
Milyen fejlesztések voltak és milye-
nek várhatóak városunkban és térsé-
günkben? Hogyan értékelhető a 2019-
es év? Többek között erről beszélget-
tünk év eleji interjúnkban F. Kovács 
Sándorral, városunk és térségünk or-
szággyűlési képviselőjével.

- Számos beruházás és fejlesztés va-
lósult meg. Beértek azok a pályázatok, 
amelyek előkészítését még a megyében 
2013-2014-ben kezdtük a Területi- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív Program kere-
tében. Először felmértük azt, hogy a me-
gye milyen állapotban van, milyen be-
ruházásokra van szüksége. Utána kezd-
tük el kidolgozni, hogy hol kell az inf-
rastrukturális javítás terén, hol kell az 
oktatásban, az egészségügyben, a szoci-
ális szférába beruházni, és milyen típu-
sú programokat kell megvalósítani. Így 
a 2018-as, a 2019-es és talán a 2020-as 
évben is megvalósulhatnak ezek a prog-

ramok, hiszen nagyon sok felújításra ke-
rült sor. Városunkban is megújult a fő-
tér, újultak meg utak, mint például a be-
rekfürdői bekötőút. Azt gondolom, hogy 
az utóbbi húsz évben nem tudtunk any-
nyi felújított utat átadni, mint az utób-
bi két évben.   

(Folytatás a 3. oldalon...)
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„Eredményes év volt 2019”

Megtartotta soros ülését 
Karcag Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete de-
cember 19-én, csütörtökön. A 
tanácskozáson díjazottak kö-
szöntésére is sor került. 

A napirendek megtárgyalá-
sa előtt pótnapirendi pont fel-
vételére került sor, majd Rózsa 
Sándor jegyző ismertette az 
elmúlt időszak fontosabb ese-
ményeit. Ezután Dobos Lász-
ló polgármester köszöntötte 
Pintérné Kiss Máriát, a kar-
cagi Oroszlán gyógyszertár 
nyugalmazott gyógyszertári szakassziszten-
sét, akit a Magyar Gyógyszerészi Kamara a 
szakma iránti elhivatottságáért és empati-
kus magatartásáért „Kiváló Gyógyszertári 
Asszisztensi Díjban” részesített. Köszöntöt-
ték Bosnyák Imrét, aki az Agrárminisztéri-
um támogatásával meghirdetett „Így kezd-
tem én” című kisállattenyésztést népszerű-
sítő pályázaton senior kategóriában harma-

dik helyezést ért el, elismerő oklevélben ré-
szesült. Köszöntötték Csontos György asz-
talosmestert, akit a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara a térség gazdasági fejlődésé-
ben betöltött kimagasló szakmai tevékenysé-
géért, valamint a tanulók képzésében és ne-
velésében betöltött példamutató szerepéért 
bronzkoszorús mesterré nyilvánított.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Testületi ülés

Karácsony előtt gyermekjátékokat gyűjtött a Máltai 
Szeretetszolgálat Karcagi Csoportja a Kátai Gábor Kór-
ház Gyermek- és Csecsemőosztálya számára. A több do-
boznyi ajándékot és édességet ünnepi műsor kíséreté-
ben adták át dr. Szabó Mária osztályvezető főorvosnak.

Adomány a Gyermekosztálynak

- interjú F. Kovács Sándor országgyűlési képviselővel -

- Képviselő úr! Tekintsünk vissza a 
2019-es évre. A fejlődés szempontjá-
ból milyen évet tudhat maga mögött a 
térség?
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(...folytatás az 1. oldalról)
Egyhangúlag elfogadta a testület a 2020. évi átmeneti gaz-

dálkodásról szóló rendelet-tervezetre tett javaslatot. Hét igen, 
két nem és egy tartózkodás mellett elfogadta a testület a Kar-
cag Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
1/2019. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítására tett ja-
vaslatot. Karcagi-Nagy Zoltán, a Pénzügyi, Fejlesztési és Me-
zőgazdasági Bizottság elnöke elmondta, a bizottság megtár-
gyalta, elfogadta a javaslatot. Megszavazta a testület a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térí-
tési díjának megállapításáról szóló 12/2017. (IX.28.) rendelet 
módosítására tett javaslatot. Elfogadta a testület az egészség-
ügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 9/2016. 
(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatot. 
Döntöttek a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testü-
letének 2020. évi munkatervére tett javaslatról. Egyhangú-
lag elfogadták a Karcag Városi Önkormányzatra vonatko-
zó 2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására tett javasla-
tot. Döntött a testület a Helyi Esélyegyenlőségi Program fe-
lülvizsgálatára tett javaslatról. A képviselők döntöttek a 2020. 
évi bankszámlahitel-szerződés megkötésére tett javaslatról. 
Karcagi-Nagy Zoltán, a Pénzügyi, Fejlesztési és Mezőgazda-
sági Bizottság elnöke elmondta, a bizottság elfogadta a javas-
latot. Majd név szerinti szavazásra került sor. Elfogadták a Ki-
sebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatására tett 
javaslatot. Egyhangúlag megszavazták a Karcag-Tilalmasi 
Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő, 
a Társaság tulajdonában lévő kutak és vízhálózat bérletéről 
szóló, megállapodásról szóló 299/2018. (XI.29.) „kt.” sz. ha-
tározat módosítására tett javaslatot. Elfogadta a testület a 
„BŰNMEGELŐZÉSI” ALAPÍTVÁNY alapító okiratának 
módosítására tett javaslatot. Egyhangúlag elfogadták a kép-
viselők a Nagykun Hagyományőrző Társulás módosított tár-
sulási megállapodásának jóváhagyására tett javaslatot. Meg-
szavazták a Nagykun Hagyományőrző Társulás Társulási Ta-
nácsába történő delegálásra tett javaslatot. Döntöttek a képvi-
selők a városi Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Fó-
rumának létrehozására tett javaslatról. A képviselők döntöt-

tek a Szolnok-Tenyőszigeti ingatlanok hasznosításáról szó-
ló 274/2015. (XII.17.) „kt.” sz. határozat módosítására tett ja-
vaslatról. Döntöttek a Karcag, külterület 01126/1 hrsz-ú in-
gatlan Tőkés Sándorné részére történő haszonbérbe adásá-
ról szóló 36/2016. (II.25.) „kt.” számú határozat módosításá-
ról. Egyhangúlag elfogadták a Karcag város állatorvosi ügye-
letének megszervezésére tett javaslatot. Egyhangúlag támo-
gatták a képviselők a karcagi Városháza volt rendőrségi épü-
letszárnyának felújítására tett javaslatot. Összeghatárra va-
ló tekintettel, név szerinti szavazásra került sor. Egyhangúlag 
elfogadták az önkormányzati tulajdonú lakásokat és nem la-
kás céljára szolgáló helyiségeket érintő üzemeltetési szerződés 

létrehozására tett javaslatot. A képviselők döntöttek a Karca-
gi Laktanyában található 5376/31 hrsz-ú ingatlan AgroSprint 
Zrt. részére történő értékesítésére tett javaslatról. Egyhangú-
lag támogatták a Karcag, Horváth Ferenc u. 7. szám alatti he-
lyiség Karcag Kincse Rendezvényszervező Nonprofit Korlá-
tolt  Felelősségű Társaság részére, nem lakás céljára történő 
bérbeadásáról szóló 324/2017. (XII.14.) „kt.” sz. határozat mó-
dosítására tett javaslatot. Döntöttek a Karcag, Dózsa György 
u. 2. szám alatti, 43 m2 alapterületű nem lakás céljára szol-
gáló helyiség Ökrös és Ökrös Kft. részére történő bérbeadá-
sáról szóló 251/2018.(IX.27.) „kt.” sz. határozat módosításá-
ra tett javaslatra. Támogatták a Karcag Város Önkormány-
zatának Belügyminisztérium által indított járási Startmunka 
mintaprogram tervének benyújtása érdekében kötendő meg-
állapodásra tett javaslatot. Karcagi-Nagy Zoltán, a Pénzügyi, 
Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság elnöke elmondta, a bi-
zottság elfogadta a javaslatot.

A továbbiakban zárt körben ülésezett a testület.      
A napirendi pontok megtárgyalása előtt Andrási András 

képviselő felszólalásában néhány lakossági észrevételt tolmá-
csolt, miszerint a Nyár és a Tőkés utca egyes részein, közterü-
leten kövek, sziklák akadályozzák a közlekedő járművek for-
galmát, amelyek balesetveszélyesek. Dobos László polgármes-
ter válaszában elmondta, hogy a közterületfelügyelők segítsé-
gével felszólítják az érintett lakosokat az akadályok eltávolítá-
sára. Molnár Pál képviselő hozzászólásában elmondta, hogy 
a Tőkés utcán meglévő köveket, sziklákat a Jobbik Magyar-
országért Mozgalom párt országgyűlési képviselőjének édes-
anyja helyezi el, amelyeket valóban el kell távolítani. Andrá-
si András felszólalásában megemlítette, hogy a TRV befejez-
te a munkát, és használhatóak az érintett útszakaszok. Dobos 
László polgármester a TRV csatornahálózat cseréjének mun-
kálatait illetően arról szólt, hogy a tervek szerint a városban a 
csatornahálózat cseréjének folytatása az elkövetkezendő idő-
szak tervei közt szerepel. Molnár Pál képviselő kérte a segítsé-
get a közterületeken megnőtt fák és gallyak metszését illetően. 
Dobos László polgármester a kérésnek helyt adott, és megin-
dulhat az érintett területeken az állapotfelmérés és a munka. 

A testület munkaterv szerinti következő ülését 2020. janu-
ár 30-án, csütörtökön tartja. 

Brehó Mónika

KÖZÉLET

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
az egyéni önkormányzati választókörzetek 
képviselőinek januári fogadóórái az alábbi 

időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  január 13. 15.00-16.00-ig,  
   Városháza 2. terem
Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  január 21. 17.00-18.00-ig,  
   Városháza 2. terem
Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  január 13. 16.00-17.00-ig,  
   Városháza 2. terem

Gyurcsek János  4. választókörzet  január 13. 8.00-10.00-ig,  
   Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  január 14. 14.30-16.30-ig, 
   Városháza 5. szoba
Karcagi-  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  január 14. 15.00-16.00-ig,  
   Városháza 2. terem
Szepesi Tibor 7. választókörzet  január 20. 16.00-tól,  
   Kiskulcsosi tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  január 16. 16.00-17.00-ig,  
   Kádas György Ált. Isk.,

   Kisújszállási út 45. 

Közéleti szilánkok
Fekete – 

aforizmák (2.)
Nem tartozhatom úgy – főképp: 

nem kötődhetem úgy – közösség-
hez, hogy ne töltsön el jó érzések-
kel – „büszkeséggel” – annak a kö-
zösségnek ilyen vagy olyan sikere.

Vagy flegmán tagadja valaki ezt a 
büszkeséget, vagy valóban nem érzi, 
de akkor elkötelezettségét sem érzi. 
Akkor nem is kötődik ahhoz a közös-
séghez; lélekben, érzelmekben nincs 
köze hozzá. *

Nem szerencsés szó ez a büszke. 
A nemzet-hez, a nemzeti-hez fűzve 
könnyen gyanússá válik; Illyés, Veres 
Péter, Németh László egyaránt kerü-
li, nyilván okkal. Nézem a szinonima-
szótárban a szócsaládot: büszke, gő-
gös, öntelt, rátarti, hetyke, hiú… S 
a legközelebbi rokonság: felfuvalko-
dott, pöffeszkedő, kevély, fennhéjázó, 
dölyfös, pökhendi, beképzelt, önhitt, 
nagyképű, fölényes, hencegő stb.

Ebben a családban, ilyen rokon-
ság közepén, nem csoda, ha bema-
szatolódott a szó jelentése.

*
Nehéz a szajhát megerőszakolni.  

De minek?
*

Minden biológus meg tudja mon-
dani, mi a szerelem. Csak a szerelmes 
biológus nem tudja megmondani. 

*
Teher ám a kancának a csődör - 

de elviseli. 
*

Ma megunni szokás – vagy illik, 
vagy sikk – a régit, ma az újnak és a 
még újabbnak van rangja. A változa-
tosság a törvény.

Már-már úgy tetszik: minél in-
kább szaporítja kapcsolatait szemé-
lyekkel, tájakkal, tárgyakkal, annál 
inkább elveszti önmagát, s annál in-
kább elmagányosodik az ember.

*
Betiltották a (női) fenék árusítását, 

ezt az ősi szolgáltatóipart. Mondván: 
a fenék áruba bocsátása meggyaláz-
za az embert. 

A fej áruba bocsátása továbbra 
sem tilos, sőt! Ésszel-értelemmel kur-
válkodni nemcsak szabad, kötelezvény 
is váltható. De miféle értékrend az, 
amelyben a nemesebb szervnek szá-
mit a fenék, mint a fej?

*
Vajon a házasság válságát bizo-

nyítja, hogy a könnyítések után ilyen 
sok a válás? Vagy netán életképessé-
gét, hogy a könnyítések után is olyan 
erős többségben vannak az egymással 
kitartó házasfelek? S hogy még a váló 
feleknek is többnyire csak egymástól – 
nem a házasságtól ment el a kedvük?

*
Széljegyzet egy házassághoz: 

Két ember, aki nem bír meglen-
ni egymás nélkül – miért nem bír 
meglenni egymással?

*
Öregedésem biztos jele: már min-

den fiatal nő szép.
*

A szeretőké a mai nap, az önfe-
ledt perc, a pillanat gyönyörűsége. Az 
anyatermészetű nő viszont lemond in-
kább a máról, hogy megnyerje a hol-
napot; nélküle nincs folytatás, az ő hú-
sából, véréből, idegzetéből táplálkozik 
a jövő – nélküle semmi, semmi nincs.

  -ács-

Testületi ülés

Dobos László polgármester köszöntötte Csontos György asztalosmestert
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INTERJÚ

Pardi Sándor főigazgató és Szele-Király 
Andrea kancellár megköszönte mind-
azoknak, akik eljöttek a jótékony délután-
ra, hogy pénzadományaikkal segíti a Jessi 
és Társai Alapítványt. Az alapítvány név-
adója Szilágyi Jessica, születésekor oxigén-
hiányos állapotba került, ami súlyos agy-
károsodáshoz vezetett. Az életvidám lány 
élete kerekesszékhez kötött, sem járni, 
sem felülni önállóan nem tud, önálló élet-
re képtelen. Hétköznapjait a karcagi Gó-
lyafészek Otthonban tölti, hétvégén pedig 
hazaviszik a szülei kisújszállási otthonuk-
ba. Szilágyi Lajos, az alapítvány elnöke a 
lányához, Jessihez hasonló értelmileg sé-
rült, súlyosan halmozottan fogyatékosok 
támogatását tűzte célul.

A Centrum énekkarának műsorában Kiss László tanár úr 
szólót énekelt, majd megható jelenet volt, amikor a Jessi és 
Társai Alapítvány nevében a névadó, Szilágyi Jessica mondott 
verset, majd édesanyjával Szilágyiné Horváth Henriettával és 
Golenyi Gréta hegedűtanárral együtt énekelt. A Gólyafészek 
Otthon lakói lepeltáncot adtak elő pedagógusaikkal, őket a 
Hátra arc! zenekar, az Alkalmi kapcsolat zenekar, Csaplár Bé-
la, Lakatos István és Rostás Dániel duója, majd Ivanyics Lász-
ló éneke követte. Pardi Sándor főigazgató és Plósz Csilla, a 
Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igaz-
gatója közös szaxofonjátéka következett, s a jótékony koncer-
tet a Centrum énekkara zárta.

DE

Jótékony örömzenei koncertet rendeztek
Jótékony Cent-Rumba II. Örömzenei koncertre várta a 

zenekedvelőket a Karcagi Szakképzési Centrum nyolc tag-
intézménye december 14-én, szombat délután a Déryné 
Kulturális Központba. A megjelenteket, köztük - Fidler 
Gábor miniszterelnöki tanácsadót, Dobos László polgár-
mestert, Sári Kovács Szilvia alpolgármestert, dr. Molnárné 
Dénes Évát, a BMSZC igazgatóját, Pánti Ildikó és Szepe-
si Tibor önkormányzati képviselőket - Ernesztné Csatári 
Ida tanügyigazgatási referens, szakmai vezető köszöntötte.

(...folytatás az 1. oldalról)
- Ezt nagyon pozitívnak látom, csakúgy, 

mint a Tisza-tó turisztikai befektetéseit és 
beruházásait is, amely harminc éve nem lá-
tott ütemben fejlődik. Nagyon sok olyan típu-
sú beruházás van, amelyre már évtizedek óta 
vártunk, és azt gondolom, ha hozzák ezek az 
akár infrastrukturális beruházások vagy az 
egészségügyi beruházások azokat az elképze-
léseket, terveket, amelyekre mi is számítunk, 
akkor a következő években szintet lépünk, és 
jól fizető munkahelyteremtő beruházásokat 
tudunk biztosítani.

- 2019 tavaszán voltak az Európa Parlamen-
ti választások. Úgy gondolom, hogy ebben a 
térségben a FIDESZ-KDNP várakozásokon 
felül szerepelt, hiszen 60% feletti eredményt 
ért el, jó részvételi arány mellett. Az önkor-
mányzati választások tekintetében a FIDESZ-
KDNP megyei listájára 60,6%, Karcagon pe-
dig Dobos László polgármester úrra több 
mint 67%-a szavazott a lakosságnak. Ez egy 
nagyon biztató eredmény, amely azt mutatja, 
hogy az eddigi munkát folytatni kell. Ami pe-
dig külön öröm nekem, hogy a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Önkormányzat élére Hubai 
Imre személyében karcagi került. Azt gondo-

lom, az elmúlt két hónap munkája alapján, 
hogy jó kezekben van a megye vezetése Hubai 
Imre elnöklete alatt. 

- Eredményes és gazdag volt a 2019-es év. 
Látszik az, hogy a magyar gazdaság jól telje-
sít. Fokozatosan emelkednek a bérek, lassan 
el is feledkezünk arról az időszakról, amikor 
2010 előtt megvonták a tizenharmadik havi 
fizetést, amikor évekig nem voltak béremelé-
sek, 10% felett volt a munkanélküliség, ha va-
laki munkába szeretett volna állni, akkor hosz-
szú hónapokig kellett keresnie ahhoz, hogy va-
lahol el tudjon helyezkedni. Most a munkavál-
lalók válogatni tudnak a munkahelyek között. 
Abban bízom, hogy ennek a térségnek is egy-
fajta „aranykora” kezdődik 2020-ban. A kör-
nyező települések fejlődésének példáján, mint 
például Debrecen, ide kell csábítani olyan cége-
ket, amelyek magasabb technológiai színvona-
lon, magasabb béreket tudnak fizetni. A témá-
ban már komoly tárgyalások folytak Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügyminiszter úrral, 
hiszen ő koordinálja azokat a külföldi cégeket, 
akik Magyarországon szeretnének beruházni. 
Ebben a térségben van hely és adott a lehetőség 
is mindehhez. A képzési intézményekkel is fo-
lyamatos kapcsolatban állunk, és bármikor be 
tudunk indítani olyan képzéseket, amely egy 
jövőbeni beruházó igényeit kielégítené szak-
képzett munkaerő tekintetében. 

- Nagyon intenzív és hasznos volt ez a par-
lamenti ülésszak. Számos felszólalásom volt, 
köztük a legutóbbi, amelyben a Nemzeti Bank 
2018-as beszámolójához én voltam a FIDESZ-
KDNP vezérszónoka. A Nemzeti Bank ered-
ményes évet tudhat maga mögött a 2018-as 
évben, hiszen jól gazdálkodott, jól támogat-
ta a magyar gazdaságot és az Európai Unió-
ba az egyik legsikeresebb Nemzeti Bankként 
tudta abszolválni a 2018-as évet. A 2019-es év 
is az eddigi adatok alapján nagyon sikeres év 
lesz. Én a Gazdasági Bizottságban vagyok tag, 
amely az egyik legtöbbet ülésező bizottság, hi-
szen hozzánk tartoznak a Pénzügyminisztéri-
umtól kezdve a Nemzeti Bankig, a Paksi Atom-
erőművet felügyelő tárca nélküli miniszteren 
át, az Államkincstár is. Így a bizottság számta-
lan feladatot látott el a múlt esztendőben. 

- Karcag és a térség összes lakosának békes-
séget, nyugodalmat, egészséget, szeretetet kí-
vánok, amellett, hogy az idei évben is tudjunk 
egy kicsit előrelépni.

Brehó Mónika 

„Eredményes év volt 2019”
- interjú F. Kovács Sándor országgyűlési képviselővel -

- 2019-ben került sor az Európa Parlamen-
ti választásokra, a helyhatósági választá-
sokra és megválasztották a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűlés új elnökét és tag-
jait is. Képviselő úr hogyan értékeli a vá-
lasztásokat? 

- Az Európai Unió leggyorsabb növekedési üte-
mét Magyarország tudja felmutatni. Erről is 
szó volt a közelmúltban a Parlament Gazdasá-
gi Bizottságának ülésén, illetve megkezdődött 
a Parlament őszi ülésszaka. Az említetten túl, 
melyek voltak a legfontosabb kérdések?

- Számos rendezvény megtartására ke-
rült idén is sor. Hogyan értékeli mind-
ezeket, és mi a fő irányvonal 2020-ban?

- Mit üzen a térség lakói számára az új évre?

- Képviselő úr, köszönöm az interjút, to-
vábbi jó munkát és sikeres évet kívánok!
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A karcagi Városháza előtti téren 
december 13-án, péntek délután 
már igazi karácsony előtti hangu-
lat volt, hiszen a Bengecseg Alapít-
vány élő betlehemi képet mutatott 
be állatokkal és a Szent családdal, a 
város kórusai műsorral készültek, 
az óvodások pedig feldíszített fe-
nyőfákkal járultak hozzá az ünnep-
hez. Az Adventi fények ötletgazdája 
a Déryné Kulturális Központ volt, 
Szepesi Tibor igazgatót kérdeztük a 
részletekről.

- Az elmúlt évekhez képest szeret-
tünk volna valami újszerű dolgot ide-
hozni, hagyományteremtő szándék-
kal indítottuk el ma az Adventi fé-
nyek rendezvényt, amelyet Karcagon 
a későbbiekben is megszerveznénk. 
Az volt a célunk, hogy megszólítsuk 
a fiatalokat, a családokat, a középko-
rúakat, az időseket, tehát mindenkit 
hívjunk egy kötetlen összejövetelre, 
barátkozásra. A karcagi és a vidéki is-
merős, ismeretlen álljon meg itt egy 
kicsit, beszélgessen a karácsonyi fé-
nyek, zenék, illatok mellett - ez volt 
az alapötlet - mondta Szepesi Tibor.

- Nyilván nem csak erről 
szól a karácsony, de azt gondo-
lom, ezek a baráti találkozások, 
beszélgetések nagyon fontosak, 
és hozzátartoznak a karácso-
nyi hangulathoz. A pici gye-
rekek csodájára járnak az élő 
betlehemi képnek, sokan most 
látnak először állatokat, meg-
simogatják őket, közben szüle-
ik beszélgetnek, majd megné-
zik a feldíszített fákat, amely-
re az ovisok saját készítésű dí-

szei kerültek fel. A mai 
nap a karácsony előtti 
várakozásról szól, hogy 
együtt legyünk, s köz-
ben kicsit felejtsük el 
a napi problémákat, s 
örüljünk a helyi, tehet-
séges kórusok műsorá-
nak. A fiatalabb kóru-
sok a mai dalokat, míg 
az idősebbek a régmúlt 
kórusműveit adják elő, 
s közben lehet kürtős-
kalácsot, birkapörköl-
tet enni, forró teát vagy 

forralt bort inni. Ez már igazi ünnepi 
hangulat, csak egy kis hó hiányzik - 
árulta el Szepesi Tibor, aki látva a mai 
hagyományőrző nap sikerét, jövőre 
már többnaposra tervezi az Adventi 
fényeket.

- Sajnálom, hogy az olvasók nem 
érezhetik azokat az illatokat, ame-
lyek itt, a Városháza körüli téren 
körbevesznek bennünket: a kürtős-
kalács, a birkapörkölt, a sült geszte-
nye illata. Már érződik a karácso-
nyi ünnep, hiszen egy kis csoda a 
város óvodásai által feldíszített ki-

lenc karácsonyfa. Csodálatosabb 
dolog nincs, mint amikor egy gyer-
mek saját munkájával készül a ka-
rácsonyra. S nemcsak a gyermekek, 
a családok, a szülők, de egy város is 
tud készülni. Karcag ünnepi fény-
be öltözött, s a kórusok énekükkel 
megteremtik a bensőséges hangu-
latot, amivel méltón tudunk lélek-
ben és testben készülni azokra a 
csodálatos dolgokra, amelyek ránk 
várnak a karácsony ünnepén - fo-
galmazott köszöntőjében F. Kovács 
Sándor országgyűlési képviselő.

Az esten fellépett a Mada-
rász Imre Egyesített Óvoda 
Kunrózsa Kamarakórusa 
Nagyné Varga Csilla veze-
tésével, Ferenczi Péternével 
az élen a Karcagi Reformá-
tus Gyülekezet Sola Gratia 
kórusa, Kátainé Nyakó 
Edit a kórház Kátai Medi-
Song kórusát vezényelte, a 
Déryné Nótaköre Márkus 
Ica magyar nóta énekes-
sel az élen és Karcag Város 
Vegyeskarának Kamara-
kórusa Lór-Kerekes Ágnes 
karnaggyal.  

DE

Adventi fények

Tizenöt éve alakult meg a kar-
cagi Pusztai Róka Nomád Ha-
gyományőrző Egyesület Bene 
Sándor emeritus nagykunkapi-
tány vezetésével. 

A Györffy István Nagykun Múze-
umban december 14-én, szombaton 
nyílt kiállításon Benéné Lajtos Ka-
talin fotói segítségével idézték fel az 
elmúlt másfél évtized legszebb pil-
lanatait a bemutatókról, találkozók-
ról, fellépésekről a pusztai rókák lo-
vasai. A fotók mellett a kiállításon 
több általuk használt eszközt, fo-
kost is bemutattak az érdeklődők-
nek. A megjelenteket Balogh Péter, 

az egyesület tagja köszöntötte, majd 
Pámer László lovas hagyományőrző, 
a Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lo-
vas Hagyományőrző Egyesület ve-
zetője szólt elismeréssel a pusztai 
rókákról, akik mint fogalmazott, or-
szágosan is egyedülálló lovas hagyo-
mányőrző bemutatókat szerveznek. 
Bene Sándortól megtudtuk, hogy 
azok a gyermekek, akik kezdetben 
segítőként voltak a bemutatóikon, 
mára oszlopos tagjai lettek az egye-
sületnek, és aktívan részt vesznek 
a hagyományőrző bemutatókon, s 
most a megnyitón citerajátékukat 
mutatták be az érdeklődőknek.

DE

Fotókiállítás nyílt a múzeumban

DECEMBERBEN TÖRTÉNT
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December 16-án, hétfőn a Kátai 
Gábor Kórház karácsonyi ünnepsé-
gén ünnepi műsorral készültek az 
óvodások és a kórház dolgozói. Az 
aulában felállított karácsonyfánál 
F. Kovács Sándor, városunk és tér-
ségünk országgyűlési képviselője, 

Nagyné László Erzsébet fő-
igazgató és Szilágyi Lajosné, 
a Kátai Gábor Alapítvány ku-
ratóriumi elnöke köszöntöt-
te a megjelent dolgozókat, s 
köszönte meg nekik és mind-
azoknak, akik az ünnepség 

idején is a betegágyak mellett gyó-
gyítottak, vagy épp szakrendelé-
sen dolgoztak, hogy betegtársaink 
egész évben számíthatnak precíz 
és szakszerű, támogató munkájuk-
ra. Különösen igaz ez a szeretet ün-
nepén, amikoris sokan családjuk-
tól távol, a kórházban töltik az ün-
nepet, s ilyenkor az ápolók jelentik 
számukra is a családot, támaszt. A 

rendezvényen a Kátai MediSong 
kórus karácsonyi dalokkal emelte 
az ünnep fényét, a MIEÓ Jókai úti 
Óvodája Dúdoló zenei tehetség-
csoportja pedig Molnárné Győ-
ri Erika óvodapedagógus vezeté-
sével igazi karácsonyi csodát vará-
zsolt énekkel és verssel a felnőttek 
szívébe.

DE

Fenyőünnep a kórházban

A Karcagi Tankerületi Központ 
a Karcagi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola mind-
három tagintézményéből egy-
egy szorgalmas, tehetséges diá-
kot megajándékozott karácsony 
alkalmából egy-egy laptoppal. 
Az ajándékokat Plósz Csilla in-
tézményvezető adta át december 
13-án, pénteken a gyerekeknek 
szüleik, osztályfőnökeik, taná-
raik jelenlétében. Igazi öröm és 
meglepetés volt ez a szülőknek, 
diákoknak egyaránt.

- Először is szeretnék megnyug-
tatni minden szülőt, nem azért kel-
lett az igazgatói irodába jönniük, 
mert valami rosszat tett gyerme-
kük, épp ellenkezőleg, jutalmat ve-
hetnek át - kezdte köszöntőjét a meg-
illetődött lányok és szüleik előtt Plósz 
Csilla intézményvezető. A laptop a 
Karcagi Tankerületi Központ aján-
déka, s azok kaphatják meg, akik-
re a tagintézmények nevelőtestü-
lete szavazott szorgalmuk, maga-
viseletük, verseny és tanulmányi 
eredményeik alapján. - A tagintéz-
mény-vezetők és az osztályfőnöke-
itek tudtak erről, s úgy látom, sike-
rült titokban tartanunk ezt a meg-
lepetést - folytatta a vezető, látva a 
megilletődött arcokat, majd átadta 
az ajándékokat, amit a lányok igazi 
gyermeki örömmel fogadtak, s mint 
a karácsonyfa alatt szenteste, a cso-

magolópapírt letépve bontották ki 
azt.

Lukács Titanilla Jázmin, a Kováts 
Mihály Tagintézmény 7. osztályos 
tanulója testvéreivel nevelőszülők-
nél él. Osztályfőnökétől, Jobbágyné 
Ungvári Sárától megtudtuk, diák-
társaival önzetlen, segítő, több eset-
ben nagy türelemmel, hosszabb ide-
ig korrepetálta azon osztálytársait, 
akik tanulási nehézséggel küzdenek.  

- Szeretek tanulni, pontosan felké-
szülni az órákra, még szorgalmi fel-
adatokat is készítek. Otthon is szá-
míthatnak rám testvéreim. Felnőtt-
ként szeretnék sikeres lenni, ezért 
mindent meg is teszek. Szívesen ve-
szek részt osztályrendezvényeken, 
de iskolai ünnepségeken is szerepe-

lek. S az ajándék laptoppal könnyebb 
lesz a beadandó feladataimat elkészí-
teni és a sok versenyre is jobban tu-
dok majd készülni, információkat 
gyűjteni - árulta el boldogan.

Kiss Réka Mária, a Kiskulcsosi 
Tagintézmény 6. osztályos tanulója, 
osztályfőnöke dr. Király Józsefné.

Réka jeles tanuló, csupán testne-
velésből volt négyes. A folyamatos 
felkészülés, odafigyelés és precizi-
tás jellemzi munkáit - árulta el osz-
tályfőnöke.

- Sok programon, rendezvényen 
veszek részt, a zene kikapcsol, szere-
tek énekelni az iskolai énekkarban, a 
művészeti iskolában pedig furulyáz-
ni tanulok. Érdekel az angol nyelv, já-
rok szakkörre is. Szívesen rajzolok, 

az „Aranyos napok” keretében meg-
rendezett városi rajzversenyen első 
lettem. A laptopommal sokkal köny-
nyebb lesz a versenyfeladatok beadá-
sa is - mondta.

A harmadik díjazott, Tóth Luca, 
az Erkel Ferenc Művészeti Tagintéz-
mény tanulója, 12 év után az elmúlt 
tanévben tett zongora tárgyból záró-
vizsgát, jelenleg kamarazene szakos-
ként tanul itt Zbiskó Zoltánnénál, 
aki szerint a 17 éves lány tehetséges, 
kiemelkedően szorgalmas, érdeklő-
dő.

- Az elmúlt években számtalan 
versenyen vettem részt, ahonnan 
sok értékes díjat hoztam el, nem volt 
hiábavaló a sok-sok gyakorlás - állít-
ja Luca, aki a rangosabbak közül a tö-
rökszentmiklósi Nemzetközi Zongo-
raverseny arany, ezüst minősítését, 
a jászberényi megyei verseny érmeit 
említi, de büszke a zsűritől kapott „A 
legszebb Haydn mű előadásért” elis-
merésre is.

- A Nemzetközi Bartók Zongora-
verseny országos döntőjén, az Óbu-
dai társaskörben játszhattam, ami 
óriási élmény volt. Szívesen játszom 
négykezest tanárommal is, legutóbb 
Egerben ezüst minősítést kaptunk. 
Bár Debrecenbe járok középiskolába 
és az érettségi a legfontosabb, a kar-
cagi zeneiskolába ma is jövök a tan-
szaki óráimra, mert imádok zenélni 
- árulja el.

DE

Érdemes volt szorgalmasan tanulniuk

A szorgalmukért, tehetségükért laptoppal jutalmazott diákok
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A Szentföldről hozott 
gyertyával gyújtotta meg 
december 22-én, vasárnap 
dr. Fazekas Sándor or-
szággyűlési képviselő az 
adventi koszorún a negye-
dik, azaz a szeretet gyer-
tyáját a Szent István Ka-
tolikus Templomban tar-
tott adventi ünnepségen.

Sári Kovács Szilvia al-
polgármester Kenderesről 
áthozta a betlehemi lángot, 
amelyről Gulyás Zsolt plé-
bános meggyújtotta a temp-
lom gyertyáit. Dr. Fazekas 
Sándor ünnepi gondolatai után a betlehe-
mi lángról a Szentföldről hozott gyertyával 
meggyújtotta az adventi koszorú negyedik 
gyertyáját.

Az ünnepi műsorban közreműködtek a 
Madarász Imre Egyesített Óvoda Táncsics 
19-es Óvoda Margaréta csoportosai Perge 
Tiborné és Nagyné Varga Csilla óvodapeda-
gógusok felkészítésével. A Györffy István 
Katolikus Általános Iskola 1.b kiscsillagai és 
karácsonyi angyalkái meséltek a karácsony-
ról, a gondoskodásról, a várakozás csodá-
járól. Az osztályt Décsei Erzsébet és Poór 

László készítette fel. A 6.a osztály művészeti 
iskolába járó tanulói zeneszerető szüleikkel 
adtak elő adventi kánonokat Ráczné Kovács 
Éva vezényletével és Kocsisné Halák Éva 

zongorakíséretével. A műsort Donkó Imre, 
a Debreceni Csokonai Színház operaéneke-
se zárta, zongorán Koppány Mária zongo-
raművész kísérte. Gulyás Zsolt plébános ün-
nepi gondolatai után közös éneklés követke-
zett, közben a betlehemi lángról meggyúj-
tott mécseseket osztottak a Györffy István 
Katolikus Általános Iskola pedagógusai.

DE

A szeretet gyertyája

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Ottho-
nában a Varró úti és Zöldfa úti telephelyen is, karácsony 
előtt ünnepi műsorral kedveskedtek a gondozottaknak.

Az ünnepségen a megjelent gondozottakat, a dolgozókat, 
Nagyné László Erzsébet és Molnár Pál önkormányzati kép-
viselőket, s a fellépőket Hodos Bálintné intézményvezető kö-
szöntötte. Mint elhangzott, ilyenkor a dolgozók, a lakók köz-
reműködésével az otthon folyosóit, a szobákat is karácso-
nyi díszekkel, fenyőágakkal ünneplőbe öltöztetik. Napköz-
ben pedig karácsonyi zene szól a társalgóban. Az ebéd is a la-
kók kívánsága szerinti karácsonyi étel lesz az ünnepek alatt. 
Az intézményvezető minden lakónak áldott ünnepeket és jó 
egészséget kívánt, majd a köszöntők után a Madarász Im-
re Egyesített Óvoda Táncsics krt. 19-es óvodásai és a Déry-
né Nótaköre Márkus Ilona magyar nóta énekes vezetésével 
adott ünnepi műsort. A közös karácsonyi éneklés után a dol-
gozók a lakóknak átadták az ajándékcsomagokat. A Karcag 
Városi Önkormányzat déligyümölccsel, az otthon vezetése 
pedig édességgel kedveskedett a lakóknak.

DE

Karácsony az idősek otthonában

Zenés karácsonyi ünnep-
ségre várták december 19-
én, pénteken a szülőket a 
Karcagi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Isko-
la Kiskulcsosi Tagintézmé-
nyébe. 

Mint Futóné Szabó Margit 
tagintézmény-vezetőtől meg-
tudtuk, évek óta szép hagyo-
mány az iskolában, hogy a té-
li szünet előtti utolsó napon 
közös karácsonyt tartanak. Az 
ünnepségre meghívják a szü-

lőket, nagyszülőket is. Az al-
sós és felsős osztályok kará-
csonyi műsorszámait, tánca-
it az Erkel Ferenc Művésze-
ti Iskolába járó diákok zongo-
ra és hegedű műsora követ-
te. A közös éneklés után kisor-
soltak két felajánlott fenyőfát 
a diákok között, valamint öten 
a Karcagi Tankerületi Központ 
ajándékát, hátitáskát kaptak, 
és osztályonként egy-egy tár-
sasjátékokat is átadtak.

DE

Zenés karácsonyi ünnepség Kiskulcsoson
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December 9-én és 11-én „Jégvirág” címmel 
városi mesemondó versenyt rendezett a Déryné 
Kulturális Központ az Ifjúsági Házban az álta-
lános iskolák alsó tagozatos tanulóinak. 

A program az EFOP 3.3.2-16-2016-00034-es 
azonosítószámú, „Karcagi Kultúrház a fiatalo-
kért” című nyertes pályázat részeként valósul-
hatott meg.

- Régi időkre tekint vissza a karácsonyi mese-
mondó verseny, hiszen közel harminc éve még 
a Gyerekek Házában indult el a rendezvényso-
rozat, és mára olyan rangos eseménnyé nőtte ki 
magát, hogy iskolai selejtezők előzik meg - tud-
tuk meg Szabó Péterné gyermekkönyvtárostól. 

Az első napon a legkisebbek, az első és második 
osztályos tanulók meséi kápráztatták el a zsűrit, 
míg a második napon a nagyobbaké, a 3-4. osz-
tályos diákoké volt a főszerep. A gyerekek a kará-
csonyról, az állatokról, illetve a családról és a sze-
retetről szóló történeteiket adták elő. A verseny 
szervezője elmondta, hogy mivel hatalmas meny-
nyiségű szöveget tanulnak meg a versenyen in-
duló gyermekek, a múlt évben új értékelési rend-
szert vezettek be. Így értékelés gyanánt nem egy 
szoros rangsort állítanak fel, hanem arany, ezüst 
és bronz minősítések szerint jutalmazzák a ver-
senyzőket. Ez a zsűrinek is jó, és a gyerekek is va-
lamennyien kapnak elismerést. Természetesen 
ilyenkor a mindenkori zsűri felhívja a versenyzők 

figyelmét arra, hogy egy ilyen verseny alkalmával 
mire kell, és mire érdemes odafigyelni. Ezek az 
útmutatások, amelyekkel a zsűritagok ellátják a 
gyerekeket, a következő megmérettetés alkalmá-
val mindig megszívlelendő, hasznos tanácsoknak 
bizonyulnak. A program ünnepi hangulatát az is 
emelte, hogy saját kezűleg készítettük a színpad 
díszletét - fogalmazott a gyerekkönyvtáros.

A zsűri tagjai voltak: dr. Kasuba Jánosné, Kiss 
Ferencné, H. Tóth Jánosné, Ferencziné Varga Ildikó, 
dr. Kovácsné Mikola Éva és Varga Istvánné. 

A program végén az eredményekhez gratulál-
va buzdították a versenyzőket arra, hogy a követ-
kező évben is legyenek részesei ennek a megmé-
rettetésnek. 

Brehó Mónika

Az 1-2. évfolyam minősítései: 
Arany minősítést kaptak: Sarkadi Dóra (Gy. I. Kat. Ált. Isk.), Szabó Máté (K. N. Ref. Ált Isk.), Kundra 
Hanna (K. N. Ref. Ált. Isk.), Nagy Kamilla (Gy. I. Kat. Ált. Isk.), Cséti Marcell (K. N. Ref. Ált. Isk.), Kovács-
Bocskay Márton Tas (K. N. Ref. Ált. Isk.), Balog Renátó (Arany J. Ált. Isk.).
Ezüst minősítéseket vehettek át: Balog Melinda Vanessza (Arany J. Ált. Isk.), Varga Emma Léna 
(K. N. Ref. Ált. Isk.), Hunyadi Dóra (Gy. I. Kat. Ált. Isk.), Tóth Beatrix (K. N. Ref. Ált. Isk.), Kiss Lia (Gy. I. Kat. 
Ált. Isk.), Papp Boglárka (K. N. Ref. Ált. Isk.). 
Bronz minősítésekkel jutalmazták a következő tanulókat: Tóth Gréta (K. N. Ref. Ált. Isk.), Már-
ki Bálint (Gy. I. Kat. Ált. Isk.), Kiss-Pál Sára (Gy. I. Kat. Ált. Isk.), Turai Petra (Gy. I. Kat. Ált. Isk.), Ráczkevi 
Erik (Gy. I. Kat. Ált. Isk.).

A 3-4. évfolyam minősítései:
Arany minősítések: Farkas Zsófia (K. N. Ref. Ált. Isk.), Keserű Marcell (Gy. I. Kat. Ált. Isk.), Orosz Réka 
(K. N. Ref. Ált. Isk.).
Ezüst minősítéseket vehettek át: Szabó Miklós (K. N. Ref. Ált. Isk.), Kis Emma (K. N. Ref. Ált. Isk.), 
Buzalka Panka (Gy. I. Kat. Ált. Isk.), Kiszelák Lenke (K. N. Ref. Ált. Isk.), Kiss Attila Milán (Arany J. Ált. Isk.), 
Szopkó Éva (Gy. I. Kat. Ált. Isk.), Kiss Anikó (Gy. I. Kat. Ált. Isk.).
Bronz minősítésekkel jutalmazták a következő tanulókat: Dániel Csenge (K. N. Ref. Ált. Isk.), Ró-
zsa Zita (Gy. I. Kat. Ált. Isk.), Wang Nóra (K. N. Ref. Ált. Isk.), Vadai Imre (K. N. Ref. Ált. Isk.). 

Kisiskolások versenyeztek mesemondásban
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2020. január 10. péntek
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Autonómia
18.50 Nótacsokor
19.00 Nagykunsági Krónika
 Visszatekintő
20.10 Nagykunsági Híradó
20.30 Legszebb konyhakertek
21.50 Karcagi Tükör
 Cent-Rumba koncert

2020. január 13. 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

2020. január 14-15.
kedd-szerda
18.00 Műsorajánlat 

18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet
20.00 Látogató - erdélyi utazás
20.25 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise
22.00 Nagykunsági Híradó 
22.20 Fazekas Róbert jordániai 
 élménybeszámolója

2020. január 16. csütörtök
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Véradók köszöntése
19.10 Nagykunsági Krónika
20.30 Nagykunsági Híradó
20.40 Kunkapu könyvbemutató
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

Január 11. (Szombat)
8.00-13.00 óráig 
 Berek Patika
 (Kiss Antal utca 3.)
9.00-20.00 óráig
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 32.) (Tesco)

Január 12. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 
 Oroszlán Gyógyszertár
 (Kórház utca)
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).

Január 11-12. 
dr. Saliga Viktória Karcag, Zöldfa utca 25. Tel.: 06/30-541-5759

Anyakönyv
Házasságkötés

2019. december 31.
Horváth Kata Tünde -  
Székely Csaba

Születés
2019. december 14.
Aranyi Erzsébet Eufrozina 
- Aradi Ferenc
Kg., Barackos utca 14.

Balázs
2019. december 17.
Ruskó Erika - Varga István
Kg., Deák krt. 75.

István Tamás
2019. december 24.
Vadász Vivien - Balázs 
Miklós István
Kg., Szélmalom utca 6.

Miklós Sándor
2019. december 28.
Domokos Gyöngyi - Nagy 
András László
Kg., Csokonai utca 25.

András
2020. január 5.
Hajdú Zsófia Magdolna - 
Szabó József
Kg., Takács Péter utca 27.

József Zoltán
Halálozás

Lovas Sándorné 
(Papp Juliánna)
 (1939)
Balogh Ferencné 
(Bodnár Julianna)
 (1957)
Vidics Tibor Róbert
 (1965)
Tóth János István
 (1945)
Mándi János
 (1938)
Nádházi József
 (1934)
Balog András
 (1940)
Szekeres Györgyné 
(Szalontai Eszter)
 (1935)
Szentesi Lajos
 (1954)

Gyógyszertári ügyelet

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 
Gyermekek Átmeneti Otthona

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 
Gyermekek Átmeneti Otthona

munkakör betöltésére.

A munkakör megnevezése: gyermekfelügyelő.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott 

idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Műszakrend: folytonos műszakrendben dolgozó, napi 

munkaidő mértékével egyenlőtlen, általánostól elté-
rő munkarend.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 
5321 Kunmadaras, Kunhegyesi út 27.

A munkakörbe tartozó ellátandó feladatok: a 1997. 
évi XXXI. törvény és a 15/1998. (IV. 30.) NM rende-
let alapján. Gyakorlati segítségnyújtás a gyermekek 
mindennapi életében. Az Otthon működésével kap-
csolatos adminisztrációs feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására a 
Közalkalmazotti jogállásról szóló 1992. XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Lehetséges képesítési előírások:
 - kisgyermekgondozó, - nevelő, házi időszakos gyer-

mekgondozó, gyógypedagógiai segítő munkatárs, 
gyermek- és ifjúsági felügyelő, óvodai dajka, dajka, 
gyermekotthoni asszisztens, 

 - büntetlen előélet,
 - magyar állampolgárság, 
 - cselekvőképesség.

Elvárt kompetenciák: empátia, szociális érzékeny-
ség, megbízhatóság, alkalmazkodó képesség, önálló 
munkavégzés.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munka-
kör az elbírálást követően azonnal  betölthető.

A benyújtás határideje: 2020. január 24.
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:  

szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló ok-
irat, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány.

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

térségi Társulás Gyermekek Átmeneti Otthona cí-
mére történő megküldésével: 5321 Kunmadaras, 
Kunhegyesi út 27.

 - elektronikus úton a gyaomadaras@gmail.hu e-mail 
címen keresztül, 

 - személyesen: Csiziné Őrlős Katalin, Jász-Nagykun-
Szolnok megye, 5321 Kunmadaras, Kunhegyesi út 
27. Tel.: 06/59-327-158.

Az elbírálás rendje: a pályázat elbírálása a munkálta-
tói jogkör gyakorlója és a fenntartó képviselőjének 
bevonásával történik. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 30.

GyermeKfelüGyelő

Lapzárta: 
2020. január 13. (hétfő) 12.00 óra
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Ingatlan
308 m2-es építési telek el-
adó. Rajta 40 m2-es épület, 
garázs és szennyvízcsatorna. 
Irányár: 3 M Ft. Tel.: 06/20-
451-6311.  

Két utcára nyíló kis kertes 
ház, földszinti 40 m2-es la-
kásra cserélendő+készpénz. 
Tel.: 06/20-451-6311.

Karcagon 70 m2-es felújítás-
ra váró kertes ház eladó. Tel.: 
06/70-395-5263.

Városközponthoz közel, 
csendes, szép utcában, két-
szintes, két fürdőszobás koc-
kaház, melléképülettel, kis, 
élhető portán eladó. Irányár: 
20 M Ft. Tel.: 06/70-364-4967.

Főtéren 2 szobás II. emeleti 
lakás hosszú távra kiadó. Tel.: 
06/20-327-5719.
Kunmadarason, családi ház 
(2 szoba, konyha, fürdőszo-
ba, előfolyosó, gázfűtéses és 
cserépkályhás) olcsón, ked-
vező áron eladó. CSOK igé-
nyelhető rá. Ár: 1.800.000 Ft. 
Tel.: 06/30-853-4323.
Berekfürdőben, fürdőhöz kö-
zel (40 méterre), a Seregély 
utca 3. szám alatt lakóház el-
adó. 1,5 szoba, előfolyosó, 
főzőfülke, csodálatos udvar, 
kiemelt, frekventált helyen. 
Tel.: 06/30-853-4323. 

Állat
Kis süldők eladók. Tel.: 06/70-
251-9442.

Vegyes
Teljes körű hagyatékot fel-
vásárolok! Örökölte, vagy 
csak megunta a régi dolgait? 
Megveszem a legmagasabb 
napi áron, és mindent el is 
szállítok. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06/30-853-4323.
Eladó egy garnitúra márkás, 
gyapjú ágynemű (irányár: 
20.000 Ft), 1 db egyszemé-
lyes heverő (ágyneműtartós, 
megkímélt állapotban, 5.000 
Ft) és 1 db 5 tonnás olajeme-
lő. Tel.: 06/30-252-8698.
Opel Astra H Karaván friss 
műszakival eladó. Tel.: 06/30-
856-6981.
Eladó 3 ajtós tálaló, 3 tál-
cás mosogató (csak egyben, 
70.000 Ft). Tel.: 06/20-451-6311.

Szolgáltatás
Üvegezés-képkeretezés! Sári 
Mihály egyéni vállalkozó, 
Karcag, Szent István sgt. 14. 
Tel.: 06/30-219-6813.
Vállaljuk az alábbi munká-
kat: épületek építését, bon-
tását, bármilyen nemű kő-
műves munkát. Tető építé-
sét, javítását, járdák, kapu-
bejárók újjáépítését, beto-
nozását, udvarok takarítá-
sát, terepek tisztítását. A leg-
kedvezőbb árakkal dolgo-
zunk! Bármilyen nemű föld-
munkát, kubikmunkákat is 
elvégzünk, nagy felületek 
aszfaltozását, zúzalékolását. 
Akár részletfizetés is meg-
oldható. Hívjon bizalommal! 
Nyugdíjasoknak kedvez-
mény! Tel.: 06/30-853-4323.

Az Orgonda Agrár Kft. földet 
bérelne, és vállal növényvé-
delmi szaktanácsadást, szak-
irányítást. Tel.: 06/30-785-
0690. 
Növény védelmi szakirá-
nyítást  szerződéskötés-
sel, számlaképesen válla-
lok. Kenyeres László okleve-
les növényorvos, tel.: 06/30-
785-0690.

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!

 - Értékesítési igazgató - vállalkozói jogviszony (Kar-
cag és területe),

 - Építőmérnök (Kenderes),
 - Gépészmérnök (Karcag),
 - Település- és közlekedéstervező mérnök (Kenderes),
 - Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus 

(Kenderes),
 - Biztosításértékesítő - vállalkozói jogviszony (Kar-

cag és területe),
 - Fitness asszisztens (Kisújszállás),
 - Cukrász (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható szolgáltatási foglal-

kozású - karbantartó (Karcag),
 - Sütőipari munkás (Báránd),
 - Általános asztalos (Karcag),
 - Lakatos (Kisújszállás),
 - Forgácsoló (Karcag),
 - Marós - CNC marós (Karcag),
 - NC, CNC gépkezelő (Karcag),
 - Hegesztő (Kisújszállás),
 - Villanyszerelő (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari 

foglalkozású (Kenderes),
 - Áruszállító - személygépkocsi vezető - egyszerűsített 

foglalkoztatás (Füzesabony),
 - Intézménytakarító és kisegítő (Karcag),
 - Konyhai kisegítő (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatá-

si és szállítási foglalkozású (Füzesabony),
 - Bérelszámoló (Karcag),
 - Nagyállattartó (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:

Horgászok 
figyelem!

A Nagykun Horgász 
Egyesület irodájának 

nyitvatartása 
2020. január 13-tól a 

következő: 
hétfő-kedd-csütörtök

15.30-18.30-ig.
elnökség
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SPORT ÉRDEKESSÉG

A megyei I. osztályú bajnokság tizenötödik fordulójának 
mérkőzéseivel véget értek az őszi szezon találkozói. A kar-
cagi csapat eléggé hullámzó teljesítményt nyújtott. Voltak 
jó eredményei és meglepő vereségek is az őszi idényben. A 
nagyarányú győzelmek mellett becsúsztak súlyos vereségek 
is. Különösen fájó a tiszafürediek elleni hazai fiaskó. Anél-
kül, hogy mélyebb értelmezésbe fognánk, az előzmények is-
meretében úgy tűnik, a táblázaton az ötödik helyezés elfo-
gadható. A táblázaton szembetűnő, hogy a csapat eléggé sok 
gólt kapott az élcsoportban szereplő együttesekhez képest. 
Hasonlóan értékelhető a karcagiak támogató játékának az 
eredményessége. Kiemelhető Hajdu Zsolt teljesítménye, aki 
a góllövőlistán 11 góllal az ötödik helyen áll. A fenti rövid 
értékelés után reméljük, hogy egy jó alapozással a tavaszi 
idény már sikeresebb lesz. 

B.I.

Az ötödik helyen zárt Karcag

1. Tiszafüred 13 0 1 74-12 39

2. Törökszentmiklós 11 1 2 42-16 34

3. Újszász 10 1 3 31-16 31

4. Tószeg 9 2 3 31-16 29

5. Karcag 8 1 5 32-25 25
6. Mezőtúr 7 4 3 51-22 25

7. Kisújszállás 6 4 4 37-25 22

8. Jánoshida 6 3 5 28-23 21

9. Szajol 6 2 6 24-24 20

10. Jászárokszállás 6 1 7 25-25 19

11. Tiszaföldvár 5 1 8 30-41 16

12. Jászfényszaru 3 2 9 14-34 11

13. Kunhegyes 2 0 12 19-40 6

14. Fegyvernek 2 0 12 4-41 6

15. Jászkisér 0 0 14 5-87 0

Őszi végeredmény – megyei I. osztály

Amikor elkezdtem azokról a magyarokról írni, akik Izrael történetében szerepet 
játszottak, engem is meglepett az, hogy milyen sok érdekes és kitűnő ember szárma-
zott innen.

Ilyen színes egyéniség Tomi Lapid. Gazdag, askenázi és kövér volt, világi, művelt 
és nagylelkű, ezt nem is titkolta. Sosem felejtette el magyar gyökereit. Az elve: „Az 
istentagadás és a töltött káposzta kombinációja a hosszú élet biztosítéka.” Szerette a 
magyar kultúrát, a költőket, a népzenét, a magyar konyhát és a szalámit. Azért a ma-
gyarokkal szemben volt rossz érzése is, soha nem értette meg azt, hogy a zsidókhoz 
hasonlóan a háború vége felé éhesek voltak, koszosak és féltek, mégis jelentős szám-
ban voltak olyanok, akik tovább üldözték a zsidókat. Lelkes cionista volt. „Ha ekkor 
lett volna Izrael Állam, nem lettem volna sárga csillaggal a mellemen a gettóban.” Vé-
leménye szerint szinte minden megvalósult a nagy álomból (cionizmus), kivéve azt, 
hogy fenyegetettség nélkül éljenek a zsidók saját államukban. Kifejezetten tiltako-
zott az ellen, hogy az ortodox vallásosak mondják meg, hogy ki a zsidó. Harcolt azért, 
hogy polgári esküvő is lehes-
sen az országban. Hét nyel-
ven beszélt, és mindig köz-
lési kényszere volt, ezért volt 
újságíró is. Jellemzően még 
szakácskönyvet is írt a ma-
gyar ételekről, hiszen ezek 
voltak a kedvencei.

Újvidéken született Lampel 
Tamás néven 1931-ben. A há-
ború alatt apját Mauthausenbe 
vitték, ahol két héttel a fel-
szabadulás előtt elhunyt. Ek-
kor meghalt az Isten számá-
ra. Édesanyjával Pestre került, 
ahol a gettóba zárták őket, aki-
vel mielőtt a nyilasok a Duná-
ba lőhették volna, megszöktek.

Majd 17 évesen Izraelbe 
került. Bevonult a hadsereg-
be, később jogot tanult. Az 
újságírás mellett képviselő, sőt miniszter is volt. Harcolt a szekuláris államért és a 
rasszimus ellen. Megvetette a középszerűséget és a humortalan embereket. Nem vé-
letlenül volt Efraim Kishon, a népszerű magyar humorista titkára. Amikor visszavo-
nult a politikától a Yad Vasem (Holokauszt Emlékmúzeum) elnöke lett. Tomi Lapid 
életének rákbetegség vetett véget 2008-ban. Mivel jópofa ember volt, ezt mondta a 
fiának: „Tudom, vannak, akik tudni szeretnék mi van azután. Nincs semmi. Ugye 
megmondtam.” Temetésén a kadis (halotti ima) helyett Frank Sinatra My Way című 
dala szólt.

„A védekezésednek gyorsabbnak és egyszerűbbnek kell lennie az ellenfél támadásá-
nál, különben nem lesz hatásos.”

Ez a krav, az izraeli hadsereg közelharc technikájának a lényege, amelyet 
Lichtenfeld Imre talált ki. Ő Budapesten született 1910-ben, majd Pozsonyba került. 
Ott különböző sportokban jeleskedett. Az 1930-as évek közepén, amikor kitört ott is 
az antiszemita őrület, rájött, hogy sima küzdősportokkal nem tudják megvédeni ma-
gukat. Ezért önvédelemre képezte magát és barátait. Kialakultak a krav alapjai. 1940-
ben elhagyta az országot. A hajóút során kimentett a vízből egy embert, amely mi-
att súlyos fülgyulladást kapott. A gyógyítás Egyiptomban nem volt teljesen sikeres, 
az arca lebénult. A brit hadseregben két évet harcolt, majd végre megérkezett az ígé-
ret földjére. Ott azonnal belépett a földalatti zsidó katonák csapatába  (Hagana és 
Palmah). Izrael Állam megalakulása után is a hadsereg kötelékében maradt, ahol ezt 
a harci technikát oktatta. Tizenhat év után kilépett a hadseregből, elkezdte terjesz-
teni és oktatni ezt a technikát. Tanítványait nemcsak az önvédelemre, hanem a ci-
onizmusra, a másik ember tiszteletére és a föld szeretetére is tanította. Valamint ar-
ra, hogy nem az önvédelem a cél, hanem a konfliktus megelőzése. 1998-ban halt meg 
Netanján.

(Folytatása következik.)
dr. Molnár Sándor

Izrael, ahogy én látom

No comment. Keller Zoli izraeli fotós képe

Tisztelt karcagi lakosok!
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. ren-

delet 4. §-a értelmében tilos a légszennyezés és a levegő-
terhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való 
megterhelése. Mindezek ismeretében kérem, hogy a téli 
fűtési szezonban a vegyes tüzelésű kazánokba csak olyan 
anyagot helyezzenek, amelyeknek a kéményen át távozó 
égésterméke a környező lakosság életvitelét nem zavarja.

Rózsa Sándor 
jegyző

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2020. január 17-én jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!


