
Milyennek ítéli meg a 2019-es ag-
rárévet, városunk és térségünk fejlő-
dését? Többek között ezekről beszél-
gettünk dr. Fazekas Sándor ország-
gyűlési képviselővel, korábbi földmű-
velésügyi miniszterrel.

- Jelentős építkezés zajlik a városban, és 
olyan fejlesztések is vannak a térségben, 
amelyek fontosak a számunkra. Elég arra 
gondolni, hogy a Nagykunság és Dél-He-
ves összeköttetését biztosító kiskörei Ti-
sza-híd megújult, újra a forgalom rendel-
kezésére áll, és bárki, aki Budapest irányá-
ba közlekedik, láthatja azt, hogy a 4-es au-
tópálya építése is ütemesen halad. Több 
szakasz átadása megtörtént, úgyhogy 
most nagyjából Abonytól Albertirsáig le-
het az autópályán menni, de hamarosan 
elkészül a Feriheggyel összekötő szakasz 
is, illetve az Abony, szolnoki északi el-
kerülő is. Megkezdődtek újra a munkák, 
amelyek pár évvel ezelőtt annyiban ma-
radtak az Európai Unióval kialakult vi-
ta miatt, viszont most már látótávolsá-
gon belül van az autópálya. Arra számí-
tok, hogy idén, illetve 2022-re a Szolnok 
északi elkerülő is elkészül, és akkor a kar-
cagi emberek, ha Fegyverneknél felmen-
nek a négysávos útra Szapárfalunál, ak-
kor végig tudnak menni egészen a fővá-
rosig az autópályán. Így rövidül az utazá-
si idő. Ezek talán a legjobban látható fej-
lesztések, amelyek előttünk zajlanak. A 
városban pedig óvoda-, iskolafelújítások 
vannak folyamatban. Elég az ipari vagy a 
Kováts Mihály iskolára gondolni. Szinte 
minden területen zajlanak a beruházások. 
Annyit még mindenképpen szeretnék ki-
emelni, hogy az Ipari Parknál is előkészí-
tés alatt van két nagyobb beruházás. 

- Nem volt egy könnyű év a mezőgazda-
ság számára, ezt mindig elmondjuk. Kü-
lönösen tavasszal a csapadékhiány jelent-
kezése miatt, illetve most az afrikai ser-

téspestis kerülget bennünket. A vaddisz-
nóállományban már megjelent, a házi ser-
tésállományokat viszont sikerült bevéde-
ni. Ezek a hatások eléggé borússá tették a 
kilátásokat az év elején. Utána az időjárás 
kegyes volt hozzánk, egy olyan évet zár-
hattunk, ahol jó néhány terményből re-
kordok dőltek meg, és a piaci kilátások is 
viszonylag elviselhetőek. Nyilván sokfé-
le termékről beszélünk. A mezőgazdasági 
foglalkoztatottság, a beruházás minden-
képpen biztató, és az elmúlt év vége felé 
volt annyi csapadék, hogy a 2020-as esz-
tendőre is bizakodással tekinthetünk.

- A megyénkben - mint ahogyan orszá-
gosan is - a FIDESZ-KDNP szövetség nyer-
te a választásokat és a megyei közgyűlés-
ben is stabil többség alakult ki. A karcagi 
körzet, illetve Karcag kifejezetten jól sze-
repelt. Ennek az is az eredménye, hogy Hu-
bai Imre személyében újra karcagi, gazda-
családból származó elnöke van a megyé-
nek. Így folytatódhat az a munka, amelyet 
évekkel ezelőtt elkezdtünk, hogy a térség 
fejlesztésében a lehető legtöbb személyi 
erőforrásra is tudjunk támaszkodni. 

(Folytatás a 3. oldalon...)

XXXIII. évf. 2. szám  2020. január 17.    Ingyenes Önkormányzati Hetilap

„Olyan fejlesztések vannak a térségben, 
amelyek fontosak számunkra.”
- interjú dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselővel - 

- Képviselő úr! Fejlesztések, beruházá-
sok tekintetében milyennek ítéli meg a 
2019-es évet?

- Az elmúlt száz év leghosszabb ide-
ig regnáló földművelésügyi miniszte-
reként dolgozott, így adódik a kérdés, 
hogy milyennek ítéli meg a tavalyi ag-
rárévet?

- Az elmúlt évben került sor a helyha-
tósági választásokra, valamint a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés új 
tagokat és elnököt választott. Hogyan 
értékeli a választások eredményét?

A doni katasztrófa áldozataira 
emlékeztünk

A második magyar hadsereg 1942/43-as hősies küzdelme 
a Don folyó partján, mindörökre történelmünk része ma-
rad. A katasztrófa 77. évfordulóján január 12-én, vasárnap 
főhajtással emlékeztünk azokra a katonáinkra, akik köte-
lességük teljesítése közben estek el Voronyezs környékén. A 
református nagytemplomban igét Nt. Fodor Gusztáv lelkész 
(Tiszaszentimre, Tiszaderzs) hirdetett.

- Isten szeretetének jó hírét János evangéliumának 15 részé-
ből, annak 13. verséből olvasom: „Nincs senkiben nagyobb sze-
retet annál, mintha valaki életét adja barátaiért.”

Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Kedves emlé-
kező keresztyén gyülekezet!

Mélységesen szomorú és mégis egy vigasztaló eseményen le-
hetünk most itt együtt az Isten házában: a II. világháború leg-
nagyobb magyar hadi katasztrófájára emlékezünk: 1943 fagyos 
januárjára, a 2. magyar hadsereg teljes pusztulására, a közel 
100 ezres emberveszteségére a Don-kanyarban. 77 éve történt 
az a tragikus történelmi esemény, amelyre sok történész így 
emlékezik: magyarok Golgotája. Szinte nem volt olyan magyar 
család, ki nem lett volna érintett ebben a szörnyű tragédiában.

Dr. Harsányi István tartalékos hadnagy doni naplóját olvas-
gattam, s közben mélységes szomorúság töltötte be a lelkemet: 
1030 fős állományából 875 fő veszett oda. Hadd olvassak fel 
pár részletet a naplójából, amely „Galambok a tüzelőállásban” 
címmel 2013-ban jelent meg:

- 1943 január 17. Vasárnap. Éjjel 2 óra. kitartani az utolsó 
csepp vérig. Nem tudok aludni, de azért hiszek. Isten akar 
még velem valamit. Csodát fog tenni. Be vagyunk kerítve ... 13 
órakor indulunk. Robbanások, lőszerraktárak, irodák, raktá-
rak égnek mindenfelé.

Január 18. Menekülés. Pusztulás. Tülekedés mindenütt. 
Gresovó előtt légitámadást kapunk. A kocsi, amelyben ülök, 
telitalálatot kap elől, s elég. Száraz szájjal, gyalog tovább. Se-
besültek, halottak mindenütt. Szörnyű látvány. Mindenfelé 
pusztulás...

Január 23. Megnézem a családi képeket. Olyan érzés, mintha 
csakugyan megszakadna a szívem. Istenem, segíts meg bennün-
ket, mint ahogyan eddig megsegítettél. Adj az otthoniaknak ki-
tartást, türelmet, hitet, jó idegzetet. Engem pedig, minket pedig 
minél többünket vezess haza épen, egészségesen új országépítő 
feladatokkal.” - olvasta fel a lelkész, majd így folytatta:

(Folytatás a 2. oldalon...)
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Év eleji 
abszurdok (1.)

Pontosabban: közéleti abszurdi-
tások. Azért nem írom, hogy „képte-
lenségek”  mert ez a magyarul írt fo-
galom nem fejezné ki az igazi jelenté-
sét annak a tünetcsoportnak, amelyek 
eléggé elbizonytalanítják azokat, akik 
nem a balliberális szemüvegen keresz-
tül nézik a világot.

Néhány évtizeddel ezelőtt, így újév 
beköszöntével a közéleti figyelem el-
sősorban az áremelkedésekre fóku-
szált. Többnyire majdnem minden 
kis- és nagykereskedelemben forgal-
mazott árunak változott az ára. Igen, 
így mondták ezt akkor - némi eufé-
mizmussal -, hiszen mindenki tud-
ta, hogy a „változás” az egyenlő az 
áremelkedéssel. Vagy fél évszázada, 
hogy az Országos Árhivatal elnöke 
egy Csikos Nagy Béla nevezetű „elv-
társ” volt, aki nagy műgonddal szer-
vezte meg hivatalát és az óév utol-
só két hónapjában az összes munka-
társ árindex-számításokat végzett az 
azt megelőző óév, mint „bázisév” vi-
szonylatában. (Ez úgy benne marad-
hatott a „maszopos” elvtársnőkben, 
így aztán a „nagy LI-LI” (Lendvai Ildi-
kó et-nő) maga lett a megszemélye-
sítője az ilyetén való közéleti hazudo-
zásoknak. Bár tartok tőle, hogy a ma-
gyar társadalom feledékenyebb ré-
szének már nem mond semmit a bű-
vös mondat: „Kétszer mondom, hogy 
mindenki megértse: NEM LESZ FO-
GYASZTÓI GÁZÁREMELÉS”. És majd-
nem biztos vagyok benne, hogy Ildikó 
néni (aki akkor még nem volt annyira 
„néni”)  még ma is úgy gondolja, hogy 
nem is volt. (Persze, mert nem ő fizette 
a gázszámlát.) Ez tényleg olyannyira 
abszurd volt, hogy az ember csak te-
kingetett körbe. Olyan volt, mint ami-
kor egy fehér falra mutogatván valaki 
azt bizonygatná, hogy fekete. 

No, de hát az elvtársak nagy részé-
től mit várhatott el az ember? Tudta, 
hogy nyaktól felfelé nagy többségük-
ben gyöngécskék. Az ember nem na-
gyon gondolta, hogy ez „megveszeke-
dett, aljas, előre kitervelt” átverése len-
ne a köznépnek, hanem inkább amo-
lyan „jóindulatú bunkóságnak” vélte, 
ha jóhiszeműen közelítette meg. 

A mostani abszurdok esetében sem 
hinné az ember, hogy direkte le akarják 
venni tőle jövedelme bizonyos százalé-
kát, de mégis mire vélje? Mire vélje a So-
ros-hálózat libsi alapítványainak mes-
terkedéseit, amit pl. a gyöngyöspatai 
szegregáció ügyében hoztak össze? 

Emberbaráti jogvédelem lenne ez? 
A szegény hátrányos helyzetű roma 
családok megsegítése? Mert most 62 
gyöngyöspatai családnak első fokon 
az Egri Törvényszék megítélt 100 millió 
Ft kártérítést. Amiből 80-at a patai ön-
kormányzatnak, 20-at a tankerületnek 
kell kifizetni. Az önkormányzatnak vi-
szont egész évi költségvetése 40 millió. 

(Folytatás a következő számban.)
  -ács-

(...folytatás az 1. oldalról)
- Isten az élet ura, Isten nem akar há-

borút, a halál nem az Ő világa. Jézus ma-
ga mondta: Ő az út, az igazság és az Élet. 
És mégis, mi most azokra emlékezünk, 
akik a Halál kanyarban, a Don-kanyar-
nál maradtak, akik -45 fokban, az orosz 
télben életüket adták a magyar hazáért. 
Azokra emlékezünk, akik sírjait a Vö-
rös Hadsereg még 1943-ban eltüntetett, 
meggyalázott, azokra emlékezünk, kik-
ről 40 évig beszélni sem lehetett, nem-
hogy megemlékezni.

Kedves emlékező gyülekezet! Szinte lá-
tom az édesanyákat és a feleségeket, akik 
1943 folyamán kézbe veszik a Hadsereg 
gyászos táviratát: fia, férje elhunyt, vagy 
eltűnt a harcokban. Vajon mit érezhettek 
Ők ott és akkor?

Hadd idézzek most egy részletet Mol-
nár István szerzetes hősi halott testvére 
emlékére írt „Édesanyám vigasztalása” c. 
verséből:

Harsona fújt, tőr, kard csörgött.../ Zú-
gott az ég... Ágyú dörgött.../ Akna rob-
bant, fel az égnek.../ S vetett véget életé-
nek./ Ne sírj anyám, hősnek anyja,/ Mért 
dől szemed könnypatakja?/ Hős fiad él, 
örökké él!/ Boldog gyermek anyja lettél!/ 
A Jó Isten, Égi Atyja/ Forró szívén szoron-
gatja/ Vérző sebét meggyógyítja,/ Köny-
nyes szemét megszárítja.

- Vajon a magyar édesanyák hogyan 
tudták elhordozni azt a tengernyi fájdal-
mat és szomorúságot, ami a második vi-
lágháború milliós veszteségei miatt rájuk 
szakadt? Csak úgy tudták - szerintem -, 
hogy az örökkévalóságba kapaszkodtak. 
Csak úgy, hogy Isten vigasztalásába ka-
paszkodtak. Mi a mi dolgunk és a köte-
lességünk itt és most?

„Ameddig a vállad íve bírja, vigyázz 
minden virágtalan sírra...” - írja Bényei 
József „Végrendelet” c. versében. Ezen az 
istentiszteleten azokra a hősi halált halt 
magyar katonákra emlékezünk, akik a 
mai napig idegen földben, jelöletlen és 
virágtalan sírokban fekszenek, akik hő-
siesen küzdve, példátlan kitartással, szí-
vósan tűrték a háború borzalmait, szen-
vedéseit, ezer és ezer veszély között tettek 
tanúbizonyságot kötelességtudatról, hő-
siességről és önfeláldozásról.

Sík Sándorral együtt hinnünk kell ab-
ban, hogy magyarnak lenni erkölcsi fo-
galom: szeretet, együttérzés, átfogása, át-
ölelése mindannak, ami magyar. Hit ab-
ban, hogy az Isten akar velünk valamit, 
és hogy a magyarság képes megvalósí-
tani ezt az isteni feladatot. Nehéz a szí-
vünkbe fogadnunk a mártíromság és a 
hősiesség isteni magaslatait, de vigasztal-
hat bennünket az a tudat, hogy a hősöket 
nem lehet legyőzni, legfeljebb megölni.

Jézus mondja: „Nincs senkiben nagyobb 
szeretet annál, mintha valaki életét adja 
barátaiért.”

Halálos szeretet - mondja itt Jézus a 
búcsúbeszédében. Néha mi is szoktuk 

mondani: halálosan szeretem. Ez alatt azt 
értjük: belepusztulnék, ha el kellene ve-
szítenem... Ilyenkor megvalljuk az önzé-
sünket, megvalljuk azt, hogy nekünk van 
szükségünk valamire és valakire. Jézus 
egészen másfajta értelemben beszél halá-
los szeretetről. Az igazi, a valódi szeretet 
nem a másik elvesztésébe hal bele, hanem 
éppen a másikért való odaadásba; a má-
siknak való szolgálatba. Az igazi, a való-
di szeretetnek még a saját élete sem drá-
ga a másikért...

Igen, ilyen igazi és valódi szeretettel sze-
ret Téged és engem Jézus Krisztus. Ilyen 
odaadó szeretettel, ilyen önfeláldozó sze-
retettel. De Jézus nemcsak beszélt erről, 
hanem meg is tette. Meghalt a barátaiért, 
meghalt értünk, meghalt érted, hogy hely-
reálljon az Isten és közünk lévő kapcsolat.

És ment Jézus a Golgotára. Az embe-
ri szeretetlenség dermesztő fagyában és 
rettenetes kegyetlenségében. Nem for-
dult vissza. Vállalta a szenvedést. Vállal-
ta a halált.

Ment, ahol keresztre feszítették Őt, 
ahol egekig jajdult ebben a fájdalmas jaj-
kiáltásban: Én Istenem, Én Istenem, va-
jon miért hagytál el engem? Egy valaki 
lebegett a szeme előtt: Te. A Te életed. A 
Te megváltásod. Az, hogy Találkozz vele. 
Az, hogy beengedd a szívedbe, az életed-
be. Beengedd magát az Életet.

Drága Testvérem, nem kerülheted ki Jé-
zus szeretetét! Kísér téged. Egy balesetben, 
vagy a betegágyon megsejtetted, hogy Jézus 
szeretete mentett meg. Követ téged Isten 
szeretete! Jónást is követte a tenger mély-
séges fenekére. Dánielt követte egészen az 
oroszlánok vermébe! Illést követte a pusz-
taságba, ahol összeomlott és fel akarta ad-
ni! És utolérte őt is az Isten szeretete.

A Hóreb-hegyen utolérté őt a vihar, 

földrengés és a tűz, utolérte Őt a Csend. 
És ebben a csendes hangban megszólítot-
ta az Isten.

Egyszer majd téged is utolér ez a sze-
retet. És ahogyan a céltáblán egyre fogy-
nak a körök, Jézus szeretete eltalálja majd 
a szívedet. És akkor nem lesz más, csak 
Te meg az Isten. Akkor majd megérted, 
hogy tartozol ennek az Istennek, és meg-
érted, hogy bárhol vagy a világban, Is-
tenhez tartozol. Megérted, hogy gyerme-
ke vagy, akit szeret, akit formálni akar, és 
hogy célod van, feladatod van.

Megértjük, hogy feladatunk szeretni: 
szeretni Istent magunktól is jobban, fele-
barátunkat pedig legalább úgy, mint ön-
magunkat!

Feladatunk embernek lenni, ebben az 
embertelen világban. Feladatunk igaz 
embernek lenni: ezzel a nagyobb szere-
tettel élni! Ez a szeretet átvisz bennünket 
az életen! Átvezet, átsegít bennünket éle-
tünk mélységein és magasságain is.

S egyszer majd, amikor utolsót dobban 
a szívünk, és minden, amihez ebben az 
életben görcsösen ragaszkodtunk, mint 
a száraz homok kipörög a markunkból, 
Isten egy szempillantás alatt átvisz ben-
nünket a világ legszebb tájára... Átvisz 
oda, ahol a mennyei hegyek csodálatos 
sokasága találkozik egy végtelen víztü-
körrel, amely mellett - a Jelenések köny-
ve szerint - hallani lehet a „nagy sokaság 
hangját, amely mintha nagy vizek zúgása 
és erős mennydörgés hangja volna” - akik 
ezt mondják - ,,Halleluja, mert uralkodik 
az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható!” Ezé 
az Úré legyen a dicsőség Örökkön Örök-
ké! Ámen! - hangzott el Fodor Gusztáv 
igehirdetésében.

Az istentisztelet után a Györfi Sándor 
Kossuth-díjas szobrászművész Kun Piéta 
emlékművénél Nt. Koncz Tibor, a Nagy-
kunsági Református Egyházmegye espe-
resének emlékező gondolatai és a Szózat 
elénekelése után a város koszorúját Do-
bos László polgármester, Gyurcsek Já-
nos és Sári Kovács Szilvia alpolgármes-
terek és Rózsa Sándor jegyző helyezte el, 
majd a jelenlévők - köztük Kovács Pál ál-
lamtitkár és F. Kovács Sándor, városunk 
és térségünk országgyűlési képviselője - 
mécsesek gyújtásával emlékeztek meg az 
áldozatokról, hozzátartozóikról.

DE

A doni katasztrófa áldozataira emlékeztünk
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(...folytatás az 1. oldalról)
- A helyhatósági választásnál pedig Dobos László polgármester úr 

és a fideszes csapat egy újabb megerősítést kapott. Ez azt mutatja, 
hogy Karcag lakossága a város politika folyamatosságára, arra a ki-
egyensúlyozott, emberekért dolgozó, teljesítményeket felmutató he-
lyi politikára szavazott, amely az elmúlt évtizedekben is jellemezte 
településünket. Sok sikert kívánok az önkormányzatnak, a képvise-
lőknek és szinte mindenkinek - kormánypártiaknak és ellenzékiek-
nek is össze kell fogni azért -, hogy a mindennapokban, a gyakorla-
ti kérdések megoldásában Karcag számára a legjobb válaszokat tud-
juk kialakítani.  

- Abban bízom, hogy a 4-es út fejlesztése a helyi ipar, kereskede-
lem, ingatlanforgalmazás vonatkozásában kedvező hatású lesz. Ma-
gam is jó néhány vállalkozóval tárgyaltam már az elmúlt hetekben, 
akik számára ez a közlekedési feltételrendszer javulása beruházó ked-
vet jelent, munkahelyeket tudnak létesíteni, és ami fontos még, hogy 
a meglévő karcagi vállalkozások tudnak erősödni, hiszen a kedvező 
közlekedési rendszer meglétével versenyképesebbek lesznek. Ez azt 
gondolom, hogy az ország gazdasági helyzetén túlmenően is fontos 
és jó dolog. A másik, hogy a városban folytatni kell azokat a munká-
latokat, amelyeket megkezdtünk; középületeknek a rehabilitációját, 
a turisztikai jellegű létesítményeknek a fejlesztését. Most van folya-
matban például a Városháza egykori rendőrségi épületének felújítá-
sa, ez a Kormányhivatal kedvezőbb elhelyezését teszi lehetővé. Ehhez 
a megfelelő pénzügyi háttér már rendelkezésre áll, de a többi terüle-
ten is remélem találunk forrásokat. Az ország gazdaságilag jó állapot-
ban van, amely lehetővé teszi azt, hogy a kormányzati támogatások is 
megérkezzenek a vidéki településekre.

- Nagyon gazdag év van mögöttünk, elég ha csak az évről-évre 
programokban és létszámában növekvő Birkafőző Fesztiválra gon-
dolunk, vagy a Tour de Hongrie versenyre, amely komoly médiavissz-
hangot is vonzott maga után. Ilyen rendezvényekre nagy szüksé-
günk van, azon kívül, hogy a karcagi életformához mindig is hozzá-
tartozott, és egyben a közösségi együttlétnek az alkalmait is jelentik 
ezek a programok. Akkor erős egy városnak a kulturális, művészeti és 
sportélete, hogyha van egy folyamatosság. Mindenki számára vannak 
olyan kecsegtető alkalmak, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot.

- Talán a legfontosabb az, hogy tartsuk meg az értékeinket, mert 
egy olyan időszak van, amikor a különböző modern kommunikációs 
formákon keresztül gyakran megkérdőjeleződnek dolgok; az adott 
szó, néha még az is megkérdőjelezhető, amit látunk. De legyen min-
denkinek egy olyan értékrendje, amely segít eligazodni ebben az 
elektronikus pletykával jellemezhető korban, az internetes informá-
ciódömping korában, amelyben tudni kell szelektálni. A másik fon-
tos dolog, hogy az élet nagy kérdéseiben is egy bizonyos értékrend 
mentén lehet eligazodni, hiszen akkor tud az ember helyes döntése-
ket hozni, hogyha a háta mögött ott van egy bizonyos keresztény-
ségben gyökeredző világfelfogás. Ezekkel a gondolatokkal kívánok 
békés, boldog új esztendőt mindenki számára!

Brehó Mónika

„Olyan fejlesztések vannak 
a térségben, amelyek 

fontosak számunkra.”
- interjú dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselővel - 

- Milyen tervek vannak 2020-ra, és melyek az elsődleges feladatok?

- Rendezvények tekintetében városunk a térség egyik vezető tele-
pülése. Több sikeres, nagy ívű rendezvény valósul meg évről-évre. 
Turisztikai szempontból mekkora vonzerővel bírnak ezek a prog-
ramok?

- Mit kíván az idei esztendőre a polgároknak?

- Köszönöm az interjút!

INTERJÚHIRDETMÉNYEK

KÖZMEGHALLGATÁS
A Karcag Városi Önkormányzat polgármestere 

értesíti a város lakosságát, hogy  

a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
közmeghallgatással egybekötött ülést tart 

a Városháza 1. sz. tanácskozótermében (Karcag, Kossuth tér 1.).

A képviselő-testület az ülésén a Karcag Városi Önkormányzat 2020. évi 
költségvetéséről szóló rendelettervezetet közmeghallgatással egybekötve 

tárgyalja, ahol az állampolgárok és szervezetek képviselői közérdekű 
kérdést, javaslatot tehetnek.

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel várunk!

Dobos László 
polgármester

2020. január 30-án (csütörtökön) 
15.00 órai kezdettel

Lapzárta: 
2020. január 20. (hétfő) 12.00 óra
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INTERJÚ

- A fűtési szezon beköszöntével a tüzelő fűtő be-
rendezések és a hozzájuk kapcsolódó égéstermék-
elvezetők fokozott igénybevételnek vannak kité-
ve. Ebből kifolyólag több olyan dolog van, amire 
oda kell, hogy figyeljünk. Az egyik legfontosabb az, 
hogy a tüzelő fűtő berendezéseknél a gyártó által 
meghatározott fűtőanyagokat volna szabályszerű 
használni. Ha gázos tüzelő fűtő berendezésről van 
szó, akkor az egyértelmű. Ha szilárd vagy vegyes 
tüzelésű egyéb fűtő berendezésekről beszélünk, ak-
kor célszerű fokozottan odafigyelni arra, hogy mi-
lyen tüzelő fűtő anyagot használunk. Elsősorban a 
fa a legnépszerűbb. Figyelemfelhívás gyanánt emlí-
teném meg, hogy tüzelésre a legalkalmasabb a szá-
raz minőségű fa, ugyanis a nyirkos, nedves fából 
egyéb olyan égéstermékek távozhatnak el, amelyek 
különösen károsíthatják magát a tüzelő fűtő beren-
dezést és a hozzátartozó égéstermék-elvezetőt, vagy 
más néven a kéményt, valamint a környezetünket 
is. Sok ilyen esettel találkozunk sajnos, hogy a nem 
megfelelő tüzelőanyag használata miatt a szurko-
sodás, a korom- és kátránylerakódás fokozottan 
megjelenik a tüzelő fűtő berendezésben és legfő-
képpen az égéstermék-elvezetőben. Ezek szoktak a 
kéménytüzekhez vezetni, mert a nagy hő hatására 
mind a kátrány, mind a lerakódott korom, ha egy 
olyan hőmérsékleti szintet ér el, akkor az begyul-
lad, és végigég a kéményben. Ezért érdemes csak 
olyan tüzelőanyagot használni, ami ahhoz a tüze-
lő fűtő berendezéshez előírt; legyen az fa, szén, bri-
kett, pellet.

- Az egyik legfontosabb változás, hogy 2016 jú-
liusa óta a magánszemélyeknek, illetve az ahhoz 
tartozó ingatlanoknak a kéményseprését a kataszt-
rófavédelem szervezete látja el. Úgynevezett gázos 
kémények esetében ez kétévente kötelező, a szilárd 
tüzelésű főtő berendezéseknél pedig évente aján-
lott. Ez a lakosok számára ingyenes szolgáltatás, 
amely a megelőzés szempontjából súlyponti kér-
dés, viszont a közületeknek, jogi személyiségek-
nek anyagi vonzatot jelent. A katasztrófavédelem-
nek több olyan kéményseprő szolgáltató céggel van 
szerződése, akik a megyénkben - akár település-
re lebontva - végezhetik a kéményseprést. Tehát 

ezen cégek valamelyikétől kell megrendelni magát 
a szolgáltatást. A szolgáltatást biztosító partnercé-
gek névsora és hozzájuk tartozó elérhetőségek lis-
tája megtalálható az Országos Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság honlapján. A lakosság részére bizto-
sított kéményseprést a 1818-as ingyenesen hívha-
tó központi számon lehet megigényelni. A telefon-
hívást követően egy visszahívás fog történni, miu-
tán időpont-egyeztetésre kerül majd sor, és a meg-
beszélt időpontban fog a kéményseprő megjelen-
ni és elvégezni a szükséges műveleteket. 
Ez ki szokott terjedni nemcsak a kémény-
re, hanem a tüzelő fűtő berendezések kar-
bantartottságára is. Hatásos lehet abból a 
szempontból is, hogy szén-monoxid szin-
tet tudnak mérni egy-egy ilyen kiszállás 
alkalmával a kéményseprők, és ha a tüze-
lő fűtő berendezésből esetlegesen vissza-
áramló ilyen égéstermék származik, ak-
kor azonnal tudják jelezni. Ha valaki az 
égéstermék-elvezetők - mint például a ké-
mény tisztítását elhanyagolja -, akkor a 
nem megfelelő, a tökéletlen égésből szár-
mazó, egyéb káros anyagok lerakódhat-
nak, és két problémát is okozhatnak. Az 
egyik az, hogy a lerakódott anyag miatt begyul-
lad a kémény és kéménytűz lesz, a másik pedig az, 
hogyha ezek az anyagok lerakódnak, olyan szűk 
lesz a keresztmetszete, hogy az égéstermék vagy a 
füst nem tud távozni, így akkor az egyik legveszé-
lyesebb anyag, a szén-monoxid visszaáramlik, és 
ebből sajnos katasztrófa is lehet, emberáldozato-
kat is követelhet. Fontos azt is megemlíteni, hogy a 
kéményseprők szükség esetén hibakódot jelölnek, 
amelyek az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezte-
tik, és jogszabály szerint a szóban forgó kéményt a 
hiba kijavításáig nem lehet használni.  

- A későbbi elkerülendő problémák megelőzése 
érdekében. Gyakorlatilag közforgalomban kapha-
tó berendezésekről, érzékelőkről beszélünk. Ami 
nagyon fontos az, hogy a katasztrófavédelem évek 
óta folyamatosan végzi ezeknek a szén-monoxid 
érzékelőknek a piacfelügyeleti ellenőrzését, ami-
nek a következménye az lett, hogy az Országos Ka-
tasztrófavédelemi Főigazgatóság honlapján van egy 
pozitív és egy negatív lista. A negatív lista nyilván-
valóan arról szól, hogy melyek azok a készülékek, 
amelyek az ellenőrzések során megbuktak, vagy 
nem biztonságosak. Viszont van az úgynevezett 

pozitív lista, amelyeknél az ellenőrzések azt igazol-
ták, hogy ezek biztonságosan használható készülé-
kek. Fényképpel, névvel, rövid leírással ellátott ter-
mékek, szakember nem szükséges a felhelyezésük-
höz. Természetesen, ha megkeresnek bennünket, 
akkor segíteni tudunk abban, hogy hova érdemes 
felhelyezni, hogy az megfelelő működésű legyen. 
Vannak olyan érzékelők, amelyek hangjelzést bo-
csátanak ki, amely hang azt érzékelteti számunkra, 
hogy a minimum érték még az egészségügyi-határ-

érték közelében van. Vannak olyanok, amelyek mé-
rést is végeznek, és lehet látni, hogy milyen szén-
monoxid szintet mértek. Fontos kiegészítésképpen 
elmondani, hogy ezeknek a készülékeknek a jelen-
tős része a gyártó által vállalt garanciával, több évig 
kiszolgálják a felhasználót.

- Elsődlegesen az általános segélyhívószámot, a 
112-t, illetve közvetlenül a 105-öt a tűzoltóság se-
gélyhívóját kell tárcsázni, itt lehet jelezni a problé-
mát. Ilyenkor nagyon fontos, hogy a segélykérést 
követően azonnal kezdjük meg a lakás szellőzteté-
sét, mert a szén-monoxid a zárt térben kezd el ke-
ringeni, és a szellőztetés segítségével máris csök-
ken a szén-monoxid mérgezés esélye. 

- Egyre több azoknak a polgároknak a száma, 
akik odafigyelnek arra, hogy a legkisebbre csök-
kentsék a fűtési szezonban előforduló balesetek 
számát. Emellett egyre többen érdeklődnek meg-
előzés céljából is, amely mindenképpen javuló ten-
denciát mutat.

Brehó Mónika

Már jócskán benne vagyunk a fűtésszezonban és még maradunk is 
benne jó ideig. Hogy télen se fázzunk, különböző módokon bizto-
síthatjuk az otthon melegét. Sajnos számos egyedi fűtési rendszer 
működtetése jelentős károsanyag-kibocsátással jár, de szerencsé-
re vannak olyan környezetbarát megoldások is, amelyek terjedése 
mindannyiunk érdeke a tisztább levegőért. A következőkben Ko-
vács Zoltán János tűzoltó főhadnaggyal, megbízott hatósági osz-
tályvezetővel készített interjúnkat olvashatják. 

Gondolkodjunk környezettudatosan, 
fűtsünk okosan!

-Beköszöntött a fűtési szezon. Melyek azok az 
anyagok, amelyek környezetkímélő módon fűtik 
otthonunkat, a levegő szennyezését elkerülve?

- Szóba került az égéstermék-elvezetők kapcsán 
a kémény. Miért fontos a karbantartásuk? Ho-
gyan történik mindez?

- A már említett szén-monoxid gázt mérő be-
rendezések otthonunkban történő felszerelése, 
használata miért fokozottan ajánlott?

- Ha minden odafigyelésünk ellenére probléma 
adódik, akkor kinek a segítségét lehet kérni?

- A lakosság mennyire naprakész a fenti témák-
ban?

Fotó: internet
A szén-monoxid érzékelő életet menthet



2020. január 17. 5

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézménye a Déryné Kulturális Központ-
ban tartotta december 20-án, pénteken karácsonyi hangversenyét.

Plósz Csilla intézményvezető ünnepi gondolataiban először mesékkel és karácso-
nyi versekkel idézte meg a várakozás perceit, szólt a szeretet ünnepéről és arról, 
hogy a karácsonyi zeneszó hozzátartozik az ünnephez. A köszöntő utáni műsor-
ban a művészeti iskola tanárai és növendékei, valamint a Madarász Imre Egyesített 
Óvoda Jókai úti Óvoda zenei tehetségcsoportjába járók léptek fel nagy sikerrel szü-
leik, nagyszüleik és a zenekedvelők előtt.

DE

ELŐZŐ LAPSZÁMUNKBÓL KIMARADT

December 20-22 között a Városi Sportcsarnok-
ban tartotta kiállítását a Karcagi Galambtenyész-
tő Egyesület.

Bazsó István, az egyesület elnöke elmondta, tagja-
ik rendszeresen részt vesznek országos, területi kiállí-
tásokon.  

- A Városi Sportcsarnok maximálisan megfelel a mai 
kor követelményeinek, és döntő mértékben hozzájárul 
egy magas színvonalú kiállítás megrendezéséhez, amit 
Karcag Város Önkormányzatának, Dobos László pol-
gármester úrnak is köszönök - mondta az elnök, hiszen 
támogatásuk nélkül önerőből ilyen színvonalas kiállí-
tást nem tudnának megrendezni. 

Az egyesület igyekszik a galambászatot minél több 
fiatallal megismertetni, ezért népszerűsítik azt iskolák-
ban. Öt 18 éven aluli tagjuk van, akik közül hárman ki is 
állítottak a hétvégén. 

A díjakat és a felajánlott tiszteletdíjakat Szepesi Ti-
bor, a Déryné Kulturális Központ igazgatója adta át, s jó 
versenyzést és eredményes munkát kívánt minden te-
nyésztőnek 2020-ra.

A kiállításra 21 vidéki és 14 hazai kiállító 367 galam-
bot hozott el Szeghalomtól Kunszentmártonon át Be-
rettyóújfaluig. A Tenyésztői 6-os csapatverseny (nagy-
testű alakgalamb) győztese a karcagi Laboncz Ferenc, 
2. a karcagi Baráth Lajos lett.

A 6-os csapatverseny (díszgalamb) nyertese a karcagi 
Sipos Gábor, 2. Berettyóújfaluból Pántya Imre, 3. a kar-
cagi Donkó Szilvia lett.

DE

Galambkiállítást rendeztek 
a sportcsarnokban

2019. december 17-én, kedden vidám 
pásztorjátékot adtak elő angyalokkal és 
ördögökkel a Szent Pál Marista Általános 
Iskola diákjai. „A názáreti csillag” címet 
viselő előadásra szeptember óta készül-
tek az iskola felső tagozatos tanulói. Aho-
gyan a köszöntőben elhangzott, az iskola 
számára a december egy fényfüzér, amely 
összeköti a lelkeket. 

A színdarab két fiatal pásztorról szól, akik 
elalszanak otthon, mielőtt a szentesti misére 
mennének. A történetet a közös álmok ve-
zérlik. Varázslatos módon elutaznak Bet-
lehembe, és útközben Szent Mihály főan-
gyal segítségével akadályozzák meg a júde-

ai Betlehemben születendő kisded megölé-
sét, amelyet a sátán és cimborái terveztek. 
Palkó félelmével, Vendel ravaszságával az 
előadás minden egyes jelenete nagyon vic-
ces és szórakoztató lett. A darabbal volt elő-
zetes munka is, mert eredetileg a mű nem 
magyar, hanem Katalóniából származik. 
Le kellett fordítani, néhány dolgot át kellett 
benne írni, hogy jobban illeszkedjen a ma-
gyar kultúrához. A színdarabot az iskola ta-
nárai és a marista rend képviselői tanították 
be, Suszter Zoltánné, Dánielné Kacsó And-
rea és Geordi testvér. A jelmezeket Gyöke-
res Mária, a dekorációt Alexa Józsefné és 
Tőkésné Szendrei Andrea készítette.  

Brehó Mónika

„A DECEMBER EGY FÉNYFÜZÉR, 
AMELY ÖSSZEKÖTI A LELKEKET.”

Karácsonyi hangverseny

Képünkön Sipos Gábor győztes galambjával

Képünkön Donkó Szilvia veszi át a serleget Szepesi Tibortól
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A Karcagi Általános Iskola és AMI Kováts 
Mihály Általános Iskolai Tagintézménye 19. 
alkalommal rendezett városi matematikaver-
senyt egykori matematika-fizika szakos taná-
ra, a 2003-ban elhunyt Annuska néni tiszte-
letére. A Berekfürdői Veress Zoltán Általános 
Iskola és négy karcagi intézmény képviseltet-
te magát 2-2 felsős tanulóval. A feladatlapon 
igaz-hamis állítások, logikus gondolkodást, 
valamint a tanultak alkalmazását igénylő 
szöveges feladatok szerepeltek. A feladatok-
ba becsempésztem a hétköznapi eseménye-
ket a hulladékgyűjtéstől a táborozáson át a 
Rummikub játékig.

A versenyt követően az első hat helye-
zett kapott meghívást az eredményhirdetés-
re. Nagy izgalommal várták a tanulók és fel-
készítőik, hogy az ő évfolyamuk kerüljön sor-
ra, hisz csak a helyszínen tudták meg, ki há-
nyadik helyen végzett. A díjazottak számára 
a könyveket a Karcagi Tankerületi Központ, 

Antalócziné Balog Ágnes és lánya, Ditta biz-
tosította. Antalócziné kolléganő által készí-
tett kézimunkákat és Kováts-Tehetségpontos 
ajándékokat vehettek át a felkészítők. „A leg-
eredményesebb iskola” cím ebben a tanévben 
a Karcagi Nagykun Református Iskoláé lett, 
így egy évig őrzik a vándorserleget. 

Gratulálok valamennyi versenyzőnek, felké-
szítőnek! Köszönöm mindenkinek, aki hozzá-
járult a rendezvény sikeréhez, ahhoz, hogy egy-
kori tanárunkra méltó módon emlékezhessünk!

Lévainé Kovács Róza
intézményvezető-helyettes

szervező

5. osztály
1. helyezett: Bite Marcell (Karcagi Nagykun Református Általános Isko-
la, felkészítő tanár: Tóthné Szucsáki Hajnal Ildikó), 2. helyezett: Darabos 
Lehel (Györffy István Katolikus Általános Iskola, felkészítő tanár: Pardy 
Károlyné), 3. helyezett: Rácz Anna (KÁIAMI Kiskulcsosi Tagintézménye, 
felkészítő tanár: dr. Király Józsefné), 4. helyezett: Kercsó László (Györffy 
István Katolikus Általános Iskola, felkészítő tanár: Németh Ildikó), 5. 
helyezett: Kovács Miklós Kornél (Karcagi Nagykun Református Általá-
nos Iskola, felkészítő tanár: Tóthné Szucsáki Hajnal Ildikó), 6. helyezett: 
Csontos Márk (KÁIAMI Kováts Mihály Tagintézménye, felkészítő tanár: 
Törőcsikné Magyar Erika).

6. osztály
1. helyezett: Házi Boglárka (Karcagi Nagykun Református Általános Isko-
la, felkészítő tanár: Tóthné Szucsáki Hajnal Ildikó), 2. helyezett: Győri Pé-
ter (Györffy István Katolikus Általános Iskola, felkészítő tanár: Németh 
Ildikó), 3. helyezett: Vass Gábor György (Györffy István Katolikus Általá-
nos Iskola, felkészítő tanár: Németh Ildikó), 4. helyezett: Jónás Lili Hanna 
(KÁIAMI Kiskulcsosi Tagintézménye, felkészítő tanár: dr. Király Józsefné), 
5. helyezett: Szabó Zsófia (Karcagi Nagykun Református Általános Iskola, 
felkészítő tanár: Tóthné Szucsáki Hajnal Ildikó), 6. helyezett: Kovács Máté 
(KÁIAMI Kiskulcsosi Tagintézménye, felkészítő tanár: dr. Király Józsefné).

7. osztály
1. helyezett: Kiss Cintia (KÁIAMI Kiskulcsosi Tagintézménye, felkészítő 
tanár: Futóné Szabó Margit), 1. helyezett: Kiss Zalán (Karcagi Nagykun 
Református Általános Iskola, felkészítő tanár: Nagy Péter), 3. helyezett: 
Sz. Nagy János Gábor (Györffy István Katolikus Általános Iskola, felké-
szítő tanár: Szabó Andrea Éva), 4. helyezett: Tóth Vilmos (Györffy Ist-
ván Katolikus Általános Iskola, felkészítő tanár: Szabó Andrea Éva), 5. 
helyezett: Monori István (Karcagi Nagykun Református Általános Is-
kola, felkészítő tanár: Nagy Péter), 6. helyezett: Zsákai Márk (KÁIAMI 
Kiskulcsosi Tagintézménye, felkészítő tanár: Futóné Szabó Margit).

8. osztály
1. helyezett: Décsei Dorka (Karcagi Nagykun Református Általános Is-
kola, felkészítő tanár: Tóthné Szucsáki Hajnal Ildikó), 2. helyezett: Ko-
vács Ágota Csenge (Karcagi Nagykun Református Általános Iskola, 
felkészítő tanár: Tóthné Szucsáki Hajnal Ildikó), 3. helyezett: Kecskés 
Redmond (Györffy István Katolikus Általános Iskola, felkészítő tanár: 
Pardy Károlyné), 4. helyezett: Magyar Márton (Györffy István Katolikus 
Általános Iskola, felkészítő tanár: Pardy Károlyné), 5. helyezett: Kovács 
Zoltán (KÁIAMI Kiskulcsosi Tagintézménye, felkészítő tanár: dr. Király 
Józsefné), 6. helyezett: Budai Dominik Milán (KÁIAMI Kiskulcsosi Tag-
intézménye, felkészítő tanár: dr. Király Józsefné).

EREDMÉNYLISTA:

Molnár Anna Városi Matematikaverseny

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézményének első osztályá-
ba látogattak el az óvó nénik a város óvodáiból 2019. novem-
ber 20-án.

Rendhagyó tanórát nézhettek meg, ahol a diákok játékos 
feladatokkal elevenítették fel olvasásból és matematikából az 
eddig tanultakat.

Az óra végén ajándékkal kedveskedtek a gyermekek a szere-
tett óvó néniknek. 

Szakáll Kinga és Veres Henrietta Katalin 
tanító nénik

Bemutatóóra az óvó néniknek
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2020. január 17. péntek
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Karcagi Tükör
 Véradók köszöntése
19.10 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Sári Kovács Szilvia 
 alpolgármester
 Karcagi hírek
 - Megemlékezés a doni katasztrófa 
 áldozataira
 - Cent-Rumba koncert
 - Rossz évet zártak a méhészek
 - Kunszövetségi nyertes
 Háttér
 Vendég: Kovács Zoltán János
20.20 Nagykunsági Híradó
20.40 Kunkapu könyvbemutató
21.50 Karcagi Tükör

2020. január 21. 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 22-23. 
(kedd-szerda)
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet
19.20 Látogató - erdélyi utazás
19.50 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise
21.10 Nagykunsági Híradó 
21.30 Karcagi Traktoros Ügyességi 
 Verseny 2019 (1. rész)

2020. január 24. csütörtök
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Nótacsokor
19.10 Nagykunsági Krónika
20.30 Nagykunsági Híradó
20.40 A magyar kultúra napja 
 Karcagon
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 18. (Szombat)
8.00-13.00 óráig 

 Betánia Gyógyszertár 

 (Szabó József utca 14.)  

9.00-20.00 óráig

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 32.) (Tesco)

Január 19. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 

 Pingvin Patika 

 (Kossuth tér) 

A fenti időpontokon túl sürgős 
esetben 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 18-19. 
dr. Temesváry Tamás Karcag, Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758

Anyakönyv
Házasságkötés

2020. január 03.

Botos Csenge - Szekrényesi 

László

Halálozás
Szendreiné Kiss Margit

 (1937) 

Mészáros Istvánné 

(Egri Jolán) 

 (1941)

Magyar András 

 (1953)

Kelemen Jánosné 

(Koczka Anna) 

 (1938)

Gyógyszertári 
ügyelet

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

időpontokban kerülnek megtartásra:

Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  január 21. 17.00-18.00-ig,  
   Városháza 2. terem
Szepesi Tibor 7. választókörzet  január 20. 16.00-tól,  
   Kiskulcsosi tagiskola

MEGHÍVÓ
Tisztelt lakosság! Kedves betegeink!

A Kátai Gábor Kórház Egészségfejlesztési Iroda - 
Lelki Egészség Központ betegklubot szervez 

Karcagon cukorbetegek és családtagjaik részére.
Mottónk: „Közösen könnyebb!”

A program célja, hogy kéthetente egyszer, 6 alkal-
mas foglalkozás keretén belül a résztvevők szakem-
berek segítségével ismeretet szerezzenek:

 - a cukorbetegség lényegéről, a kezelés, a gondo-
zás céljáról, fontosságáról,

 - a szövődményekről, társbetegségek kialakulásáról.
A résztvevők életmódbeli, táplálkozási - dietetikai 

tanácsadásban is részesülnek. 

A programot vezeti: Kovácsné Oszlánczki Judit 
 diabetológiai szakápoló.

A betegklub ingyenes. 
Várjuk szeretettel a jelentkezőket!

A foglalkozás első időpontja: 2020. január 22. 
  (szerda) 15.30 óra
Helyszín: Kátai Gábor Kórház I. emeleti előadói terem 
  5300 Karcag, Zöldfa u. 48. 
Jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken:

 - Kovácsné Oszlánczki Judit 
Tel.: 06/30-233-7567

 - Faar Nóra Veronika 
Tel.: 06/30-593-9967

Egészségfejlesztési Iroda 
létrehozása és átfogó 

egészségfejlesztési 
programsorozat megvalósítása 

a Karcagi járásban

Projekt azonosítószáma: 
EFOP-1.8.19-17-2017-00008
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Ingatlan
308 m2-es építési telek el-
adó. Rajta 40 m2-es épület, 
garázs és szennyvízcsa-
torna. Irányár: 3 M Ft. Tel.: 
06/20-451-6311.  

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

Karcagon 70 m2-es felújí-
tásra váró kertes ház el-
adó. Tel.: 06/70-395-5263.

Városközponthoz közel, 
csendes, szép utcában, 
kétszintes, két fürdőszo-
bás kockaház, melléképü-
lettel, kis, élhető portán el-
adó. Irányár: 20 M Ft. Tel.: 
06/70-364-4967.

Főtéren 2 szobás, II. eme-
leti lakás hosszú távra ki-
adó. Tel.: 06/20-327-5719.
Kunmadarason családi ház 
(2 szoba, konyha, fürdő-
szoba, előfolyosó, gázfű-
téses és cserépkályhás) ol-
csón, kedvező áron eladó. 
CSOK igényelhető rá. Ár: 
1.800.000 Ft. Tel.: 06/30-
853-4323.
Berekfürdőben, fürdő-
höz közel (40 méterre), a 
Seregély utca 3. szám alatt 
lakóház eladó. 1,5 szoba, 
előfolyosó, főzőfülke, cso-
dálatos udvar, kiemelt, 
frekventált helyen. Tel.: 
06/30-853-4323. 
Városközponti 2 szobás, II. 
emeleti, felújított lakás el-
adó. Tel.: 06/30-213-9223.

Karcagon, a Kisvénkert I. 
zártkertben, az Akácliget 
Fürdő közelében, családi 
ház (fürdőszobás) nyugdí-
jasnak, esetleg 1 személy 
részére 1 gyermekkel al-
bérletbe kiadó. Ára: 25.000 
Ft/hó. Tel.: 06/59-312-562. 

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

Vegyes
Teljes körű hagyatékot fel-
vásárolok! Örökölte, vagy 
csak megunta a régi dol-
gait? Megveszem a legma-
gasabb napi áron, és min-
dent el is szállítok. Hívjon 
bizalommal! Tel.: 06/30-
853-4323.
Opel Astra H Karaván friss 
műszakival eladó. Tel.: 
06/30-856-6981.
Eladó 3 ajtós tálaló, 3 tál-
cás mosogató (csak egy-
ben, 70.000 Ft). Tel.: 06/20-
451-6311.
Női néptáncosoknak kalo-
csai és egyéb tánckosztü-
mök, valamint szalagava-
tóra hosszú, fehér ruhák 
elfogadható áron kölcsö-
nözhetők. Tel.: 06/30-944-
6062.

Szolgáltatás
Üvegezés-képkeretezés! 
Sári Mihály egyéni vállal-
kozó, 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 
legkedvezőbb árakkal dol-
gozunk! Bármilyen nemű 
földmunkát, 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. föl-
det bérelne, és vállal nö-
vényvédelmi szaktanács-
adást, szakirányítást. Tel.: 
06/30-785-0690. 
Növényvédelmi szakirá-
nyítást szerződéskötéssel, 
számlaképesen vállalok. 
Kenyeres László okleveles 
növényorvos, tel.: 06/30-
785-0690.

Idősgondozást, betegápo-
lást és gondviselést válla-
lok! Irodatakarítást is! Tel.: 
06/30-238-2918.
Vállalok gyermekfelügye-
letet (napi 4 órában), idős 
néni gondozását (napi 4 
órában). Megbízható, lein-
formálható, igényes hölgy 
vagyok. Tel.: 06/30-618-
6294.

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 (Ken-
deres), (Karcag és területe),

 - Építőmérnök (Kenderes),
 - Település- és közlekedéstervező mérnök (Kenderes),
 - Általános iskolai biológia tanár - kémia szakos ta-

nár (Kenderes),
 - Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus 

(Kenderes),
 - Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős (Kunmadaras),
 - Biztosításértékesítő - vállalkozói jogviszony (Kar-

cag és területe),
 - Ingatlanügynök, ingatlanforgalmazási ügyintéző 

(Karcag),
 - Cukrász (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható szolgáltatási foglal-

kozású - karbantartó (Karcag),
 - Általános asztalos (Karcag),
 - Lakatos (Kisújszállás),
 - Hegesztő (Kisújszállás),
 - Villanyszerelő (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari 

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

tett foglalkoztatás (Füzesabony),
 - 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 Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye sze-

retettel hívja és várja a leendő első osztályos gyerekeket 
sport-mozgás foglalkozásra az iskola tornatermébe

2020. február 13-án (csütörtök) 16.15 órakor. 
(Megjelenés: sportfelszerelés, tornacipő.)

Érdeklődni: 06/59-503-126-os telefonszámon.

Tisztelt Szülők!
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SPORT HIRDETMÉNYEK

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2020. január 24-én jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

Demjén Lajosné: 

Az ”áldott” Karcag
A most újra kiadott könyv a Nagykunság szellemi ha-

gyatékának jelentős összefoglalója. Annak a szellemi 
örökségnek, amely részben a kisebb-nagyobb közössé-
gekben, részben pedig az egyes emberek mindennapja-
iban él, élhet tovább. A hagyományos kunsági társada-
lom XX. századi felbomlása, szétbomlasztása elemeiben, 
főleg családi hagyományokban, krónikákban tovább élt. 

Ennek feltárására, továbbadására vállalkozott a nyug-
díjas pedagógus, Demjén Lajosné. 

A könyvben a gazdálkodásra, a háztartásra, a külön-
féle ünnepi alkalmakra, családi eseményekre vonatkozó 
emlékek mellett a Nagykunság sajátos szavaira, szólásai-
ra bukkanhatunk. Utóbbiak különösen a mai fiatalok szá-
mára lehetnek hasznosak, mivel az egyszerűsödő, alap-
jait vesztő magyar nyelv, ha nem is a mindennapokban, 
de az irodalomban, a kötelező és ajánlott olvasmányok-
ban él, amelyek megértéséhez a műben számtalan se-
gítséget találhatunk. 

Szintén nem érdektelen a XX. században élt, a földtől, 
paraszti léttől elválasztott emberek élettörténetének a 
megismerése. 

Az „áldott” Karcag című kiadvány a nagykunsági hely-
történet mellett gazdagítani kívánja azt a karcagi-nagy-
kunsági öntudatot, amelyre a XXI. században is van 
igény, illetve az új évezredben is segít a világban való el-
igazodásban. 
A tartalomból:

 - Egy karcagi parasztgazdaság élete a századfordu-
ló évtizedeiben

 - Mi így játszottunk
 - Konyhai szokások Karcagon a századunk első év-

tizedeiben
 - Gyűjtés a karcagi népnyelvből
 - Önéletírás egy „kulák származású” pedagógus 70 

évéről 
 - A huszadik század árnyékában éltem 

A könyv ára: 1450 Ft
Megrendelhető: 06/70-774-1222

Eger városi SI – Kováts DSE Karcag: 13:1
Karcagi győzelem: Imrei Ferenc

A korosztályos válogatottakat felvonulta-
tó sportiskola ellen nem volt esélyünk.

Tiszafüred ASE I. – Kováts DSE II. Karcag: 7:11
Karcagi győzelmek:

Páros: dr. Farkas Béla - Dobó István: 1
Egyéni: Dobó István: 4
 dr. Farkas Béla: 3
 Hérmán Sándor: 2
 Nyíri László: 1
Szoros mérkőzéseken nagyszerű csapat-

győzelmet arattunk az erős füredi csapat 
ellen. Kiemelkedett Dobó István 100%-os 
teljesítménye. Gratulálunk a csapatnak!

Jászalsószentgyörgy KSE – Kováts DSE III. 
Karcag: 5:5
Karcagi győzelmek:

Egyéni: dr. Monori István: 2
 ifj. Monori István: 2
 Fógel Béla: 1
Nagyszerű pontszerzés a dobogós csapat 

ellen. Gratulálunk!

Már hagyomány, hogy városunk szervezi 
e rangos versenyt. Közel száz versenyző hat 
korcsoportban, igazolt és amatőr, egyéni és 

csapat versenyszámokban küzdött az or-
szágos döntőn való részvételért, amelynek 
2020-ban is Karcag a házigazdája.

Hazai eredmények:
III-IV. korcsoport (igazolt): 
 2. Dobó István
III-IV. korcsoport (amatőr): 
 3. Monori István
Mindketten a Karcagi Nagykun Refor-

mátus Általános Iskola tanulói.

Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesü-
let és a Szent Pál Marista Általános Iskola 
Tanoda közös versenyén az alábbi eredmé-
nyek születtek:
Női egyéni:

1. Vadász Katalin Tanoda
2. Geréné Papp Ilona ONYPE
3. Tőkés Judit ONYPE
 Papp Mária ONYPE

Férfi egyéni:
1. Laczi Sándor ONYPE
2. Lakatos István Tanoda
3. Vadász Márk Tanoda
 Kabai Mátyás Tanoda

A 22 fő résztvevő fele az ONYPE, má-
sik része pedig a Tanoda részéről nevezett, 
ami a verseny külön érdekessége is volt. A 
kézműves szakkör tagjai is sportoltak.
Helyszín: Szent Pál Marista Általános Is-
kola Tanoda.

A helyezettek érem, a győztesek kupa dí-
jazásban részesültek, amelyeket a Kováts 
DSE biztosított.

Csornai Csaba

Győzelemmel zárták az évet
NB I.

DIÁKOLIMPIA MEGYEI DÖNTŐ

ONYPE ÉVZÁRÓ BAJNOKSÁG

MEGYEI I. OSZTÁLY 
CSAPATBAJNOKSÁG

MEGYEI II. OSZTÁLY 
CSAPATBAJNOKSÁG

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Karcagi Szervezete 

ezúton köszöni meg mindenkinek, 
aki a karcagi SPAR Áruházban 

szervezett karácsonyi 
adománygyűjtésünk 

sikeres lebonyolításához hozzájárult.
Adományaik segítségével 

220 család számára tettük 
szebbé a karácsonyt.

Mindenkinek áldott, 
békés új évet kívánunk!

Gulyás Zsolt plébános, 
érseki tanácsos

A Fridays For Future 
Karcag január 4-re 

szervezett szemétszedési 
akciója sikeresen 

lezajlott, bár a létszám 
lehetett volna magasabb. 
Az összeszedett hulladék 
mennyiségéből ítélve van 

tennivaló.

Az FFF Karcag újabb „akciókat” tervez, 
amelyekre várja a környezetükért és te-
lepülésükért tenni akaró városlakókat. A 
mostanihoz hasonló események időpont-
járól és ezekkel kapcsolatos egyéb infor-
mációkról a későbbiekben a Karcagi Hír-
mondóból, Szuperinfóból és a Fridays For 
Future Karcag Facebook-oldaláról tájéko-
zódhatnak.

Fridays For Future Karcag

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


