbról érke-
zőknek is. Nevezetesen ez a rizshántoló malom, 
amelyből egy kukoricamalom került kialakításra, 
ez közel kétmilliárd forintos beruházás. Ez nem-
csak azért fontos, mert mezőgazdasági jellegű vá-
rosról van szó, hanem azért is, hogy segíti a hely-
ben élők munkáját, illetve a megtermelt kukori-
ca feldolgozását, és még munkahelyet is terem-
tett. De nagyon látványosak és hasznosak voltak 
azok az építkezések, amelyek a karcagi „Zöld vá-
ros” projekt elnevezést is magukon viselhetik, hi-
szen a főtérnek, a belvárosnak a rehabilitációja 
zajlott, zajlik most is. Nagyon sok olyan épülettel 
és térburkolattal gazdagodtunk, amelyek kényel-
mesebbé és szebbé teszik az életünket. De nagyon 
fontos volt az intézményrendszerünknek a fej-
lesztése is. Itt a Madarász Imre Egyesített Óvoda 
Zöldfa úti Tagóvodáját tudnám kiemelni, amely 
egy befejezett beruházásként szerepel a város éle-
tében. 

- Költségvetés tekintetében hogyan teljesí-
tett idén a város?

- A terveknek megfelelőn alakult. Természete-
sen mindig van egy bevételi és egy kiadási oldal, 
ezt kell összhangba hozni olyan módon, hogy a 
kötelezően és az önként vállalt feladatokat is a le-
hetőségekhez képest meg tudjuk oldani. Termé-
szetesen ennek az egyensúlynak a megtartása so-
hasem könnyű, mert általában a kiadások min-
dig jobban előtérbe kerülnek, a bevételeket nehe-
zebb realizálni, de kötelező ezt olyan módon meg-
csinálni, hogy nullára fussunk ki. Semmiképpen 
nem szeretnénk és nem is vettünk fel hitelt, nem 
szeretnénk adót emelni, de nincs is ilyen a terve-
ink között. A bejövő pénzekből kell gazdálkod-
ni. Természetesen ez több részből tevődik újfent 
össze, ezek a normatívák, a saját bevételeink, de 
az összhangot mindenképpen meg kell teremteni 
jó gazda módjára, hogy a vágyainkat is el tudjuk 
érni. Hiszen azontúl, hogy intézményrendszere-
ket tartunk fent, olyan feladatokat is el kell látni, 
amely várossá tesz egy települést. Tehát ezek ál-
talában az önként vállalt feladatok, amelyek ke-
vésbé hoznak pénzt, de nagyon fontosak abból a 
szempontból, hogy a lakók jól érezzék magukat 
ebben a városban.

- Idén került sor az Európai Parlamenti, va-
lamint a helyhatósági választásokra is. Pol-
gármester úr hogyan értékeli ezeket, és mi-
lyen kitűzött célok, tervek vannak az elkövet-
kezendő öt évre?

- Szeretném köszönetemet és gratulációmat 
kifejezni Rózsa Sándor jegyző úrnak és csapa-
tának, hiszen ez egy nagyon komoly erőpróba, 

amely komoly felkészülést és szervezést igényel 
úgy, hogy valóban minden gördülékenyen történ-
jen. Tulajdonképpen a költségvetés összeállítá-
sa mellett és a fejlesztések nyomon követése mel-
lett az is egy fontos feladat volt, hogy hiba nélkül 
menjenek le a választások. Úgy gondolom, hogy 
mind a két választás hiba nélkül, az elvárások-
nak megfelelően zajlott le, és olyan eredményt 
hozott, amely mindenképpen kedvező. Termé-
szetesen nagy örömömre szolgál, hogy a FIDESZ-
KDNP képviselőjelöltjei nagyon szép eredményt 
értek el, elnyerve ezzel az emberek bizalmát. Ez 
azért is fontos, mert ez egy nagyon komoly visz-
szajelzés mindenki számára, nyilván elsősorban 
a képviselők számára, hogy milyen munkát vé-
geznek. Ha van egy társadalmi támogatottság a 
személyük irányába, az azt jelenti, hogy az em-
berek meg vannak elégedve a munkájukkal. Nyil-
vánvalóan a pénzügyi lehetőségek korlátai mi-

att azért van egy határ. Természetesen minden 
képviselő szeretné a lehető legjobbat kihozni a 
körzetéből, a lehető legjobban szolgálni a várost, 
és itt nem az akarattal, az elszántsággal, vagy a 
tervekkel van a probléma, hanem az anyagi javak 
mértéket szabnak ennek. Nagyon örülök, hogy a 
FIDESZ-KDNP képviselői az elkövetkezendő öt 
évben is szolgálatot teljesíthetnek itt a városban. 
Amit viszont sajnálok az az, hogy az Ipartestület 
végül nem indult a választáson. Hiszen az iparos 
réteg mindig is valamilyen formában bekapcso-
lódott a város vezetésébe, és eddig is olyan mun-
kát végeztek, amely közmegelégedést váltott ki. 
Jó volt velük együtt dolgozni. Viszont úgy gondo-
lom, hogy sajnálatos dolog, hogy ez a réteg kevés-
bé van reprezentálva az önkormányzat vezeté-
sében. Az Ipartestület helyett egy új tag érkezett 
a testületbe, a Momentum párt képviseletében. 
Problémának érzem azt, hogy kicsi a társadalmi 
támogatottsága, komolytalan, ha valaki 81 sza-
vazattal be tudott kerülni ennek a városnak a ve-
zetésébe. Úgy gondolom, hogy ez nem egy olyan 
erő, amely reprezentálná azt a társadalmi hát-
teret, amit elvárhat az ember egy képviselőtől. 
Nyilvánvalóan egy kicsit csökkentheti is az ázsi-
óját. Ettől függetlenül, természetesen próbálunk 
együtt dolgozni.   

- Polgármester úr! Ön is ellát körzeti kép-
viselői feladatokat is. Minden körzeti önkor-
mányzati képviselőnek van egy képviselői ke-
rete, amelyet többnyire útburkolatok és jár-
dák felújítására szoktak fordítani. Ebben az 
évben ez hogyan teljesült?

- 2019-ben is minden képviselőnek a rendelke-
zésére állt egy szerény összeg, mintegy kettőmil-
lió forint, hiszen a takarékosság itt is határt szab. 
Gyakorlatilag mindenki elköltötte, az adott kör-
zetekben a hiányokat pótolva használták fel kép-
viselőink ezt a keretet, én magam is ezt tettem 
természetesen.

- Számos rendezvény került városunkban 
idén is megtartásra. Hogyan értékeli ezeket, 
és melyek e tekintetben a 2020-as évi elkép-
zelések?

- Jó hírünk van az egész országban. Hivatalból 
számtalan helyen megfordulok. Elsősorban a Bir-

kafőző Fesztivált eme-
lik ki. De ezenkívül is 
vannak olyan rendez-
vényeink, ahol különbö-
ző szakágak képviselői 
jelennek meg, és viszik 
a hírünket. Ez végte-
len boldogsággal tölt el, 
és a továbbiakban ezt 
kell folytatnunk minő-
ségben és színvonalban 
egyaránt. A rendezvé-
nyeink is ezt a célt szol-
gálják amellett, hogy a 
város lakosságának az 
igényeit kielégítsék, kü-
lönböző rétegesemé-
nyekkel, rendezvények-
kel, idősekre, fiatalokra 
egyaránt gondolva. 

- Melyek azok a pályázatok, fejlesztések, 
beruházások amelyek még nem fejeződtek be, 
viszont nagyon lényegesek Karcag város éle-
tében?

- Mindenképpen ki kell emelni a Karcag Kin-
cse Gasztro- és Élménypark fejlesztését. Ez egy 
több lábon álló beruházás az Akácliget Gyógy-
és Strandfürdővel szembeni, mintegy bő öt hek-
táros önkormányzati tulajdonú területen. Az él-
ménypark egyik eleme maga a sámándob lesz. 
A pincerésznek a kialakítása megtörtént, a föld-
munkák befejeződtek. A közbeszerzés lebonyo-
lítását, valamint a jó idő megérkezését követően 
megindulhat a felszíni építkezés is, amely egy ha-
talmas és csodálatos beruházás a város életében, 
az általam is megtekintett látványtervek alapján. 
Úgy gondolom, hogy az elkészültét követően, a 
csodájára fognak járni még az országhatáron túl-
ról is. Egyébként még egy bizonyos HACS pályá-
zatból, illetve LIFE programból is szeretnénk oda 
pénzt továbbítani, amelyre megvan minden le-
hetőségünk és magánberuházásra is számítunk. 

- Ilyenkor év végén kezdik el tervezni a jövő 
évi költségvetést. Melyek a legfontosabb célok 
és irányelvek a jövő évre vonatkozóan?

(Folytatás a 4. oldalon...)

„Biztos lépésekkel szeretnénk nyugodt tempóban haladni”
- év végi interjú Dobos László polgármesterrel -

Idén befejeződött a Zöldfa úti Óvoda felújítása
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HÍREK

Karcagi többszörös véradókat kö-
szöntött a Magyar Vöröskereszt Kar-
cagi Területi Szervezete december 
6-án, pénteken. Orvos Anetta Csilla 
szakmai vezető megköszönte a vér-
adóknak, az önkéntes véradás-szer-
vezőknek és a véradóbarát munka-
helyeknek azt, hogy év közben  segí-
tették, hogy ma többszörös véradó-
kat köszönthessenek. Az is elhang-
zott, hogy a vérellátást Magyaror-
szágon még mindig nem lehet más-
képp megoldani, csak úgy, ha egyik 
ember a másik embernek segítő ke-
zet nyújt. - Ezt idén is sokan megtet-
ték, amiért a karcagi Vöröskereszt 
vezetőjeként is hálás vagyok, s kö-
szönöm azoknak a munkáját, akik 
önkéntesként szívügyüknek tekintik 
a másokon való segítést - fogalma-
zott a vezető. Juhász Éva, a Vöröske-
reszt megyei igazgatója köszöntőjé-
ben megemlékezett a november 27-
ei Véradók Napjáról, majd arról szólt, 
mindig nagy öröm számára, ha nagy 
véradószámot elért véradókat kö-
szönthet, de ugyanakkor az is bol-
dogság, ha tízszeres véradók emlék-
lapjait kell aláírnia, hiszen ez azt je-
lenti, vannak új véradók, hiszen fo-
lyamatosan van igény a gyógyítás-

ban vérkészítmények-
re. Nagyné László Er-
zsébet önkormányza-
ti képviselő, a Kátai Gá-
bor Kórház főigazga-
tója a városvezetés ne-
vében is köszöntötte a 
véradókat, akiknek ön-
kéntes segítése példa-
értékű, hiszen nekik kö-
szönhetően nem ma-
radtak el idén sem mű-

tétek a kórházban. S jó azt is látni, 
hogy a fiatalok is fontosnak tartják, 
hogy már középiskolásként donor-
ként segítsenek embertársaikon - fo-

galmazott a képviselő. Ezt 
követően a karcagi szüle-
tésű Donkó Imre, aki ma-
ga is 40-szeres véradó és 
felesége, Annamária - a 
debreceni Csokonai Szín-
ház művészei - énekükkel 
fergeteges hangulatot va-
rázsoltak a vendégeknek, 
majd a Vöröskereszt kar-
cagi kis önkéntes diákja-

inak szavalata következett. Ezután 
42 véradó vett át 10-től 135-szörös 
véradásig elismerést a megyei veze-
tőtől és az egyik helyi cég képvise-

lőjétől. Akik a legtöbbet segítettek: 
120-szoros véradásáért november 
27-én Budapesten megkapta az em-
beri erőforrások minisztere Pro Vita-
díját is Halász László, aki a pénte-
ki ünnepségen a megyei vezetőtől 
és a főigazgatótól az önkormányzat 
ajándékát vette át, 125-szörös vér-
adásért kapott elismerést Silye Sán-
dor és 135-szörös segítéséért Ökrös 
Zoltán. A véradók elismerése után 
az önkéntes segítők munkáját is itt 
köszönték meg.

DE

Köszöntötték a véradókat

(...folytatás a 3. oldalról)
- A biztonságos és takarékos gazdálkodás az 

az alapelv, amely mindig is jellemezte a város-
unk költségvetését. Ebből nem engedhetünk, és 
nem is fogunk természetesen. Olyan takarékos 

módon kell gazdálkodni, hogy jusson minden-
re pénz. Apró, biztos lépésekkel szeretnénk nyu-
godt tempóban haladni. Ez sok mindenre vonat-
kozik. Nekem alapelvem, hogy az alapigényeket 
kell kiszolgálni itt a városban, amellyel az em-
berek minden áldott nap találkoznak. Legyen ez 

az út, a járda, a víz, a szennyvíz, a belvízelveze-
tés. Ezeket kell előtérbe helyezni és olyan szintre 
hozni, hogy közelítsünk a tökéleteshez. Erre meg 
is lesz a lehetőségünk, hiszen egy olyan program-
mal is készülünk, pontosan a víz apropóján, hogy 

szeretnénk a nagyon 
elöregedett szennyvíz- 
és vízhálózatunkat fel-
újítani, olyan helyek-
re csatornákat építe-
ni, ahol eddig még nem 
volt. Terveink között 
szerepel egy ipari elke-
rülő csatornahálózat 
kialakítása, és minden-
képpen meg fogjuk ol-
dani a tilalmasi vízel-
látást is. Nagyon nagy 
ívű program, de esé-
lyét látjuk annak, hogy 
a közeljövőben ezt meg 
tudjuk valósítani. Még 
számos elképzelésünk 
és tervünk van. Az em-

lített élménypark kialakításán túl, a további in-
tézmények fejlesztése, a fürdőben zajló két be-
ruházás, egy karbantartó műhely kialakítása, il-
letve egy olyan térnek a létrehozása, amely sok 
mindenre alkalmas lesz, legfőképpen a szabad-
idő hasznos eltöltésére, és a már folyamatban le-

vő Kováts Mihály Általános Iskola felújítását sem 
szabad kihagynunk a sorból. De a Városgondnok-
ságnak a felújítását sem szabad figyelmen kívül 
hagyni. Szót kell ejteni az erdősítéssel kapcsola-
tos tervünkről is, amely tulajdonképpen a már 
korábban említett LIFE program, amely a leve-
gő szennyezettségének a javítását szolgálja, és az 
egyik nagy lehetőség erre pontosan az erdőknek 
a telepítése. 

- Közelednek az ünnepek. Felkerültek a vá-
ros számos pontjára a díszek, fényfüzérek és 
a Városháza előtti téren a karácsonyfa is eme-
li az Adventi időszak fényét. Minden évben egy 
kicsit szebbek, mutatósabbak, gazdagabbak 
a díszkivilágítás fényei. Mit kíván erre az idő-
szakra és a következő esztendőre Karcag város 
lakosságának?

- A következő évben is szeretnénk a díszki-
világítást továbbfejleszteni. Fontosnak tartom 
azt is, hogy olyan programokat is kell szervezni, 
amelyekre szívesen elmennek az emberek. Idén 
erre már volt egy jó példa, amikor is óvodáso-
kat bevonva egy olyan rendezvény volt a Város-
háza előtt, amely sok látogatót vonzott. Ezt lé-
pésről-lépésre felépítve hosszabb időre tervez-
zük. A város lakosságának áldott karácsonyt, jó 
egészséget és sikerekben gazdag, boldog új évet 
kívánok!

- Köszönöm az interjút! 
Brehó Mónika      

- év végi interjú Dobos László polgármesterrel -
„Biztos lépésekkel szeretnénk nyugodt tempóban haladni”

Az idén átadott Kukoricamalom munkahelyeket is teremtett
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Köszöntötték „A legszebb konyhakertek” program karcagi díjazottjait

HÍREK

(...folytatás az 1. oldalról)
A polgármester szólt arról is, hogy a kertben eltöl-

tött idő a hasznos tevékenység részén túl lehetőséget 
biztosít arra, hogy egymással kapcsolatot teremtse-
nek a kertbe járók, tapasztalatot cseréljenek és ötle-
teket adjanak egymásnak a kertművelés témájában. 

- Meggyőződésem, hogy ezzel a tevékenységgel 
mindenki csak nyer. A továbbiakban is azt kívá-
nom, hogy minél több kertművelő mérettesse meg 
magát, és hódoljon ennek a szenvedélynek - fogal-
mazta meg a városvezető.

A köszöntőket követően Sári Kovács Szilvia kö-
szönetet mondott annak a 22 főnek, akik 2012-ben 
a program elindulásakor jelentkeztek erre a ver-
senyre, amely ennek is köszönhetően mára már or-
szágossá, sőt nemzetközivé nőtte ki magát. Köszö-
netet mondott azoknak a fiataloknak is, akik be-
kapcsolódtak a megmérettetésbe, és munkájukkal, 
eredményükkel színesítették azt. 

- Fantasztikus adatról tudok beszámolni, ugyan-
is a húsz év alatti fiatalok száma ebben az évben 

mintegy 11.107 fő volt. Büszke vagyok az óvodá-
inkra is, akik minden évben oszlopos tagjai a ver-
senynek, szebbnél szebb eredményeket elérve - 
árulta el a programigazgató. 

Szólt arról is, hogy az idei évet a rekordok évének 
is lehet nevezni.

- 2019-ben vett részt először bölcsőde a prog-
ramban, amely országos díjazott is lett. Továbbá 
elmondható még, hogy az idén ismét gyarapodott 
a lakóközösségek, intézmények által közösen mű-
velt kertek száma. Közösségi kategóriában az idén 
308 kert nevezett, ami minden rekordot megdön-
tött - mondta el az ötletgazda.

Az idei évet értékelve arról is szólt, hogy az év té-
mája, a „Tájfajtákat, saját megőrzésű, régi fajtákat a 
kertbe!” ráirányította a kertművelők figyelmét sa-
ját kertjeikben generációk óta újravetett zöldségfaj-
tákra, illetve a kert végében vagy a szomszéd tel-
kén álló, ősrégi, permetezés, gondozás nélkül is 
bőségesen termő gyümölcsfákra. Elmondta azt is, 
hogy a „kertesek” ügyesen leküzdötték a nagy szá-

razság, hőség és jégverés okozta nehézségeket. A 
kártevők közül elsősorban a poloskák kártételé-
vel kellett megbirkózniuk a kerteseknek, amelyek 
sok helyütt ellepték a paradicsomot és az ősziba-
rackot is. 

- Az idei év egyik legkedvezőbb tapasztalata, hogy 
jelentősen visszaesett a vegyszerhasználat a kertek-
ben. Egyre többen alkalmazzák a növénytársítást, 
védőnövényeket telepítenek, természetes növényi le-
vekkel és más öko-bio módszerekkel védekeznek. 
Ráadás gyanánt az idei évben egy újfajta módszert is 
sikerrel vetettek be; az illóolajok használatával csök-
kent a kártevők terményre gyakorolt hatása a ker-
tekben - fogalmazta meg Sári Kovács Szilvia.

Összegzésként elmondható, hogy 2019-ben a 
magánkertesek is szép számban jelentkeztek „A 
legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb 
konyhakertjei programba 95 településről 137 kert 
nevezett. A települési kertnevezések tekintetében 
Gutorfölde volt a legaktívabb, ők 105 kerttel vet-
tek részt idén a versenyben. Országos díjra 7 kate-
góriában 95 településről 233 kertet jelöltek, ame-
lyek közül - az országos zsűri döntése alapján - 35 
településről 45 kert érdemelte ki a „Magyarország 
Legszebb Konyhakertje” országos díjat. Ezen kí-
vül 3 közösségi kertnek „Magyarország Legszebb 
Óvodai, Iskolai, Önkormányzati Konyhakertje” 
különdíjat adományozott a zsűri. 2019-ben 174 
hektáron dolgoztak a kertművelők és a család, ba-
rátok, rokonok ösztönzésére mintegy 24.198 fő ala-
kított ki konyhakertet a család és a maga örömére.

Sári Kovács Szilvia programigazgató elmondta, 
hogy 2020-ban is várják a nevezéseket. Az új év új 
témája a biodiverzitás, magyarul biológiai sokféle-
ség, sokszínűség lesz, mind a zöldségek, gyümöl-
csök, mindpedig a kertben fellelhető élőlények te-
kintetében. 

A rendezvény színvonalát a Madarász Imre 
Egyesített Óvoda Kinizsi úti Óvodájának műso-
ra színesítette, akik előadásukkal a szelektív hul-
ladékgyűjtés fontosságára hívták fel a figyelmet. 
Őket Rideg István, a Magyarország legszebb kony-
hakertje országos díjazott kertművelő „Füzet a 
zöldséges kertről” című gondolatai követték. 

A rendezvény közös fotózással zárult és invitá-
lással arra vonatkozóan, hogy jövőre is legyenek 
részesei ennek a megmérettetésnek. 

Brehó Mónika 

OKLEVÉL ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT: Mini kategóriában: Baranyi László, Farkas Dániel és Far-
kas Dóra, Kovács-Bocskay Ákos Zsigmond, Kovács-Bocskay Vince Timur és Kovács-Bocskay Már-
ton Tas, Vadai István Zoltán. Normál kategóriában: Orosz István Lajosné. Zártkert 1. – Zöldséges 
kategóriában: Bíró Bernadett, Bíró Sándor, Bíró Zoltánné, Nagy Imréné (Kun Julianna), Reményi 
Jánosné (Bodnár Éva), Szívós Gyuláné. Zártkert 2. – Gyümölcsös kategóriában: Vinis Béla. Zártkert 
3. -  Vegyes kategóriában: Balogh Lőrincné, Gál Erzsébet. Közösségi kategóriában: Madarász Imre 
Egyesített Óvoda Kinizsi úti Óvodája, Madarász Imre Egyesített Óvoda Takács Péter úti Óvodája.
3. HELYEZÉST ÉRT EL: Mini kategóriában: Szendrey Kálmán és K. Nagy Veronika. Normál kategó-
riában: Bosnyák Imre, Kőházi Istvánné. Zártkert 1. – Zöldséges kategóriában: Csontos Lajos, Kiss Pé-
ter. Közösségi kategóriában: Városi Kert – régebben Babos Kert, Madarász Imre Egyesített Óvoda 
Csokonai úti Óvodája, Madarász Imre Egyesített Óvoda Jókai úti Óvodája, Madarász Imre Egye-
sített Óvoda Táncsics krt. 17. Óvodája, Madarász Imre Egyesített Óvoda Táncsics Krt. 19. Óvodája.
2. HELYEZÉST ÉRT EL: Mini kategóriában: Tőkés Dorina és Tőkés Nóra. Normál kategóriában: 
Fórizs Lászlóné (Bagdán Róza). Közösségi kategóriában: Madarász Imre Egyesített Óvoda Kuthen 
úti Óvodája.
1. HELYEZÉST ÉRT EL: Balkon kategóriában: Ökrös Zsuzsanna. Mini kategóriában: Ormós Anikó. 
Normál kategóriában: Csontos Lajos és felesége Csontosné Szilágyi Erzsébet, Hamar Gyula és fe-
lesége, Monori Istvánné, Némethné Nagy Julianna. Zártkert 1. – Zöldséges kategóriában: Kovács 
István, Rideg István. Zártkert 3. - Vegyes kategóriában: Ézsiás Antal, Federics Sándor és felesége 
Rauschenberger Erzsébet, Jónás Sándor és Jónás Sándorné, Nagy Kinga. Közösségi kategóriában: 
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ, Madarász Imre Egyesített Óvo-
da Gépgyár úti SZIM Óvodája, Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium.
2019. évben országos díjra jelöltek és MAGYARORSZÁG LEGSZEBB KONYHAKERTJE orszá-
gos díjban részesültek: Ézsiás Antal, Jónás Sándor és felesége. 
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A Karcagi Nagykun Református 
Általános Iskola ebben az évben si-
keresen pályázott, és elnyerte az Or-
szágos Református Pedagógiai In-
tézet Bázisintézménye címet. A pá-
lyázatban foglaltak szerint min-
den tanévben országos szakmai nap 
szervezését vállalta be az intézmény. 
A Református Pedagógiai Intézet és 
az iskola december 5-én, csütörtö-
kön szakmai napot tartott az isko-
lában.

A megjelent református általános 
iskolai pedagógusokat Földváriné 
Simon Ilona igazgató köszön-
tötte, majd a szakmai nap kezdete 
előtt Nt. Konczné Lehoczky Krisz-
tina esperesné tartott nyitó áhíta-
tot. Ferenczi Péterné, az iskola szak-

tanára az itt folyó sokoldalú 
személyiségfejlesztésről szólt 
kollégáinak, majd az álta-
la tartott bemutatóóra után 
szakmai megbeszélés volt. 
A téma a sokoldalú szemé-
lyiségfejlesztés az ének-zene 
órán, tehetséggondozás - hát-
ránykompenzáció volt. 

- A választott témát az in-
dokolta, hogy az iskola peda-
gógiai programjának egyik 
kiemelt területe a zenei ne-
velés. A szakmai előadás kö-
zéppontba állította az ének-
zene tanítása során felmerü-
lő aktuális feladatokat és kérdéseket, 
iránymutatást adott a jövőt illető-
en. A Ferenczi Péterné pedagógus 
vezette bemutató tanórán a részt-

vevők a téma gyakorlati megvaló-
sításába pillanthattak be. A komp-
lex tanóra felsorakoztatta a tanári 
módszerek és eszközök változatos 
tárházát, amely nagyon hasznos és 

tanulságos volt a résztvevők számá-
ra, akik megismerkedtek az iskola 
egyik jó gyakorlatával - mondta el 
az igazgatónő.

DE

Jeles ünnepre készül a 
Kazah-Magyar Baráti Társa-
ság. Erről Varga Nándort, a 
társaság elnökét kérdeztük.

- Lassan 25 éve működik a 
baráti társaság, amelyet Kar-
cag város országgyűlési kép-
viselője, az önkormányzat tag-
jai, polgármestere alapították 
abból az elképzelésből, hogy 
a kunok kazak-kipcsak ágának 
történelmével és hagyomá-
nyaival foglalkozzon.

A Tiszteletbeli Kazah Konzu-
látus 20 éves ünnepségén Var-
ga Mihály miniszter úr mond-
ta, hogy aki nem ismeri a 
múltját, nem találja a helyét 
a jövőben. Mi ezt a hagyományt ismer-
tetjük meg, szeretnénk továbbvinni és 
átadni a fiataloknak, Karcag lakosságá-
nak, a kunoknak a Kiskunságban is és a 
Bácskában élő testvéreinknek - mond-
ta az elnök.

A társaság irodájában több kazak re-
likvia, emlék van már. Tartják a kapcso-
latot a konzulátussal és a Nagykövetség-
gel, ahol most nagykövetváltás történt. 
Az új nagykövet megjelenése után ve-
le is  próbálják majd felvenni a kapcso-
latot és tovább építeni azt. Jövőre a 25. 
évfordulóra a társaság több rendezvény-
nyel is készül.

Előtte csapatépítő tréningen magukat 
készítik fel erre, több olyan programot 
szerveznek, ahol Karcag lakossága is ott 
lehet. Így augusztus táján a főtéri rande-
vúk felújítása kapcsán Magyarországon 
tanuló kazak diákokat hívnak meg, akik 
a Kun Organda Zenebarátok Egyesületé-
nek tagjaival közösen fognak fellépni, de 
szeretnék a kazak ételeket is megkóstol-

tatni majd a karcagiakkal. A kun szokáso-
kat, hagyományokat pedig kazak diákok-
kal ismertetik meg jövőre is, ahogy ezt 
már többször tették. - Igyekszünk nép-
szerűsíteni az ország más részein is a ka-
zak-magyar hagyományokat, ez is a fel-
adataink között szerepel - fogalmazott 
Varga Nándor, aki elmondta, augusztus 
végén Kézdivásárhelyen, a pityóka fesz-
tiválon vettek részt, ahol a főzőversenyen 
első díjat nyertek. Az őszi sokadalom ne-
vű rendezvényük keretében pedig levetí-
tették Karácsony Sándor A kunok hazája 
című filmjét is. - Idén jutott tudomásunk-
ra, hogy a Felvidéken van egy 300 lako-
sú település, Kuntapolca. A polgármester 
asszony örömmel vette, hogy szeretnénk 
őket felkeresni, már felkértem egy törté-
nészt, nézzen utána a település történe-
tének. Velük is szeretnénk felvenni a kap-
csolatot. 2020-ban méltóképpen megün-
nepeljük rendezvényeinkkel a társaság 
25. évét is - sorolta terveit Varga Nándor.

DE

Szakmai nap a Refiben

Egy többgyermekes családot ajándékozott meg 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Karcag Járási Hivatala december 11-én, szerdán. A 
közelgő karácsony alkalmából tartós élelmiszere-
ket, ruhákat és játékokat vittek a családnak. 

Hodos Julianna hivatalvezető elmondta, már hato-
dik éve, hogy karácsony közeledtével három településen 
kiválasztanak egy-egy rászoruló családot, akiknek tar-
tós élelmiszereket, ruhákat, játékokat gyűjtenek és ad-
nak át.

- Természetesen mindig igazodunk ahhoz, hogy a te-
rületet legjobban ismerő, az adott választókörzet képvi-
selőjével közösen együttműködve válasszuk ki azt a csa-
ládot, amelyik a leginkább rászorul erre az adománycso-
magra. Ebben az évben Nagyné László Erzsébet kép-
viselő körzetében lakó családra esett a választás - mond-
ta el a hivatalvezető.  

A körzet önkormányzati képviselője megköszönte hi-
vatalvezető asszonynak, valamint a Karcagi Járási Hiva-
tal dolgozóinak az adománygyűjtésben végzett munká-
jukat, és örömét fejezte ki, hogy idén is egy olyan család 
kapta meg az adományt, aki igazán megérdemelte. 

Brehó Mónika

Rászuroló családnak tették 
szebbé az ünnepeket

Huszonöt éves lesz a Kazah-Magyar Baráti Társaság
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2019. december 6-án, pénte-
ken Karcagon igazi tudomány-
ünnepi hangulattal egészítet-
te ki a Debreceni Egyetem két 
kutatója és a Karcagi Nagykun 
Református Gimnázium taná-
ra a mikulásnapi ünnepi han-
gulatot. Péntek délelőtt dr. Pin-
tér Zoltán tanár úr meghívásá-
ra „Egyetemi előadások a Refi-
ben” címmel lebilincselő előadá-
sokkal kedveskedtek a Debrece-
ni Egyetem Bölcsészettudomá-
nyi Karának kiváló kutatói: dr. 
Barta Róbert intézetigazgató úr 
és dr. Kerepeszki Róbert intézet-
igazgató-helyettes, tanszékveze-
tő a Karcagi Nagykun Református Gimnázium 
számára. A két előadást és az egyetem nem min-
dennapi bemutatóját iskolánk kb. 100 diákja, zö-
mükben a történelmi képzésben részt vevő törté-
nelem-magyar tagozatos osztályaink és a történe-
lem fakultációra járó diákok hallgathatták meg. 

Dr. Barta Róbert a XX. századi angolszász tör-
ténelem és az angolszász-magyar nemzetközi kap-
csolatok talán egyik legismertebb kutatója ma ha-
zánkban, több évtizedes szakmai munkássága so-
rán eddig is közel 100 tudományos közleményt, 
számos kötetet adott közre, az egyetemi tehetség-
gondozásban, posztgraduális képzésben kiemel-
kedő teljesítményt mutat fel. Barta tanár úr elő-
adásában Sir Winston Churchill családi kapcso-
latainak, magánéleti jellemzőinek nem hétközna-
pi részletességű ívét vázolta fel, bizonyítva, hogy 
a brit államférfi portréját nagyban befolyásolta 
Churchill nem egészen kékvérű származása, az-
az amerikai-angol családja, csípős természete, fa-
nyar humora, és életvitelének „szokatlan” szokás-
rendje! 

Kerepeszki tanár úr fiatal kora ellenére 5 önálló 
szakkönyv kiadásával, több, mint 80 tudományos 
közleménnyel, a Horthy-kor legjelesebb kutatói 
között foglal helyet ma hazánkban. Nagy időtávot 
felölelő történelmi elemzését „történelmi horror” 
néven az európai civilizáció hiedelemvilágaiba be-
épült, hátborzongatónak és természetfelettinek ti-
tulált jelenségek köré építette fel. Tőle megszokott 
módon a forráskritika és tudományos szakszerű-
ség maximális betartásával a természettudomány 
magyarázatai révén és kiváló kritikai érzékkel tet-
te közérthetővé a hátborzongatónak szánt előadá-

sát. A mintegy másfél órás előadássorozat zárása-
ként a megközelítőleg 30.000 hallgatót felölelő, az 
ország kétségkívül legszebb, és közel legnagyobb 
költségvetésű egyetemének, a Debreceni Egyetem-
nek a bemutatása következett a karcagi refis di-
ákok számára. Az óriási intézmény tudományos 
eredményeinek és kulturális szerepének, pezsgő 
hallgatói életének élménydús reprezentációját pro-
móciós videóval, életközeli példákkal támasztot-
ták alá, kiemelve, hogy gimnáziumunk eddig is te-
hetséges és lelkes hallgatókkal gazdagította Kelet-
Magyarország legnagyobb egyetemének világát!

Péntek délután dr. Barta Róbert tanár úr, dr. 
Kerepeszki Róbert tanár úr és dr. Pintér Zoltán ta-
nár úr az Ifjúsági Ház – Csokonai Könyvtár el-
ső emeleti nagytermében „Az Osztrák – Magyar 
Monarchia összeomlása: Konfliktusok és megol-
dási kísérletek” címen megjelent új tanulmány-
kötetét mutatta be az érdeklődők számára. A kö-
tet megjelenése a tavaly novemberben azonos né-
ven a karcagi Városháza I. emeleti Dísztermében 
megrendezésre került tudományos konferencia 
utóéletét képezi. A tavalyi konferencia és a kötet 
támogatói: Karcag Város Önkormányzata, a Deb-
receni Egyetem Történelmi Intézete és a Debreceni 
Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolája.

A kötet szerkesztőinek egyhangú döntése sze-
rint a kötetből származó bevétel egészét közhasz-
nú célra, a Karcagi Nagykun Városvédő Egyesü-
letnek ajánlották fel. Akik a korlátozott példány-
szám miatt nem jutottak nyomtatott példányhoz, 
a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének hon-
lapjáról a kötetet teljes terjedelemben letölthetik.

dr. Pintér Zoltán Árpád

Tanulmánykötetet mutattak be 
a Debreceni Egyetem oktatói Karcagon

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és eredményekben gazdag, 
békés, boldog új esztendőt 

kívánunk minden 
kedves olvasónknak!

Jeles évfordulót ünnepel a ró-
mai katolikus plébánia - erről Gu-
lyás Zsolt plébános, érseki taná-
csost kérdeztük.

- 250 évvel ezelőtt, 1769 decem-
berében került ide az első plébános 
Illés Antal személyében. Ő valójá-
ban katonai szolgálatra jött, a kato-
nák lelki gondozását vállalta, és ez-
zel együtt elkezdődött az egyház-
község megszervezése is, ami való-
jában 1771-ben történik meg. Ak-
kor telepítik ide az első katolikus csa-
ládokat, de a plébános már hama-
rabb itt van. Nagyon kedves, közvet-
len embernek írják le, aki a reformá-
tus testvéreknek is megnyerte a tet-
szését. A leírás szerint az első szent-
misén egy asszony vett részt. Ennek 
ellenére elindult az itteni tevékeny-
ség, amiről szeretnénk a Györffy Ist-
ván Nagykun Múzeumban egy kiállí-
tással emlékezni - mondta el az atya.

Szeretnék megmutatni a régi köny-
veiket, az 1771-től meglévő anya-
könyveiket, a miseruhákat, az értékes 
könyveket, amit az első plébánossal 
az egyházmegyétől kaptak.

Természetesen szeretnék kérni a 
lakosság, a katolikus hívek segítsé-
gét is, várnak a kiállításra minden 
olyan családi emléket, ami a hithez, 
a katolikus egyházhoz kötődik.

A háború, illetve az államosítás 
előtt nagy katolikus élet folyt itt, er-
re utalnak épületek - Vasút úti ká-
polna, az oktatási centrum épüle-
te, a valamikori legényegylet. A ré-
gi fényképeken is az egyház törté-
nete köszön vissza, ezeket is várják 
a családoktól a kiállításra, de relikvi-
ákat, bizonyítványokat, szent képe-
ket is. Bemutatják majd a templom-
ban található miseruhákat, terítőket, 
de Zsigray János templomépítőnek 
az 1905-ben a hívek által adományo-
zott kelyhet is. A kiállítással kezdőd-
ne és 2021-ben teljesedne be ez a 
250 évre emlékező ünnep.

DE

A lakosság 
segítségét is kérik

Balogh Andrea Brehó Mónika
Dede LillaMiklóssy-Bodnár Andrea
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Tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat, hogy a város területén a Magyar Telekom 
Nyrt. GPON optikai hálózat építési munkái a végéhez közelednek. Az optikai 
kábel kivitelezési munkáinak befejeztével a helyreállítási munkák kezdődtek 
meg, amelyre sajnos az időjárás kedvezőtlenül hat.

A kivitelezésért felelős INTELVILL Mérnöki Kft. a téli üzemeltetés biztosítá-
sa érdekében ideiglenes helyreállítást fog elvégezni a munkaterületeken, majd a 
tavasz folyamán – már kedvezőbb időjárási feltételek mellett – kerül sor a végle-
ges helyreállítási munkákra.

Fentiekre való tekintettel kérik a tisztelt lakosság türelmét és megértését.
Rózsa Sándor 

jegyző

TÁJÉKOZTATÓ

Hol tart az Ókatolikus temetőbe tervezett búcsúztató 
ügye? - kérdeztük Gulyás Zsolt plébános, érseki tanácsostól.

- Mint korábban is szóltam róla, a búcsúztatóhely terve-
zése elkezdődött, de látványban nagy előrelépés nem tör-
tént azóta. Elbontásra került a csőszház, és a Városgondnok-
ság segítségével a tereprendezésre került a Mindenszentek 
ünnepére, amit ezúton is szeretnék megköszönni - mond-
ta a plébános.

- A tervekhez az engedélyek beszerzése van folyamatban. 
Ilyen például a tűzvédelmi hatóságé, mert villámhárítótól 
kezdve mindenre szükség van, hiszen ez egy olyan épület 
lesz, ami alatt tartózkodni fognak, bár nyitott lesz és csak 
három oldala lesz, akkor is szükséges ezeket beszerezni. Ez 
már megtörtént, a polgármesteri hivataltól reményeink sze-
rint a napokban megkapjuk az engedélyt, és akkor sikerül 
elindítani az építkezést - sorolta a plébános.

Mint ismert, azért búcsúztató és nem ravatalozó épül, mert 
arra külön előírások vannak, s megvan a városnak a Bor-
júdűlő temetőben a ravatalozója. A búcsúztatóhely környé-
két a későbbiekben majd  szépíteni is fogják, fákkal és min-
den egyébbel, de ez még odébb van. Gulyás Zsolt bízik ben-
ne, hogy 2020-ban meg fog valósulni. A tízmillió forinthoz 
eddig 4,5 millió gyűlt össze, úgy tűnik kicsit abbamaradt az 
adományozás. A támogatóknak megköszönik az eddigi segít-
séget, de még várja azokat az egyházközség. Csekket a temp-
lomban vagy a plébánián lehet kérni, de a plébánián hivata-
li időben készpénzt is be lehet fizetni. Az egyházközség bank-
számlájára és a Karcagi Római Katolikus Egyházközösségért 
Alapítvány számlájára is várják az adományt, itt rá kell írni, 
hogy „búcsúztatóra”. A nagyobb befizetésekről vállalkozók-
nak igazolást is tud adni az alapítvány és az egyházközség is.  

DE

Új búcsúztató épül
Ne csak a Mikulást vegyék 

észre! - ez volt a mottója a 
rendőrkapitányság decem-
ber 5-én, csütörtökön este 
tartott akciójának. Az ok-
tóber óta tartó látni és lát-
szani kampány része volt ez 
az akció is - tudtuk meg Tóth 
Évától, a Karcagi Rendőrka-
pitányság Közlekedésrendé-
szeti Osztálya századosától.

- A Látni és látszani kam-
pányban arra ösztönözzük a 
gépjárművezetőket, hogy vizs-
gáltassák át autójuk világítóberendezése-
it, gumiabroncsát, de ellenőriztessék látá-
sukat is. A kampányhoz csatlakozott szer-
vizekben ingyenes az átvizsgálás, a csatla-
kozott optikusoknál pedig a látásellenőr-
zés. Az őszi-téli átállás keretében fontos 
járművön a futómű, az akkumulátor, a gu-
miabroncsok, a világítás, a fékrendszer el-
lenőrzése, az ablaktörlő, a jégkaparó, a jég-
oldó spray és a megfelelő ablakmosó folya-
dék vagy a páramentesítő használata.

A mikulásnapi akció keretében a meg-
állított járművezetők figyelmét erre hív-
ták fel a karcagi rendőrök, és ajándékba 
is ilyen eszközöket - jégkaparót, jégoldó 
sprayt, valamint fényvisszaverő csíkot, 
láthatósági mellényt adtak, és felhívták 
a figyelmet a téli gumi használatára is a 

megváltozott időjárási, látási és útviszo-
nyok miatt.

A korai sötétben pedig a gyalogosok és 
kerékpárások számára is fényvisszave-
rő csík vagy ruha ajánlott a Látni és lát-
szani elvnek megfelelően, ehhez kaptak 
ajándékot a megállított autóvezetők. A 
szakember szerint évről évre keveseb-
ben vannak, akik nyári gumival közle-
kednek a téli hónapokban, hiszen tud-
ják, hogy -7 fok alatt már át kell állni a 
téli gumikra. A csúszós időben az autó-
soknál a követési távolság betartására, 
s a gyalogosok, kerékpárosok esetében e 
mellett a ruházatuk láthatóságára hívja 
fel a figyelmet a rendőrség.

DE

Látni és látszani

Köszönetnyilvánítás
A Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületé-

nek Karcagi Csoportja nevében ezúton mondok köszönetet támo-
gatóinknak a 2019. november 30-ai záróünnepségünk megrende-
zésében nyújtott segítségért: Karcag Városi Önkormányzat, Do-
bos László polgármester, Pánti Ildikó önkormányzati képviselő, 
Nagyné László Erzsébet önkormányzati képviselő, Kurucz István 
egyéni vállalkozó, dr. Kovács László ügyvéd, dr. Fazekas Miklós, Fü-
löp Gábor Agrosprint, dr. Józsa Árpád egyéni vállalkozó, Laboncz-
Fa Kft., ifj. Csontos György egyéni vállalkozó, Kerekes Lajos, Tő-
kés Kerámia, Horváth és társa építőmérnöki iroda, Karcag TV, Kar-
cagi Hírmondó, Szatmári János Euro Kft., Pelikán Papír és Írószer 
bolt, „Betty” Ajándék bolt, Fazekas János Borház, Piros Mercédesz, 
Póllai Angelika, VE-GÁZ, Veres István, Kun-Ker Villamossági szak-
üzlet, Körmendi-Szivárvány Üzletház, Szabó István méhész, Zsíros 
Zoltán méhész, Ámonné Tasi Erika, dr. Szabó Miklós ügyvéd, Erős 
Andrásné virágbolt, Fórum cukrászda, Hajdú és Társa Bt., Lila Bu-
tik, Kabai András műanyag bolt, Kanász-Nagy Optika, Kovács Pé-
ter Bio-Patika, Suli Büfé, Quatro Optika, Kaiser Étterem és Panzió, 
Ker-Lux Bt., Katica Ételbár, Agócsné Kun Szilvia egyéni vállalkozó, 
Kicsi ABC, Soós Ibolya, Flóra Virágbolt, Brehóné Boros Ibolya egyé-
ni vállalkozó, Gorzás Sándor Optigo Optika.

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánunk!

Németh Imréné
csoportvezető 
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2019 .december 20. péntek
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

2019. december 23. hétfő
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 Berek Szépe 2019
22.30 Bogrács Fesztivál 2019 
 - összefoglaló

2019. december 24. kedd
(ismétlés december 26.)
09.30 Názáreti Jézus
10.30 Ovi-Gála 2019
11.30 Nagykunsági Krónika
12.30 Mesemondó verseny 1.

14.30 Református gimnázium 
 szalagavató ünnepsége
16.30 Adventi fények
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Hídember – magyar film  
20.45 A veréb is madár – magyar film
22.10 Tisza-tavi jótékonysági koncert

2019. december 25. szerda
(ismétlés december 27.)
09.45 Adventi fények
11.45 Názáreti Jézus
12.45 Nagykunsági Krónika
14.30 Mesemondó verseny
15.45 Varrósok szalagavatója
17.00 Karácsonyi koncert
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Egy magyar nábob - magyar film
20.10 Eszkimó asszony fázik - ma-
gyar film
22.10 Karcagi Tükör

2019. december 31. kedd
(ismétlés január 01.)
8.30 Karcagi Tükör
10.00 Karcagi Nótás Fiúk
12.00 100 Tagú Cigányzenekar
14.00 Kiskulcsosi bál
15.00 Birkafőző Fesztivál 2019
16.30 Györffy Bál 2019
18.00 Ripacsok - magyar film
19.30 Kopaszkutya - magyar film
21.06 Redl ezredes

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 21. (Szombat) 
8.00-13.00 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
9.00-20.00 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 32.) (Tesco)

December 22. (Vasárnap) 
9.00-12.00 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 32.) (Tesco)

December 24. (Kedd) 
MuNKASzüNETI NAp!  
8.00-13.00 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
9.00-11.00 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 32.) (Tesco)

December 25. (Szerda) 
üNNEpNAp 
9.00-12.00 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)

December 26. (Csütörtök) 
üNNEpNAp 
9.00-12.00 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)

December 27. (Péntek) 
MuNKASzüNETI NAp! 
8.00-13.00 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)
9.00-19.00 óráig
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 32.) (Tesco)

December 28. (Szombat) 
8.00-13.00 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)
9.00-20.00 óráig
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 32.) (Tesco)

December 29. (Vasárnap) 
9.00-12.00 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)

2020. Január 01. (Szerda) 
9.00-12.00 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)

Január 04. (Szombat)
8.00-13.00 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
9.00-20.00 óráig
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 32.) (Tesco)

Január 05. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)

Gyógyszertári ügyelet

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

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, 

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

December 21-22. 
dr. Domán György  Karcag, Ady Endre utca 58.  Tel.: 06/30-434-5950
December 24-25. 
dr. Terjék Imre  Karcag, Duna utca 7.  Tel.: 06/20-939-4650
December 26-27. 
dr. Temesváry Tamás  Karcag, Széchenyi sgt. 38.  Tel.: 06/30-537-5758
December 28-29. 
dr. Saliga Viktória  Karcag, Zöldfa utca 25.   Tel.:  06/30-541-5759
2020. január 01. 
dr. Domán György  Karcag, Ady Endre utca 58.  Tel.: 06/30-434-5950
Január 04-05. 
dr. Domán György  Karcag, Ady Endre utca 58.  Tel.: 06/30-434-5950

Kedves Olvasóink!
Szerkesztőségünk 2019. december 23-tól

2020. január 06-ig zárva tart.
Következő lapszámunk 

2020. január 10-én jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

HELYTÖRTÉNETI PÁLYÁZAT 2020
„Adj pennámnak erőt, úgy írhassak mint volt”

(Zrínyi Miklós)
A Györffy István Katolikus Általános Iskola a 

2019/2020-as tanévben is meghirdeti hagyományos 
helytörténeti és néprajzi pályázatát az általános isko-
lák felső tagozatos tanulói számára.
A pályázat célja: Karcag hitéleti, néprajzi értékeinek fel-

tárása, írásba foglalása, megörökítése a jövő számára. 
A kutatótevékenység legfontosabb forrásainak elsajá-
títása, a néprajzi műveltség elmélyítése, a történelmi 
kompetenciák fejlesztése, önálló ismeretszerzés. 

Pályázni a következő témákban lehet:
1. Hitéleti emlékek a karcagi családokban
Gyűjtsetek tárgyi emlékeket: fényképeket, emléklapo-
kat, meghívókat, keresztelésről, elsőáldozásról, bérmál-
kozásról, esküvőkről, jubileumokról, temetésekről, za-
rándoklatokról, lelkipásztorokról, plébánosokról, káp-
lánokról, kántorokról, lelkészekről, kántortanítókról. 
Készítsetek interjút a múlt században hitüket gyakorló 
karcagi emberekkel.
2. Szép pillanatok a családom régmúltjából
Visszaemlékezések, fotók és írott dokumentumokkal, 
fényképek, régi újságok, személyes iratok és emlékek 
alapján.
3. Az ének-zene szeretete Karcagon
Híres zenészeink, énekeseink, művészeink bemutatása.

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

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

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

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

A pályázatok beadásának határideje: 2020. január 10. 
péntek (Karcag, József Attila u. 1.).

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

Kellemes időutazást kívánunk!

Kovács Miklós Istvánné
igazgató
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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.  
Két utcára nyíló kis kertes ház, 
fö ldszinti  4 0 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. 

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.

Eladó egy garnitúra márkás, 

gyapjú ágynemű (irányár: 20.000 

Ft), 1 db egyszemélyes heverő 

(ágyneműtartós, megkímélt álla-

potban, 5.000 Ft), és 1 db 5 ton-

nás olajemelő. Tel.: 06/30-252-

8698.

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, autó-
motor akkumulátor, stb.) Tel.: 
06/30-265-4197.
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),
 - Bérelszámoló (Karcag),
 - Vendéglátó-ipari alkalmazott (Kenderes),
 - Cukrász (Karcag),
 - Nagyállattartó (Karcag),
 - Általános asztalos (Karcag),
 - Lakatos (Kisújszállás),
 - Forgácsoló (Karcag),
 - Marós - CNC marós (Karcag),
 - NC, CNC gépkezelő (Karcag),
 - Hegesztő (Kisújszállás),
 - Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari 

foglalkozású (Kenderes),
 - Áruszállító - személygépkocsi vezető (Füzesabony),
 - Intézménytakarító és kisegítő (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatá-

si és szállítási foglalkozású (Füzesabony).

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

Az állásajánlatokról további információk találhatók a Virtuá-
lis Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai: A 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!

Lapzárta: 
2020. január 6. (hétfő) 12.00 óra

Tájékoztató

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 

Kormányablak Osztály ünnepi 
ügyfélfogadási rendjéről

Tájékoztató

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 

a Karcagi Járási Hivatal ünnepi 
ügyfélfogadási rendjéről



12 2019. december 20.

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

KARCAGI HÍRMONDÓ • Felelős szerkesztő: Balogh Andrea • Megjelenik hetente • Felelős kiadó: Györffy István Nagykun Múzeum •  A szerkesztőség címe: 5300 Karcag, Bajcsy-zsilinszky u. 6. 
Telefon: (59) 312-415 • E-mail: hirmondo@ph.karcag.hu  •   ISSN: 1216-1322  •   Karcagi Nyomtan Nyomdaipari Kft., felelős vezető:  Nagyné Tankó Tímea 

SPORT

Anyakönyv
Házasságkötés

2019. december 13.
Jánosi Judit - Rapi Tibor

Születés
2019. december 03.

Hegedűs Dóra Anna - 
Szepesváry Csaba

Kg., Ágota utca 12.

Luca Panna

Halálozás
Lovas Lőrinc 
 (1941)

dr. Szalay László Imre 
 (1937)

- Kováts DSE Karcag I. - DAK DEACI. Debrecen 2:12
Hazai győzelmek: 
 páros: Skumáth István - Imrei Ferenc

 egyéni: Csarnai Gábor
A volt válogatottal erősítő Debrecen jobb volt.

- KSI SE Budapest - Kováts DSE Karcag 14:0
A jelenlegi listavezető ellen négy döntőjátszmás mérkő-

zéssel szépíthettünk volna, de az utolsó pillanatokban ér-
vényesült a nagyobb labdabiztonság. 

- Kováts DSE Karcag I. - Dunakeszi SE I. 4:11
Szoros mérkőzések és játszmák, de az ellenfél biztos 

győzelme nem forgott veszélyben. 

- Kováts DSE II. Karcag - Jászkisér SE 9:9
Hazai győzelmek: 
 páros: dr. Farkas Béla - Dobó István 1 győzelem 

 egyéni: Dobó István 4 győzelem
 dr. Farkas Béla 2 győzelem
 Czinege Ferenc 2 győzelem
Fej-fej melletti küzdelemben 9:8-ra Jászkisér vezetett. 

Az utolsó mérkőzésen Dobó István óriási küzdelemben le-
győzte Jászkisér legjobbját, így alakult ki a döntetlen. 

Gratulálunk Dobó István 100%-os teljesítményéhez és a 
csapat küzdeni tudásához!

- Kováts DSE III. Karcag - Túrkeve 4:6
Hazai győzelmek: 
 páros: Nagy Sándor - Vál Tamás 1 győzelem 

 egyéni: Nagy Sándor 1 győzelem
 Vál Tamás 1 győzelem
 Fógel Béla 1 győzelem
Nagy küzdelem, szoros vereség.

- Kováts DSE III. - Kunhegyes 6:4 
Hazai győzelmek: Nagy Sándor 3 győzelem

 Vál Tamás 2 győzelem
 Fógel Béla 1 győzelem
Nagyszerű győzelmet arattunk a nagyon erős 

kunhegyesi csapat ellen.

- Kováts DSE III. Karcag - LSL PP.  Klub Szolnok 2:8
Hazai győzelemek: 

 páros: Nagy Sándor - Fekete Tibor 1 győzelem
 egyéni: Nagy Sándor

- Kováts DSE III. Karcag - Pán SC Törökszentmiklós 1:9
Hazai győzelem: ifj. Monori István 1 győzelem

A „kis” Monori nagyszerű győzelmet aratott a tavalyi 
helyezett csapat 2. számú játékosa ellen. 

Az utolsó mérkőzéseken már meglátszott a fáradtság.

Csornai Csaba

Szoros mérkőzések 
és játszmák

Horgászok 
figyelem!

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket és halakban 
gazdag boldog új évet 

kíván a Nagykun 
Horgász Egyesület!

Az iroda nyitvatartása 
2020. január 13-tól 

a következő:
Hétfő-kedd-csütörtök 

15.30-18.30-ig.

elnökség

HIRDETMÉNYEK

NB I.

MEGyEI II. OSZTÁLy
(összevont forduló)

MEGyEI I. OSZTÁLy

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazok-

nak, akik a Kiskulcsosi Általános Iskola Fejlesztéséért 
Alapítvány műsoros estjének sikeres lebonyolítását tá-
mogatták. A program célja a tagintézményünk járdái-
nak felújítása.

Szeretnénk megköszönni a 2. osztályos tanulók fergeteges 
műsorát, Vargáné Molnár Éva felkészítő pedagógus mun-
káját, a 4. osztály vidám műsorát, Kiss-Andrási Erika fel-
készítő pedagógus munkáját, valamint a 7. osztály és osz-
tályfőnökük, Jobbágy Gergő László tanár úr színvonalas 
produkcióját. Köszönjük a Kiskulcsosi Tagintézmény neve-
lőtestületének, elsősorban Veres Henrietta Katalin tanító-
nőnek, a Szülői közösségeknek, továbbá az iskola osztály-
közösségeinek és szüleiknek a dekorálásban való aktív rész-
vételét, támogatását, valamint az iskola valamennyi dolgo-
zójának segítségét. 

Köszönjük az alábbi szervezetek és magánszemélyek tá-
mogatását: Varga Mihály pénzügyminiszter, F. Kovács Sán-
dor országgyűlési képviselő, dr. Fazekas Sándor országgyű-
lési képviselő, Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Közgyűlés elnöke, Gyurcsek János alpolgármester, Sze-
pesi Tibor képviselő és családja, Nagyné László Erzsébet 
képviselő, Andrási András képviselő, Sági István tankerü-
leti igazgató, Plósz Csilla Margit intézményvezető, Török 
Csilla intézményvezető-helyettes, Lévainé Kovács Róza in-
tézményvezető-helyettes, Nt. Koncz Tibor, Lévai Kálmán, 
Agrosprint Kft., Akácliget Gyógy- és Strandfürdő, Bor-
nemissza Edit, Csányi Sándor, Csányiné Nagy Juliánna, 
Csikiné Szabics Tímea, Csornai Csaba, Diadém ékszer-
üzlet, dr. Debreczeniné Géczi Anikó, dr. Szabó Jánosné, 
Dúrógépes Kft., Ecsedi Irén, Farkas Sándor, Fátyolüveg 
Kft., Ferencziné Varga Ildikó, FIDELITASZ Karcag, Goods 
Market, Győriné Kovács Ilona, HAMI Kifőzde, Juhászné 
Zsadányi Erzsébet, Karcagi Borház, Karcagi Hírmondó, 
Karcagi Ipari Park Kft., Karcagi Szuper Butik, Karcagi 
Szuperinfó, Kerekes Cukrászda, Kerék Kitti, Kiss Csaba, 
Kovács László, Kovács Lászlóné, Kovácsné Kerekes Kata-
lin, Kovácsné Oláh Andrea, Könyvsziget könyvesbolt, Kun 
Jánosné, KUNSZÖV Kft. Kisújszállás, Laboncz Sándor, 
Laczkone Bartha Katalin, Lakatos Mihályné, Lengyelné 
Abuczki Adrienn, Lengyel János, Lévainé Olajos Cecí-
lia, Lila Butik, Lór-Kerekes Ágnes, Mándi Jolán, Mihácsi 
Szimonetta, MULTI-TECH Kft., Nagyné Angyal Erika, 
Petri Mihály, Sánta Jánosné, SanyEsz Takarítás, Sütő Imre 
és családja, Szatmári Zoltán, Takács József, Takácsné Szat-
mári Ibolya, Ternován József és családja, Tóthné Török Ju-
dit, Zsuzsa Virágszalon.

Szeretnénk megköszönni Daróczi Erzsébet és a Karcag Tv 
munkáját. 

Külön köszönetünket fejezzük ki a HAMI kifőzde va-
lamennyi dolgozójának a Műsoros Est megszervezéséhez 
nyújtott segítségéért, Szatmári Zoltánnak, illetve segítőinek 
a büfé választékos kínálatáért, az egész estén át jó hangula-
tot biztosító zenét Farkas Juditnak.

Némethné Koczka Erzsébet 
a szülők nevében


