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Átlagos eseményekkel, nyu-
godtan teltek a tavalyi év utol-
só napjai a Karcagi Katasztró-
favédelmi Kirendeltség terüle-
tén. Lévai Kálmán tűzoltó ez-
redessel arról is beszélgettünk, 
hogy hogyan készülhetünk fel 
egy esetleges kényszerhelyzetre.  

- Hogyan teltek az ünnepek Kar-
cagon? Történt-e valami rendkívü-
li esemény?

- Szerencsés ünnepe volt Kar-
cagnak, mert ugyan az időjárás-
nak, az évszaknak és a fűtési sze-
zonnak megfelelő, átlagos ese-
mények történtek, de azok nem 
az ünnephez kötődtek. Egyik he-
lyen felfagyott az út, míg a másik 
helyen nem, így a síkos útból adó-
dóan voltak műszaki mentéseink. 

Ilyenkor lehet azt mondani, hogy 
relatív gyorshajtásról lehetett szó, 
amikor váratlanul megváltozik 
az útviszony, arra nem mindenki 
tud megfelelően reagálni. Emel-
lett volt kukatűz, gaztűz, amelyek 
már emberi közreműködés követ-
kezményei voltak. Egy tűzesetben 
a melléképület gyulladt ki, felte-
hetőleg elektromos hiba miatt, és 
egy kéményben visszaáramlott a 
füst, mert valószínűleg eldugult a 
kémény. Összesen ennyi esemé-
nyünk volt az ünnepen, tehát sem 
fenyőfatűz, sem adventi koszorú 
tűz, sem a tűzijátékozásból nem 
keletkezett tűzeset.

- Mire figyeljünk a napokban, 
illetve az elkövetkezendő idő-
szakban?

- Nagyon fontos, hogy nem-

csak január van, hanem tény-
leg tél van. Részben hó, rész-
ben ónos eső, tehát az útviszo-
nyok rendkívül gyorsan változ-
hatnak, függetlenül attól, hogy 
az útfenntartó, az útért fele-
lős szervezet folyamatosan jár-

ja, sózza, kezeli az uta-
kat. Ennek ellenére le-
hetnek szakaszok, ahol 
mégis jegesedés van. 
Az ónos eső letakar-
ja a szóróanyagot és az 
érdesítőanyagot is. Az 
elmúlt időszakban több 
baleset is volt, így min-
denképpen a síkos út-
viszonyokra kell figyel-
ni. Az időjárás-előrejel-
zésekben egyelőre nem 
mondanak túl nagy ha-

vazásokat, de ez napról napra 
változhat. A havazás, a hófúvás 
időlegesen hóakadályokat idéz-
het elő. Legyenek a kocsik rende-
sen, sok üzemanyaggal megtan-
kolva, legyen az autóban takaró, 
folyadék, akár élelem, amivel né-

hány órás dugót át lehet vészel-
ni. Ha kerülnünk kell, az ter-
mészetesen nem jó, és időkése-
delmet okoz, de az csak időkése-
delem. Bejutunk a következő te-
lepülésre, ahol be tudunk men-
ni melegedőhelyre vagy bolt-
ba, és tudunk vásárolni inniva-
lót, élelmet. Viszont, ha hófúvás-
ban, vagy hóakadályban valaki 
az úton reked, akkor kezdetben 
csak magára számíthat. Nyilván 
jön majd a segítség, de kérdés, 
hogy mekkora ez a dugó, mek-
kora ez a hóakadály. Láttunk 
már kicsit is, és láttunk már na-
gyon nagyokat is, elég csak a né-
hány évvel ezelőtti, március 15-
ei dunántúli hóhelyzetre vissza-
emlékeznünk.

Kapás Mónika

Legyen az autóban takaró, folyadék és élelem
– interjú Lévai Kálmánnal –

194 évvel ezelőtt, 1823. janu-
ár 22-én fejezte be Kölcsey Fe-
renc a Himnusz kéziratát. Ha-
gyományosan, erre a nemzet-
formáló eseményre emlékezve 
ünnepeljük a magyar kultúra 
napját. Karcagon január 20-án 
(péntek) délután a Déryné Kul-
turális Központban került sor 
a kultúra napi ünnepségre.

A rendezvénynek helyet adó 
földszinti színházterem előtt 
a Karcagi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Er-
kel Ferenc Alapfokú Művésze-
ti Iskolai Tagintézményének pe-
dagógusai, Lór-Kerekes Ágnes, 
Soós Pálné, Székelyné Szaba-

dos Annamária és Urbánné 
Tóth Klára, Joseph Haydn vo-
nósnégyeseinek tételeit játszot-
ták. A Himnusz egyedi feldol-
gozását Koppány Mária elő-
adóművész zongorakíséretével 
Keserűné Ébner Tünde, Varga 
Petra és Czinege Tamás előadá-
sában hallgathattuk meg. 

Az ünnepi köszöntőt dr. Bart-
ha Júlia keletkutató, a Magyar 

Kultúra Lovagja mondta. Arra 
emlékeztetett, hogy Kölcsey Fe-
renc nemzedéke, amely a ma-
gyar nép egy különösen „zivata-
ros századában” tevékenykedett, 
olyan szellemi bástyát jelent szá-
munkra, amelyhez biztonsággal 
nyúlhatunk vissza, valahányszor 

nemzeti öntudatunkat kívánjuk 
megerősíteni. 

- Emlékezzünk csak, a magyar 
nyelv a hazájában csak 1844-ben 
lett hivatalos. Korábban néme-
tül vagy latinul születtek a kor-
dokumentumnak számító ira-
tok – hangsúlyozta a szónok, fel-
idézve, milyen körülmények kö-
zött íródott meg legszebb nemze-
ti imádságunk, a Himnusz. Nem 
bocsátkozott azonban a reform-
nemzedék kiválóságainak felsoro-
lásába – amely minden bizonnyal 
végeláthatatlanul hosszú sor lett 
volna –, inkább arról szólt, hogy 

városunk, a Nagykunság szelle-
mi központjának számító Karcag, 
miképpen gazdagította a magyar 
kultúrát.

- Visszatekintésünket a 17. szá-
zadig tudjuk követni, a karcag-
újszállási doktor – ma úgy mon-
danánk, biokémikus –, a magát 
büszkén kumanus hungarusnak 
(kun magyarnak) valló Carceus 
Mártonig, aki 1670-ben első or-
vosi disputációjának az „Orvos-
tani vita a savról, különösen a 
mikrokozmoszról” címet adta – 
kezdte a sort dr. Bartha Júlia, majd 
a történelmi Jászkun kerület fő-

orvosát, a 19. században élt Kátai 
Gábort emelte ki, aki sokat tett a 
járványok, a kolera megszünteté-
séért. - Bár nem a mi városunk-
ból való, de ezer szállal kötődik 
hozzá az Illéssy család, aki 123 
éven át adta a Nagykun Kerület 
kapitányait – folytatta, majd Új 
Péter nevét is kiemelte, aki Kar-
cag egykori nótáriusa volt, vala-
mint Körmendi Lajosét, aki éle-
tében 22 kötetet írt meg, halá-
la után pedig még megjelent 4 to-
vábbi kötete.

(Folytatás a 2. oldalon...)

A magyar kultúra napja Karcagon

A műsorban a Pántlika néptánccsoport is közreműködött

A rendezvényen átadták a Karcag Város Kultúrájáért és a 
Karcag Város Sportjáért kitüntetéseket. Képünkön a díjazottak  
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Január 19-én nagyszabású gálával vette kezdetét Berlinben 
a Nemzetközi Zöld Hét. A megnyitón dr. Fazekas Sándor mint-
egy háromezer fős hallgatóság előtt mondta el, hogy miért is 
fontos és megtisztelő számunkra, hogy díszvendégként ott le-
hetünk Európa legnagyobb és legrangosabb mezőgazdasági 
és élelmiszeripari kiállításán, a Grüne Wochén.

Magyarország 33 kiállítója ízelítőt ad a berlini szakmai és érdek-
lődő közönségnek hazánk értékeiből, amelyeket reményeink sze-
rint a 400.000 vásárlátogató közül minél többen meg is kóstolnak, 
hogy jó hírét vigyék magas minőségű termékeinknek – fogalmazott 
a földművelésügyi miniszter. A tárcavezető kifejtette: Magyarország 
a hagyományos, fenntartható és génmanipulációtól mentes mező-

gazdaságra és élelmiszertermelésre alapozza jövőjét. A fenntart-
ható, egészséges és minőségi élelmiszert előállító mezőgazdaság-
ban látjuk gyermekeink és unokáink jólétét is biztosítottnak. Nem 
véletlenül lett a Zöld Hét magyar mottója az, hogy „Hagyományo-
san, sokoldalúan, természetesen”.  És valóban, a magyar agrárium 
ezekből az értékekből nyeri erejét, versenyképességét, gazdasági 
eredményeit.

Dr. Fazekas Sándor emlékeztetett: Magyarországot a történe-
lem folyamán számos alkalommal nevezték a földrész éléskamrájá-
nak. Kedvezőek a termőhelyi és a természeti adottságaink a jó mi-
nőségű, biztonságos és értékes mezőgazdasági termékek előállí-
tásához. Ahhoz, hogy a változó világban is fenntartsuk a magyar 
agrárium nimbuszát, mélyen gyökerező történelmi alapra, a ma-
gyar gazdák szorgalmára és szaktudására, valamint felelős, jövőre 
irányuló agrárpolitikára, gondolkodásmódra van szükség.

Német barátainkkal ezredéves, szoros történelmi, gazdasági és 
kulturális kapcsolat fűz össze minket – fogalmazott a miniszter, aki 
Németországot Magyarország legfontosabb kereskedelmi partnere-
ként, és elsőszámú politikai szövetségeseként jellemezte. - Köszön-
jük a házigazdák meghívását Berlinbe. Büszkék vagyunk arra, hogy a 
várost, Németországot és Európát erőszakkal elválasztó falból az el-
ső téglát mi magyarok ütöttük ki – mondta dr. Fazekas Sándor.

Az ünnepi megnyitón Christian Schmidt német agrárminisz-
ter mellett Phil Hogan mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos, 
Wolfgang Ingold, a Német Élelmiszeripar és Italgyártók Szövetsé-
gének elnöke, Joachim Rukwied, a Német Gazdaszövetség elnöke 
és Michael Müller, Berlin polgármestere is felszólalt.

KÖZÉLET

FM hírek

Közéleti szilánkok
Amerika first

Azt hiszem a pidzsin-angol helyesírá-
sú, címben lévő szókapcsolat megérté-
se nem igényel különösebb angoltudást. 
Csekély nyelvismeret is elég a megértésé-
hez: „Amerika első”. Vagy ha a bővebb je-
lentésárnyalatokat nézzük: „először Ame-
rika”. De bizonyos szövegkörnyezetben a 
„mindenekelőtt Amerika” szintén helyén-
való fordítás. 

Ez a két szó, illetve szókapcsolat hang-
zott el talán az elmúlt hét világpolitikai hí-
reiben a legtöbbször. Január 20-án Wa-
shingtonban beiktatták ugyanis hivatalá-
ba az USA 45. elnökét, Donald Trumpot, 
aki tavaly november 8-án megnyerte az 
elnökválasztást a Demokrata párt jelöltje, 
Hillary Clinton ellen. Letette az esküt Mike 
Pence alelnök is a Kapitólium pódiumán, 
akit Trump már tavaly júliusban kijelölt. A 
13 évvel fiatalabb Mike Pence, Indiana ál-
lam kormányzója volt eddig. Az ő felada-
ta volt az elnöki intézmény átvételének le-
vezénylése.

A beiktatás és az eskütételek hagyo-
mányos protokoll szerint zajlottak, a nagy 
amerikai tévétársaságok élőben közvetí-
tették. Miután az esemény egybeesett 
a magyar kultúra napjának kezdési idő-
pontjával, rögzítenem kellett a CNN adá-
sát. Kíváncsi voltam, mert eddig még nem 
láttam amerikai elnöki beiktatást. Nem is 
elsősorban a ceremónia érdekelt, és az 50 
állam küldötteinek felvonulása, hanem a 
nézőközönség, az amerikai választók ün-
nepi reakciói, és persze, a hazai liberális 
médiák tálalásának az összehasonlítása a 
valósággal, amit ugyan csak a vizuális va-
lósággal tudtam összevetni, mivel a CNN 
kommentátorainak szövegét nem értet-
tem, csupán a kép alatti vastag betűs sza-
lagcímeket fordítottam le szótár segítsé-
gével. Nos, ahogy sejtettem, egészen más 
képet kapott az ember, nemcsak az új el-
nökről, hanem a washingtoni Kapitólium 
és a Lincoln-emlékműig tartó téren ösz-
szegyűlt amerikai emberekről, a szavazók-
ról is, akik jobbára az amerikai közép- és 
alsó osztályokhoz tartozhattak, legalább-
is külső megjelenésük, öltözetük, ruháza-
tuk alapján. 

A jegyzet terjedelme nem engedi az ér-
dekes ceremónia részleteinek taglalását, 
de aki belepillantott akár néhány percre 
is a CNN közvetítésébe, meggyőződhetett 
a honi liberális médiák csúsztatásairól. A 
facebookon lévő előzetes kárörvendő be-
jegyzések írói – akik kárörömmel osztot-
ták pl. azt a „jól értesültségüket”, hogy bi-
zony a magyar miniszterelnököt nem hív-
ták meg a beiktatásra – alaposan leégtek 
bunkóságukkal. A protokoll szerint ugyan-
is oda csak a  nagykövetek kapnak meghí-
vást.  

A rossz idő ellenére több mint százez-
res közönség volt a beiktatás szabadtéri 
helyszínein. Többen voltak, mint egy Super 
Bowlon.

 -ács-

Nemzetközi Zöld Hét Berlinben

(...folytatás az. 1. oldalról)
Ma élők közül a fiatal költőt, 

Fodor Ákost említette meg dr. 
Bartha Júlia, azután pedig a tur-
kológus Németh Gyula eredmé-
nyeiről beszélt, aki Karcagról in-
dult, és számtalanszor vissza is 
tért ide. Neki köszönhető, hogy a 
hazai tudománytörténet ,,a tur-
kológia bölcsőjeként” tartja szá-
mon városunkat. Gaál László-

ról, a hazai iranisztika elindító-
járól is szólt, majd a turkológu-
sok közül még Mándoky Kongur 
István munkásságára is felhívta a 
figyelmet.

- Györffy István nevét nem 

hagyhatom ki ebből a patinás 
névsorból – mondta a keletkuta-
tó, majd a művészet elengedhe-
tetlen fontosságát hangsúlyoz-
ta Bráda Tibor, Zagyva Ágnes 
és Kabai László festőművészek, 
valamint Györfi Sándor szob-
rászművész neveit említve. A ze-
ne területéről Horváth Ferencné 
Daragó Máriát és Márki Sán-
dort emelte ki.

Az ünnepi beszéd után a Kar-
cag Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testületének döntése értel-
mében átadásra kerültek a Kar-
cag Város Kultúrájáért és a Kar-
cag Város Sportjáért kitüntetések. 

Karcag Város Kultúrájáért díjat 
vett át Dobos László polgármes-
tertől Molnárné Győri Erika óvo-
dapedagógus, Nagy Jánosné pe-
dagógus, dr. Szabó Jánosné peda-
gógus, Kovácsné Szendrey Bor-
bála nyugalmazott iskolaigazga-
tó és Nt. Koncz Tibor reformá-
tus elnök-lelkész. Karcag Város 
Sportjáért díjat vett át Kun Lász-
ló Attila pedagógus. Az embe-
ri erőforrások minisztere dr. Sza-
bó Jánosné és Kovácsné Szendrey 
Borbála részére továbbá Elisme-
rő Oklevelet és a Pedagógus Szol-
gálati Emlékérem elismerést ado-
mányozta, amelyeket Sági István 
tankerületi igazgató adott át szá-
mukra.

Az ünnepi műsorban közremű-
ködött Koppány Mária előadómű-
vész, Keserűné Ébner Tünde, Var-
ga Petra, Czinege Tamás, az Áren-
dás és Pántlika néptánccsoport, a 
Pipás zenekar és a művészeti isko-
la diákjai, tanárai. 

A rendezvény végén Szepesi Ti-
bor igazgató elmondta, hogy feb-
ruár 9-én 18 órától tartja a Déry-
né Kulturális Központ ingyenesen 
látogatható születésnapi rendez-
vényét, ahol a köszöntő után az 
épület rövid történetét ismerhe-
tik meg az érdeklődők, valamint 
a Szolnoki Szimfonikus Zenekar 
koncertjét hallgathatják meg.

Erdei Orsolya

A magyar kultúra napja Karcagon

Az ünnepi köszöntőt dr. Bartha Júlia mondta

Képünkön Keserűné Ébner Tünde és az Árendás néptánccsoport
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- Karcagon kezdődött ez a 
szakmai út, itt jártam szakközép-
iskolába és technikumba. Utá-
na műszaki tanári és növényter-
mesztő üzemmérnöki végzettsé-
get szereztem, illetve különbö-
ző vezetőképző képzéseken vet-
tem részt. Később oktatási in-
tézményekben dolgoztam, ahol 
az első néhány évet leszámít-
va intézményvezető voltam. Így 
több mint 25 év oktatási terüle-
ten szerzett vezetői tapasztalat-
tal rendelkezem. Négy évig a po-
litikában is részt vettem ország-
gyűlési képviselőként. Ez azért 
érdekes, mert az oktatási bizott-
ság tagjaként a jelenlegi rendszer 
kialakításának előterjesztéseinél 
működtem közre. Tudtuk, hogy 
milyen szervezetet hoztunk létre, 
illetve, hogy ezen működési ta-
pasztalatok alapján a későbbiek-
ben milyen irányba érdemes vál-
toztatni. A „képviselőség” után 
megpályáztam a mezőtúri járá-
si tankerületnek az igazgatói po-
zícióját. Ott kerültem ténylegesen 
kapcsolatba a tankerületekkel, il-
letve az akkor a megyében lévő 
kilenc járási tankerületnek az in-
tézményvezetőivel, és megismer-
tem a működésüket.

- Igen, volt egy szervezeti, szer-
kezeti átalakulás. A kilencből két 
tankerületi központ lett, bár most 
a hírek szerint február 1-jétől lesz 
egy harmadik is, egy jászberényi 
tankerület. Akkor még nem volt 
köztudott, hogy ennek a kettőnek 
hol lesz a központja, Mezőtúron, 
Törökszentmiklóson vagy Karca-

gon. Amikor megszületett a dön-
tés, hogy Karcagon lesz, már ak-
kor is jó volt a kapcsolatunk az 
akkori tankerületi igazgatóval, 
Kissné Sós Ágnessel. Mindketten 
voltunk interjún, és mi egymást 
bármilyen felállásban el tudtuk 
fogadni, hogy ebben a tankerü-
letben együtt tudjunk működni. 
Végül az dönthetett mellettem az 
eljárás során, hogy mennyi veze-
tői gyakorlattal rendelkezem. A 
kolléganő – aki nem kevésbé lett 
volna alkalmas erre a pozícióra 
– a szakmai helyettesem lett, és 
tényleg nagyon jól együtt tudunk 
dolgozni.

- 2016. november 29-ig nem 
voltunk önállóak, Budapesten a 
Klebelsberg Intézményfenntar-
tó Központhoz tartoztunk. Nem 
volt önálló adószámunk, többlép-
csős volt a döntéshozatal, voltak 
korlátaink. Most a Karcagi Tanke-
rületi Központhoz öt korábbi tan-
kerület tartozik, gyakorlatilag öt 
járás, a fél megye. 2016. július ele-
jétől ezt az átalakulást kellett no-
vember végéig lezongorázni úgy, 
hogy az akkori, ott lévő igazgatók 
választhattak, hogy maradnak, és 
valamilyen beosztásban segítik a 
folyamatot, vagy dönthettek úgy, 
hogy nem fogadják el ezt az új kö-
rülményt, és máshol próbálnak 
szerencsét. 4-5 hónapunk volt ar-
ra, hogy megszervezzük a Karca-
gi Tankerületi Központot, amely 
2016. november 30-ától nagyobb 
önállósággal, gyorsabb döntés-
hozatallal és saját adószámmal 
működik. Akkor még én voltam 
egyedül az alkalmazottja, az ösz-
szes többi munkavállalónak az át-
vétele a szervezetbe 2017. janu-

ár 1-jével történt meg. Az átszer-
vezés másik pillére az volt, ami-
kor a Karcagi Tankerületi Köz-
pont 2016. december 15-ig hat na-
gyobb önkormányzattól átvette az 
oktatási intézmények működteté-
sét (korábban csak a fenntartása 
volt a feladatunk). Nem volt köny-
nyű, de sikerrel vettük az akadá-
lyokat, az önkormányzatok part-
nerek voltak, mindegyikkel meg-
kötöttük a megállapodást, illet-
ve vagyonhasználati szerződést is 
kötöttünk.

- Mivel 2017. január 1-jével jog-
szabályi körzettel átvettük a Ká-
das György EGYMI-t, így már 17 
intézmény tartozik hozzánk. Ha 
külön bontom feladatellátási he-
lyekre, településekre, akkor álla-
mi oktatással kb. 34 településen 
vagyunk jelen. Többségük általá-
nos iskola, mindössze egy gimná-
ziumunk van Tiszafüreden. Spe-
ciális szakiskolánk és óvodánk a 
Kádas EGYMI, ahol a fogyaték-
kal élő gyerekek képzését, kol-
légiumi ellátását látjuk el egy 
komplett, összetett intézmény-
ben. Minden tagintézménynek 
külön költségvetése van, amelyen 
belül tudnak működni. A tanke-
rületünknek van egy 4,2 milliárd 
forintos jóváhagyott éves költ-
ségvetési kerete, amely bizonyos 
elemeket még nem tartalmaz, de 
azoknak a finanszírozását utólag, 
a tényleges teljesítés után három 
hónappal megkapjuk. Egy takaré-
kosabb első félév után, a második 
félév már láthatóan nagyobb biz-
tonsággal lesz teljesíthető az in-
tézmények szempontjából is. Egy-
értelmű kereteink vannak a költ-
ségvetésben, mi is és ők is látjuk, 
hogy abban hol tartunk. A bérek-
nek a napi szintű figyelése nem ez 
a kategória, mert a létszám és a 
bér adott, ezt törvény szabályoz-
za. A béremeléseket az állam fi-
nanszírozza, ha adott törvény ál-
tal biztosított keretek között van 
a létszám. Ez nálunk mindenütt 
így van, a feladat ezzel a létszám-
mal ellátható.

- Az egyik legnagyobb intéz-
mény vagyunk a fél megyében. 
Felnőtt foglalkoztatásban mint-
egy ezer főről beszélhetünk, a 
tanulók létszáma pedig közelíti a 
tízezret. 200.000 m2 nettó terüle-
tű ingatlant, építményt működ-
tetünk.

- Az oktatással, illetve a hoz-
zánk tartozó oktatási intézmé-
nyekkel kapcsolatos partnereket 
bármikor szívesen látjuk, és tu-
dunk nekik segíteni. A segítség-
nyújtás területe főleg gazdasá-
gi, pénzügyi-működési, illetve a 
szakmai személyi feltételek biz-
tosításában, valamint a törvényes 
szakmai háttérben tudunk segíte-
ni ezeknek a partnereknek.

- Most ezt a feladatot élvezzük. 
Nehezebb, de a kihívás miatt ezt 
a nehézséget nem érezzük. Több 
a megoldásra váró feladat, de egy 
olyan 27 fős csapatot építettünk, 
akikkel ezt a munkát arányo-
san elosztva, a korábbihoz képest 
gyorsabban, hatékonyabban, ki-
számíthatóbban és tervezetten 
tudunk elvégezni. Akkor voltak 
nehézségeink és korlátaink, de 
mindaz arra volt jó, hogy tapasz-
talatokat szereztünk, és annak 
mentén a pozitív dolgokat tudjuk 
hasznosítani. 

- Célunk, hogy az alapító ok-
iratban foglalt kötelezettségünk-
nek és az oktatási feladatoknak 
maradéktalanul eleget tudjunk 
tenni. Ennek a legfontosabb része, 
hogy a személyügy és a szakmai 
háttér adott legyen. Itt nem egy-
szerű a helyzet, mert szakember-
hiány van az oktatásban, sokan 
megválogatják, hogy hova haj-
landóak elmenni dolgozni. A ki-
sebb településekre, valamint oda, 
ahol több hátrányos helyzetű gye-
rek van (akikkel adott esetben na-
gyobb törődéssel kell foglalkoz-

ni), nehezebben tudunk kellő szá-
mú szakembert találni, biztosíta-
ni. A szakmai célok mellett van-
nak infrastrukturális fejleszté-
si elképzeléseink is, főként ener-
getikai- és fűtéskorszerűsítések-
re gondolunk. Szeretnénk minél 
több pályázati lehetőséget ehhez 
megragadni. Az eszközellátottsá-
gunk és a szakembereink minő-
sége szerencsére jónak mondható. 
Pénzügyileg az a célunk, hogy az 
előző évhez hasonló szintű költ-
ségvetésünk megmaradhasson, és 
biztonsággal finanszírozhatóak 
lehessenek ezek az intézmények.

- Itt, az öt tankerületben nem 
voltak hasonló gondok. Bizto-
san volt takarékos gazdálkodás, 
de előre gondolkodva, még a las-
sabb döntéshozatalnál is, meg tud-
ták oldani. Most mi is előre gon-
dolkodtunk, és az előző évben be-
szereztük a 2017-es évre szükséges 
fénymásolópapír-mennyiséget, va-
lamint a különböző kellékanyago-
kat, amelyek a működéshez kelle-
nek. 2016 óta, elutasított kötele-
zettségvállalásunk (dokumentu-
mon benyújtott igény esetén dönt-
hetünk, hogy támogatjuk, részben 
támogatjuk, vagy elutasítjuk) nem 
volt, ami azt jelenti, hogy az intéz-
mények bejövő igényeit maradék-
talanul teljesíteni tudtuk. Ezekben 
nemcsak alap kérések voltak, ha-
nem a gyerekeink ott tudtak lenni 
különböző versenyeken, kirándu-
lásokon, táborokban. Ha a forrás 
véletlenül kevesebb volt, akkor pá-
lyázattal tudtuk kiegészíteni. 

- Az, hogy a kollégáim a sok 
munka mellett elégedettek legye-
nek azzal a javadalmazással, ami 
ezzel szemben társul, mert na-
gyon nagy feladatokat végeznek 
el. Ezt a munkát a lehetőségeink-
hez mérten igyekszünk elismerni. 
Azt szeretném, hogy a dolgozók 
jól érezzék magukat, és a munka-
körülményeik adottak legyenek 
az elvárt célok megvalósításához.

Kapás Mónika

- Korábban a hírekben lehe-
tett hallani olyanról, hogy 
nem volt az iskolákban pénz 
bizonyos dolgokra, például 
krétára. Ez mennyire volt jel-
lemző itt?

- Milyen célkitűzései vannak 
tankerületi igazgatóként?

- Milyen feladatok, kitűzött 
célok vannak tankerületi 
szinten?

- Mennyivel másabb a tan-
kerületi központ élén áll-
ni, mint korábban a mező-
túri tankerület igazgatójá-
nak lenni?

- Kik, és milyen kérdések-
kel fordulhatnak a tanke-
rületi központhoz?

- Számszerűsítve, milyen 
nagy ez az intézmény?

- Hány település és mennyi 
iskola tartozik így a köz-
ponthoz? Döntéshozatal te-
kintetében mennyire önál-
lóak ezek az intézmények?

- Milyen változások történ-
tek így a tankerületek éle-
tében?

- Ami azóta változott…

- Milyen út vezetett idáig? 
Mit lehet tudni az eddigi 
szakmai munkásságáról?

Öt tankerület összevonásával 2016. november 
30-án megalakult a Karcagi Tankerületi Köz-
pont. Az átalakulásról, működésről, közeleb-
bi és távolabbi célokról, valamint a saját életút-
járól beszélgettünk Sági Istvánnal, a tankerüle-
ti központ igazgatójával, aki néhány korábban 
megjelent hírt is tisztázott.

INTERJÚ

„A kihívás miatt nem érezzük 
a nehézséget”

– Interjú Sági István tankerületi igazgatóval – 
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Nem kisebb a tét, 
mint a biztonságos, 
élhető jövő

Vajon amikor kinyitjuk a csa-
pot, hogy töltsünk magunknak 
egy pohár vizet, belegondolunk-e 
igazán, mekkora kincset tartunk 
a kezünkben?

Valószínűleg nem az fog ivás 
közben eszünkbe jutni, milyen 
szerencsések vagyunk, hogy ná-
lunk nem kell átlagban öt órát 
gyalogolni a tiszta ivóvízért, 
mint ahogy egyes fejlődő orszá-
gokban. Nem is az, hogy ember-
milliárdok számára probléma 
a tiszta ivóvízhez jutás, illetve 
alapvető higiéniai körülmények 
biztosítása.

Márpedig ahhoz, hogy tény-
legesen felmérjük a víz értékét, 
látnunk kell ezeket a statisztiká-
kat is, különben hajlamosak va-
gyunk természetesnek tekinteni, 
hogy van – mi több, pazarolni is. 
Mérgelődünk, ha esetleg kis idő-
re nem férünk hozzá, mert nem 
tudunk haladni a főzéssel, nem 
tudjuk felfrissíteni magunkat, 
vagy megtisztulni egy izzasztó 
nyári napon, holott bőven van-
nak olyanok, akik nap mint nap 
így élnek, és különböző módo-
kon próbálnak alkalmazkodni a 
vízhiányhoz. Akikhez képest mi 
luxus körülmények között élünk. 
Áthidalható-e ez a hatalmas sza-
kadék? Milyen kilátásaink van-
nak a jövőre nézve? 

Közös pontok
Áder János köztársasági elnök 

kezdeményezésére Magyarorszá-
gon második alkalommal ren-
dezték meg a Budapesti Víz Vi-
lágtalálkozót még a tavalyi év vé-
gén, amelyen arra keresték a vá-
laszokat fejlődő és fejlett orszá-
gok szaktekintélyei, döntéshozói 
és méltóságai, hogy melyek azok 
a közös pontok, amelyeket ille-
tően mindannyian meg tudunk 
egyezni a fenntartható vízgaz-
dálkodással kapcsolatban. Eze-
ket dokumentum formájában 
írásba is foglalták. Az esemény 
jelentősége az információ meg-
osztásában, a tapasztalatok cse-
réjében van, valamint a különbö-

ző ágazatok fenntartható módon 
történő összehangolásában, ami 
talán célként következik is abból, 
hogy az információ eljut a meg-
felelő helyekre. Hiszen ha szem-
besülünk a „vízhelyzettel”, nem 
nehéz belátni, hogy csak az ága-
zatközi, integrált vízgazdálko-
dással érhető el előrelépés. Mit is 
jelent pontosan az integrált víz-
gazdálkodás?

A különböző tudományágak-
ból származó tudás összehango-
lását, a vízkészletet érintő szek-
torok felismert, közös érdekek 
mentén történő koordinált lépé-
seit – agrárium, ipar, turizmus, 
vagy akár az árvízkezelés és a táj-
építészet viszonya egymáshoz. 
A fenntarthatóság szempontjai-
nak ilyen mértékű figyelembevé-
tele kizárólag úgy lehetséges, ha 
a kérdéskör irányadó politikai 
szemléletmódként jelenik meg, 
és nem üres frázisokat felvonul-
tató „trendként”. Ehhez elenged-
hetetlenek a Víz Világtalálkozó-
hoz hasonló események. Apró lé-
pések ezek, mégis mérföldkövek, 
amelyek utat nyithatnak az élhe-
tő jövő felé.

Egyre többen 
vagyunk

A vízhez való hozzáférésünk 
lehetőségei változnak, miköz-
ben egyre többen vagyunk, és az 
igények egyre nőnek – egy 2013-
as statisztika szerint 2025-re 1,8 
milliárd ember olyan országban 
vagy területen fog élni, ahol ab-
szolút vízhiány lesz. Valójában 
nem lenne olyan nagy elvárás, 
hogy bármikor rendelkezésünk-
re álljon a víz, amikor csak hozzá 
szeretnénk férni, hiszen minden-
kit alanyi jogon megillet; ezt az 
ENSZ 2015-ben elfogadott tizen-
hét fenntarthatósági célja közül 
a hatodik (SDG 6) ki is mondja: 

Bár a Föld vízkészletei elegen-
dőek lennének ennek a célnak a 
megvalósításához, a jelenleg mű-
ködő emberi rendszerek nem te-
szik lehetővé az egyenlő esélye-
ket a tiszta vízhez való hozzáfé-
rés területén. Ahol bőség van be-
lőle, nem ismerjük fel ennek ér-
tékét és nem olyan rendszere-
ket használunk, amelyek erre az 
erősségre építkeznének, ahol pe-
dig nagyobb szükség lenne víz-
re, sokan bizony nem férnek hoz-
zá a vízforrások hiánya, a kedve-
zőtlen éghajlati viszonyok, hibás 
gazdasági működés, infrastruk-
túra miatt.

A víz összeköt
Ezt mondja ki a BWS (Buda-

pest Water Summit) 2016 mottója, 
de miféle módokon is egész ponto-
san? A víz pazarlása, az „élj a má-
nak” jellegű gondolkodás teljesség-
gel fenntarthatatlan. A hosszútávú 
célkitűzések a vízkérdéssel kapcso-
latban, valamint ennek a globális 
problémának a konkrét, helyi lépé-
sekben történő kezelése nem op-
cionális, ha gyerekeink és unoká-
ink számára olyan világot képze-
lünk el, ahol nem dúlnak háborúk 
a vízért. Sokan vélik úgy, hogy az 
elmúlt időszakban tapasztalt töme-
ges migráció is összefüggésbe hoz-
ható a vízhiánnyal. Akárhogy is le-
gyen, ha a jelenlegi tendenciáink 
folytatódnak, a jövő nem kecseg-
tet sok jóval a népek közötti békés 
viszony terén sem. Olyan megoldá-
sokat kell találnunk, amelyek min-
denkit felölelnek. Biztosítanunk 
kell, hogy senki ne maradjon tisz-
ta ivóvíz nélkül, és mindenki em-
berhez méltó körülmények között 
élhessen.

További kérdések
Az, hogy helyi szinten igyek-

szünk kezelni a víz problémáját, 
további kérdéseket is felvet. Gon-
doljunk csak a szomszédos or-
szágokra, amelyeknek közös víz-
folyásaik vannak. A Víz Világta-
lálkozón Ivan Zavadsky, a Du-
na Védelmi Nemzetközi Bizott-

ság főtitkára beszélt arról, hogy 
a világ lakosságának több mint 
40%-a él ilyen területeken. A víz 
ilyen szempontból is összeköt, az 
ezen országok közötti együttmű-
ködés kiemelten fontos, hiszen 
például az egyik országban tör-
ténő folyószennyezés a másikban 
is kiütközik, ugyanígy a szom-
szédos országba bezúduló víztö-
meg mértékét is befolyásolhatja 
például egy adott ország árvízke-
zelési stratégiája.

Akkor nézzük meg, milyen 
kérdések is merülnek fel hazánk-
ban a vízgazdálkodással kapcso-
latosan napjainkban (forrás: az 
Országos Vízügyi Főigazgatóság 

„A mi vízügyünk – vízgazdál-
kodás a XXI. században” című 
kiadványa): árvizek, belvizek, 
aszálykárok; mindez akár egy év 
leforgása alatt, és területenként 
halmozódnak ezek a szélsőséges 
jelenségek.

A magyar vízügyi szolgálat 12+1 
pontban igyekszik kielégítő vá-
laszt szolgáltatni ezekre a problé-
mákra. Többek között, az árvíz-
kezelésre kifejlesztettek ún. nagy-
vízi mederkezelési terveket, ame-
lyek összhangban állva a terület-
rendezési-, erdészeti-, természet-
védelmi kezelési tervekkel, a fo-
lyóknak kívánnak elegendő te-
ret biztosítani az árvizek leveze-
téséhez. Arra is figyelmet fordí-
tanak, hogy felmérjék, mely te-
rületeinken nagyobb a kockázat, 
és a védelmet inkább oda össz-
pontosítják, így kevesebb for-
rásból nagyobb biztonság érhe-
tő el. Interaktív veszélytérképek-

kel, monitoring rendszerekkel 
igyekeznek előrejelezni a károk 
esedékességét, így a védekezés-
re hatékonyan fel lehet készül-
ni. Terveik vannak a vízvissza-
tartásra, az aszályosabb időszak-
okban pedig a víz utánpótlására, 
és a víztározásra alkalmas terü-
letek feltárása is megtörtént, je-
lenleg részletes vizsgálatok foly-
nak e téren.

Vízlábnyom
Miközben a szakemberek azon 

dolgoznak, hogy a vízgazdálko-
dással kapcsolatban megoldáso-
kat találjanak, vagy ha már van-

nak megoldások – mert sok eset-
ben ez a helyzet – támogatást, 
forrásokat szerezzenek a meg-
valósításukhoz, egyénileg is te-
hetünk valamit. Biztosan sokan 
megismerkedtek már a vízláb-
nyom fogalmával, és sokan gya-
korolják is mindennapi létezésük 
során a vízzel való takarékos bá-
násmódot. Ha mégsem, íme né-
hány tipp, hogy mit tehetünk: 
víztakarékos zuhanyzás, az eső-
víz hatékony felhasználása, és 
olyan élelmiszerek fogyasztása, 
amelyek nem igényelnek túl sok 
vizet az előállításukhoz.

Az is fontos, hogy a fiatalabb 
generáció gondolkodásába be-
épüljön ez a fenntartható szem-
léletmód a vízkészleteinkkel kap-
csolatban. Szakemberekre nagyon 
nagy szükség van, mert nem ki-
sebb a tét, mint a biztonságos, él-
hető jövő.

Erdei Orsolya

„Tiszta víz és alapvető köztiszta-
ság: biztosítani a fenntartható 
vízgazdálkodást, valamint a víz-
hez és közegészségügyhöz való 
hozzáférést mindenki számára.”

A Budapesti Víz Világtalálkozó 2016 fővédnöke 
Áder János köztársasági elnök volt

Cakó Ferenc grafikus homokanimációjával 
nyílt meg a világtalálkozó 
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HÍREK

OTTHON

Havas háztető

34 dkg cukor, 1 evőkanál citromlé, 1 cs sütőpor, 
1 dl tej, 0,5 dl rum, 5 dkg kókuszreszelék, 1 db 
Rama, 20 dkg darált háztartási keksz, 15 dkg da-
rált dió, 7 db tojás, 1 cs vaníliás cukor, 7 ek liszt

Tészta elkészítése: 7 tojásból piskótát sü-
tünk (7 tojásfehérjét kemény habbá verünk 7 
evőkanál cukorral, a tojássárgákba 1 evőkanál 
citromlevet teszünk, majd összekeverjük a felvert habbal, s óvatosan hozzáadagoljuk a 7 
kanál sima lisztet, amelyben előzőleg elkevertünk egy pici sütőport). Sütőpapírral bélelt 
tepsiben, közepes tűznél sütjük, kb. 170 °C-on 30 percig gázsütőben. 
Krém elkészítése: 1 db Ramát 20 dkg porcukorral, 1 csomag vaníliás cukorral, 0,5 dl rum-
mal habosra keverünk. Kb. 1/3 rész krémmel megkenjük a kihűlt piskótát. A maradék kré-
met összevegyítjük 15 dkg darált dióval és 20 dkg darált háztartási keksszel. A kekszet elő-
zőleg langyos tejbe be kell áztatni. Az így kapott masszát kanállal egyenletesen szétrakjuk 
a tésztán, késsel elsimítjuk, s a tetejét kókuszreszelékkel megszórjuk.
 Jó étvágyat!

Hozzávalók

Elkészítése

Fotó: Internet

Játsszon Ön is a Karcagi 
Hírmondóval!

Mikor nyílt meg a Nemzetközi 
Zöld Hét Berlinben?

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel 

és telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben 

2017. január 30-án (hétfőn) 12 óráig. 

Címünk: 5300 Karcag, Kertész J. u. 2.

A helyes megfejtők között 2 darab fürdőbelépőt sorsolunk ki az 

Akácliget Gyógy- és Strandfürdő felajánlásában.

A nyertest telefonon értesítjük.

Előző lapszámunk nyertese: Hajdu Jánosné (Karcag)

Nyereményjáték

Az aranysakál (más nevein: nádi farkas, toportyán) őshonos 
ragadozónk, populációja azonban a 20. század elejére nagy 
mértékben visszaszorult, a század közepén pedig teljesen el is 
tűnt térségünkből - tudtuk meg Hubai Imre Csabától, a Nagy-
kun Vadásztársaság elnökétől. - Újabb inváziója a jugoszláv há-
ború idején Horvátországon, Szlovénián keresztül jött fel délről 
folyamatosan észak felé, és jelenleg Magyarország egész terü-
letén megtalálható. A karcagi közigazgatási határban a jelenle-

gi létszáma olyan 12-15 darab-
ra tehető. Az élőhelye koránt 
sincs olyan, mint amilyen volt, 
ennek ellenére, vannak olyan 
zárványterületek, ahol kedve-
zőek a körülmények a számá-
ra. Ezért minimálisan ugyan, de 
szaporodik, jelen van. A karcagi 
közigazgatási területen évente 
olyan 4-6 darabot szoktunk ki-
lőni; ebben benne van az apa-
vári rész is, tehát a NEFAG terü-
lete – fejtette ki az elnök. Az állat 
túlzott elszaporodása veszélyt 

jelenthet az apróvad- és őzállományra, de az aranysakál a juho-
kat, kecskéket sem veti meg. Meglehetősen agresszív faj, amely 
csoportosan vadászik. Főként a nádas területeket kedveli, az 
embert viszont kerüli, így szerencsére nem kell tartanunk attól, 
hogy egyszer csak felbukkan a városban.

Erdei Orsolya

Aranysakálok a 
karcagi határbanFebruár közepén ismét szín-

házi előadásra várják az érdek-
lődőket a Déryné Kulturális 
Központban.

- Mikor és milyen darabot lát-
hat a közönség?

- Február 16-án, csütörtökön 
19.00 órától a Bánfalvy Stúdió 
Elvis, Oltár, Miami című két fel-
vonásos komédiáját láthatják.

- Ebben az évben ez az első 
darab. Kedvcsinálóként: miről 
szól?

- Mint a vígjátékok jelentős 
része, ez is a félreértések soroza-
tán alapul. Főszerepet kap egy 
elcserélt bőrönd, sok-sok pénz, 
egy bandita, egy rendőr és per-
sze a csábítás is. 

A fordulatos, pergő komédia 
egy bőröndcserével indul, ami-
kor is az Elvis-rajongó Tom és 
felesége (Alice) Miami-ba ké-
szül a várva várt Elvis-gyűlésre, 
de a nagy köd miatt törlik jára-
tukat. Csalódottan hazatérnek, 
majd otthon veszik észre, hogy 
egy „szerencsés” csere folytán 
fél millió dollár került a birto-
kukba, amikor is véletlenül más 
bőröndjét hozták el a reptérről. 
További bonyodalmakat okoz 
Tom pofátlanul jóképű testvé-
re, Barney érkezése. Tervei sze-
rint aznap este, bátyja lakásá-
ban szeretné meghódítani leg-
újabb trófeáját, Murielt. Barney 
reményei azonban szertefoszla-
nak, amikor Tomékat otthon ta-
lálja. Váratlanul betoppan Alice 
nagynénje is 20 ezer dollárral a 
táskájában, amit nászajándék-
ba szán Alice-nak és Tomnak. 
A kalamajka itt még nem ér vé-
get, hiszen „csatlakozik a társa-

sághoz” Frankie, a bandita, aki 
az elcserélt táska tulajdonosá-
nak dolgozik, és akit minden-
ki rendőrnek gondol. Hendy fel-
ügyelő megjelenésével megol-
dódni látszik a helyzet.

- Előadásról előadásra a köny-
nyedebb, vidámabb darabokat 
részesítik előnyben.

- Valóban így van. Tapasztala-
taink és a hozzánk érkező visz-
szajelzések alapján a zenés dara-
bokat, vígjátékokat nagyon sze-
reti a karcagi közönség. 

Ezek mellett azonban ko-
molyabb témájú előadásokat is 
igyekszünk bemutatni. Jó pél-
da erre az elmúlt év októberé-
ben az Ivancsics Ilona és Szín-
társai előadásában színre vitt 
Sej, szellők című előadás, amely 
az '56-os forradalom eseménye-
ihez vezető utat, és az azt köve-
tő éveket dolgozta fel.

- Kiket várnak az előadásra?
- Ez egy elsősorban felnőttek-

nek szóló vidám darab. Várunk 
mindenkit, aki jót szeretne ne-
vetni és szórakozni.

- Ismét ismert nevek a pla-
káton. Hujber Ferencet nagyon 
kedveli a karcagi közönség.

- Hujber Ferenc mellett tele-
víziós sorozatokból, budapesti 
színházakból jól ismert művé-
szeket láthatnak az előadásban. 
A teljesség igénye nélkül néhá-
nyukat felsorolva: Bánfalvy Ág-
nes, Kiss Ramóna, Vastag Ta-
más és Harmath Imre (aki egy-
ben a darab rendezője is) nevét 
olvashatjuk a színlapon.

- Erre az évre hány előadást 
terveznek?

- A februári előadáson kívül 
egy októberi és egy december 

eleji színházi előadásra folynak 
egyeztető megbeszélések. 

Ezen túl azonban fontos meg-
említenünk, hogy február 9-én 
a Szolnoki Szimfonikus Zene-
kar Cinematic – Mozivarázs cí-
mű, filmzenéket bemutató in-
gyenes koncertjével ünnepeljük 
a Déryné Kulturális Központ - 
egykori nevén a Kultúrpalota - 
építésének és átadásának 90. év-
fordulóját. A helyre szóló jegyek 
a Déryné Kulturális Központ-
ban igényelhetők. 

Augusztus 16-án pedig a nem-
zetközi hírű ExperiDance tánc-
együttes EZEREGY ÉV című fer-
geteges táncszínházi előadását lát-
hatják a műfaj kedvelői.

- Meddig lehet jegyet vásá-
rolni a február 16-i színházra?

- Az előadásra gyakorlatilag 
már valamennyi jegy elkelt. Ha 
valaki esetleg még érdeklődik, 
várjuk jelentkezését az 06/59-
503-224/13-as mellék telefonszá-
mon, vagy személyesen a Déry-
né Kulturális Központ I. emele-
ti irodájában.

Elvis, oltár, Miami

MEGJELENT
Karcag város 2017. évi 

rendezvénynaptára
Tájékoztatjuk a 

Tisztelt Lakosságot, hogy az 
ingyenes kiadvány 
átvehető a Déryné 

Kulturális Központban 
(5300 Karcag, Dózsa György 

u. 5-7.) és az Ifjúsági Ház - 
Csokonai Könyvtárban 

(5300 Karcag, 
Püspökladányi út 11.).
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HIRDETMÉNYEK

2016. január 27. péntek

18.00 Műsorajánlat

18.05 Városi programajánló

18.10 Erkel-ünnepség

18.55 Pásztorok a Hortobágyon

19.05 Nagykunsági Krónika - közéle-

ti magazin     

 Aktuális kérdések

 Vendég: Pardi Sándor 

 Téma: beiskolázás 3. rész

 Karcagi hírek

 - Közeledik a félév- interjú Plósz

  Csillával

 - Sudoku-párbaj - beszélgetés

  Lévainé Kovács Rózával

 - Séfek találkozója

 - Interjú Guba László polgármes-

  terrel (Kunmadaras)

 - Karcag Kupa a sportcsarnokban

 Háttér

 Vendég: Molnár Ferenc

 Téma: íjászok beszámolója                           

20.10 A magyar kultúra napja Karcagon

 - városi ünnepség

2017. január 31. kedd

18.00 Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám – református 
istentisztelet 
18.50 Karcagi hírek
19.20 A Hit Szava – római katolikus 
szentmise 
20.15 Bucsai Falunap 2016.- Jó ebéd-
hez szól a nóta (zenél: Nagy Sándor)

2016. február 02. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Városi programajánló
18.10 Gyermekpercek
 karcagi diákok fellépései
18.40 Nótacsokor
19.00 Pásztorok a Hortobágyon
19.05 Nagykunsági Krónika - közéle-
ti magazin     
 Aktuális kérdések
 - stúdió beszélgetés
 Karcagi hírek
 - hírek, információk városunkról 
 Háttér             
 - stúdió beszélgetés
20.10 Karcag Város Önkormányzatának 
 Képviselő-testületi ülése

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

Anyakönyv
Házasságkötés

2017. január 20.

Gyökeres Noémi Mária - 

Gaál István Sándor

Halálozás
Vadai Józsefné 

(Magyar Veronika) 

 (1939)

Nagy László 

 (1953)

Szőllősi Sándor 

 (1953)

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 
ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).

Január 28-29.  Dr. Temesváry Tamás Karcag, Széchenyi sgt. 38.  Tel.: 06/30-537-5758

Január 28. (SZOMBAT)
8-13 óráig 

 Betánia Gyógyszertár

 (Szabó József utca 14. )

9-20 óráig 

 Alma Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út) (Tesco)

Január 29. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 

 Pingvin Patika 

 (Kossuth tér)

A fenti időpontokon túl sür-

gős esetben egészségügyi el-

látás a Háziorvosi ügyeleten 

(Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:

 - Építészmérnök építésztervező (Karcag),
 - Egyéb szakképzett oktató, nevelő (Kisújszállás),
 - Minőségellenőr (Kisújszállás),
 - Műszaki rajzoló (Kisújszállás),
 - Épületvillany-szerelő (Kenderes),
 - Kisállatgondozó (Kisújszállás),
 - Lakatos (Kisújszállás), 
 - Forgácsoló (Kisújszállás),
 - Hegesztő (Kisújszállás),
 - Járműtakarító (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozás-csomagoló (Budapest),
 - Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású-állatgondozó (Karcag).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkozta-
tási Osztályon (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 
Virtuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

Tisztelt Ügyfeleink!
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 

Járási Hivatala a szociális ellátások közül az ápolási díj emelke-
déséről az alábbiak szerint tájékoztatja Önöket:
Az ápolási díj alapösszege 2017. január 01. napjától 29.500.-Ft-
ról 31.000.-Ft-ra emelkedik, így az ápolási díj bruttó összegei:

- Alapösszegű ápolási díj:  31.000.-Ft
- Emelt összegű ápolási díj:  46.500.-Ft
- Kiemelt ápolási díj: 55.800.-Ft
Első alkalommal a 2017. január hónapra járó ápolási díjat kell 

magasabb összegben folyósítani. Az ápolási díj összegének válto-
zásáról nem kell határozatot hozni, ha az ápolási díj összege kizá-
rólag a törvényben meghatározott alapösszeg emelkedése miatt 
változik, és a jogosultat az ápolási díj teljes összegben illeti meg.

Hodos Julianna
Karcagi Járási Hivatal hivatalvezető

Meghívó
A Rákbetegek Országos Szervezete Karcagi Klubja 

és a „MINDIG VAN REMÉNY” Daganatos Betegekért 
Alapítvány szeretettel meghívja Önt a

„Rákellenes Világnapról 
megemlékezés Karcagon”

című programra
Időpont: 2017. február 5. (vasárnap) 14 óra

Helyszín: Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár 5300 Karcag, Dózsa Gy. u. 5-7.    

Fővédnök: 
dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, a térség or-
szággyűlési képviselője,
Dobos László, Karcag város polgármestere,
dr. Szabó János, a Rákbetegek Országos Szervezetének elnöke,
Nagyné László Erzsébet önkormányzati képviselő.

Programok:
 - Köszöntő
 - Rákbetegségek a Karcagi Járás területén az elmúlt évek 

adatai alapján. Előadó: dr. Borsos Anikó járási tisztifőorvos, 
osztályvezető

 - „Kell-e félnem a kemoterápiai kezelésektől?” (amit a szisz-
témás kezelésekről tudni kell) Előadó: dr. Szekanecz Éva 
egyetemi adjunktus

 - Álgyógymódok, megtévesztő csodaszerek. Előadó: dr. 
Zupkó István egyetemi docens

 - A gyógyszerészi gondozás lehetőségei a daganatos be-
tegségek megelőzésében. Előadó: dr. Szalay Annamária 
Ph. D. MSc szakgyógyszerész

 - A szájüregi daganatok korai felismerése nyál alapú jelző-
gének segítségével. Előadó: Horváth József molekuláris 
genetikus- tudományos doktorjelölt

 - „Élet a rákbetegség után: a sikeres túlélők pszichoszociális 
életminősége” Előadó: dr. Riskó Ágnes klinikai szakpszi-
chológus, pszichoterapeuta

Szünet után:
Pál István Szalonna és Bandája - Népzene a Kárpát-me-
dencéből.

A rendezvény térítésmentes, de regisztráció szükséges. 
Regisztrálni korlátozott számban a dgy16@t-online.hu cí-
men lehet. Érdeklődni a 06/30-517-3945-ös telefonszámon.

Horgászok figyelem!
Január 29-én (vasárnap) 8-12 óráig társadalmi munka ke-

retében nádvágás lesz a Téglagyári horgásztónál. Szerszámot 
mindenki hozzon magával!

Elnökség
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Ingatlan
Karcagon, főtérhez közel, 712 
m2-es telken, teljes közműve-
sített, lebontásra vagy nagy 
felújításra szoruló ház eladó. 
Érdeklődni: Kacsóh utca 21. 
szám alatt. Tel.: 06/30-478-
2714.

Üres, beépíthető, összközmű-
ves telek eladó Karcagon, a 
Kálvin utca 15. szám alatt. Tel.: 
06/20-915-2161.

Karcagon, a Reggel utca 41. 
szám alatti kis ház (zugban), 
1140 m2-es telken eladó. Tel.: 
06/30-245-3691.

Régi típusú ház eladó. Kívül-
belül felújított (víz, villany, gáz-
vezetékcserével, aláfalazva, két 
sor szigeteléssel). Lakáscsere 
érdekel. Tel.: 06/30-219-6813.

Összkomfortos családi ház, 
nagy portával eladó Karcagon, 
a Kisújszállási út 83. szám alatt. 
Tel.: 06/70-317-2733.

Karcagon, a Táncsics krt. 13. 
fszt. 3. szám alatti, 56 m2-es, tel-
jesen felújított lakás, költözés 
miatt alkuképesen eladó. Tel.: 
06/70-220-3580. 

Építési telek közművekkel eladó 
a buszpályaudvar szomszédsá-
gában. Tel.: 06/20-805-2338. 

Garázs eladó Karcagon, a Szent 
István sugárút 1-5. alatt. Tel.: 
06/30-675-8319.

Garázs kiadó Karcagon, a Kántor 
Sándor utca 15-17. szám alatt 
(nagyvénkerti lakótelep). Tel.: 
06/59-311-732.

Karcagon, olcsóbb házat kere-
sek albérletbe, amit megvásá-
rolnék. Tel.: 06/59-312-562.

Állat
Kopasztott kövér kacsa el-
adó. Vágás minden pénteken. 
Megrendelést már most felve-
szünk, folyamatosan húsvétig. 
Karcag, Soós I. u. 12. Tel.: 06/59-
311-969, 06/30-244-5160.

Kopasztott, rántani való csir-
ke, kakas, jérce (3-4 kg) eladó. 
Vágás minden pénteken, a 
megrendelést csütörtök délig 
kérem leadni. Karcag, Soós I. u. 
12. Tel.: 06/59-311-969, 06/30-
244-5160.

Fehér, húsjellegű hízó eladó. 
Kukoricát beszámítok. Tel.: 
06/59-300-875, 06/30-385-8232.

Skótjuhász kutya gazdiját kere-
si (kb. 3 éves). Tel.: 06/30-944-
6062.

Vegyes
Mindennemű régiség és tel-
jeskörű hagyaték felvásárlás! 
Bútorokat, festményeket, órá-
kat, porcelánokat, dísztárgya-
kat, paraszti használati tárgya-
kat, eszközöket, bödönt, kan-
nát, állványos babafürdőkádat, 
mosóteknőt, sózóteknőt, kana-
pét, konyhaasztalt, kredencet, 
komódot, stb. vásárolnék. Tel.: 
06/20-996-1346.

Gyárak, üzemek, iskolák, egész-
ségügyi intézmények leselejte-
zett ipari kellékeit, bútorait meg-
vásárolom! (Munkapadok, szé-
kek, többfiókos szekrények, vas-
asztalok, búrák, lámpák, szertári, 
orvosi vitrinek, szekrények stb.) 
Tel.: 06/20-996-1346.

Használt bútorok és hagyaték-
ból maradt tárgyak eladók. Tel.: 
06/30-245-3691.

Kisbálás lucerna (700 Ft/db) el-
adó. Tel.: 06/30-244-3666.

Akció! Pulcsik (vékonyak és vas-
tagok), cipzáras felsők (100-
300 Ft), farmerek már 300 Ft-
tól kaphatók. Ugyanitt minden 
vállfás termékre 20% kedvez-
mény Karcagon, a SZŰCS-KER-
nél. Címünk: Szabó József ut-
ca 32/b (a Morgó Csárda par-
kolójánál).

Olcsón eladó még a szezonban 
korcsolya cipő (38-40-es), alig 
használt olajsütő, 2 db támlás, 
stabil szék, 3 sebességes, 28-
as női kerékpár. Tel.: 06/59-610-
141, 06/30-587-7608.

Őrölt édes és erős fűszerpap-
rika kapható termelőtől. Cím: 
Karcag, Rákóczi utca 13. Tel.: 
06/70-943-3479.

Csempekályhámba akác, vagy 
más felesleges tűzrevalót vásá-
rolnék. Tel.: 06/59-312-562.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár-cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet- és bársonynadrág, 
bőrkabát varrását rövid határidő-
re vállalom! Tel.: 06/59-887-269.

VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is válla-
lok. Török László, tel.: 06/59-313-
887 vagy 06/30-289-5103.

Tetőmunkákat és javításokat is 
vállalok. Sütő Kálmán ácsmes-
ter, tel.: 06/30-584-2767.

Az Orgonda Agrár Kft. földet 
bérelne, és vállal növényvédel-
mi szaktanácsadást, szakirányí-
tást. Tel.: 06/30-785-0690.

Növényvédelmi szakirányítást, 
szerződéskötéssel, számlaké-
pesen vállalok. Kenyeres László 
okleveles növényorvos, tel.: 
06/30-785-0690.

Földet bérelnék Biharnagy-
bajom, Karcag, Kaba, Nádud-
var, Nagyrábé, Püspökladány, 
Sárrétudvari térségében. Ár 
megegyezés szerint. Tel.: 06/70-
370-1149.

A Szendrei Üvegező Bt. vállal: 
mindenfajta üvegezést, tükrök 
kidolgozását, képkeretezést, 
műanyag nyílászárók forgal-
mazását, beépítését, redőnyök, 
rovarhálók, szalagfüggönyök 
készítését Karcagon, a Villamos 
utca 21. szám alatt. Tel.: 06/30-
684-4941. 

Üvegezés-képkeretezés! Sári 
Mihály egyéni vállalkozó, Karcag, 
Szent István sgt. 14. Tel.: 06/30-
219-6813.

APRÓHIRDETÉS

TISZTELT HIRDETŐINK!

SZERKESZTŐSÉGÜNK 
A HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT
 FELELŐSSÉGET 

NEM VÁLLAL!

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

Kedves 
Olvasóink!
Amennyiben nem 

kapják meg a 
Karcagi Hírmondót, 

kérjük jelezzék 
szerkesztőségünkben 

személyesen 
(Karcag, Kertész J. u. 2.), 

vagy telefonon a 
06/59-312-415-ös 

telefonszámon!

Álláshirdetés

keresünk őshonos állataink 
(szürkemarha, racka, mangalica, tyúkok) tartásának, 

tenyésztésének szakmai irányításához. Gyakorlat előny.
Érdeklődni a következő telefonszámon: 

06/59-503-553, 06/20-941-6646

Állattenyésztési mérnököt 

A Szent Pál Marista Általános Iskola 
(5300 Karcag, Zádor út 3., 59/503-085, 

szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu) 
meghirdeti az alábbi pedagógus állásokat:

Az állás elfoglalásának ideje: azonnal.
Jelentkezni lehet a fenti elérhetőségeken az 

intézmény vezetőjénél.

1 fő MATEMATIKA 
vagy 

MATEMATIKA-INFORMATIKA szakos tanár
és

1 fő ANGOL szakos tanár.

Álláshirdetés
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SPORT HIRDETMÉNYEK

Lassan két évtizedes hagyománya van a 
városban a lovas íjászatnak Bene Sándor 
emeritus nagykunkapitány vezetésével. 
Őket követve, pár éve megalakult a talpas 
- gyalogos - íjászokat összefogó szervezet 
is. Kötöny népei január 14-én (szomba-
ton) Fergeteg néven első alkalommal ren-
deztek teremíjász versenyt, amely a nagy 
hó miatt tényleg fergetegesre sikeredett.

- Miután a májusi szabadtéri íjászver-
senyeink a Ligeti futópályát körülvevő er-
dőben nagyon népszerűek, most szerettük 
volna újabb kihívás elé állítani hagyomány-
őrzőinket - mondja Molnár Ferenc, a Kar-
cagi Talpas Íjász Egyesület egyik alapítója. 
A verseny a január hónap régi elnevezésé-
ről kapta a Fergeteg nevet. Amikor meg-
hirdettük, nem gondoltuk, hogy szó szerint 
fergeteges lesz, a nagy hó miatt sokan nem 
vállalták az utat, de a bátrabbak itt van-
nak Kecskemétről és Gyuláról is. A kinti te-
repviszonyok között már rutinosan meg-
vannak a célok, itt még nagyobb kreativi-
tás kellett az első termes versenyre, az egy-
szerűtől a forgó célpontig, különböző ne-
hézségi fokkal, 15 lőállás van. A megméret-
tetésben a 10 év alatti gyerekek külön ver-
senyeznek az ifjúsági és a felnőtt indulók-
tól. A legtöbben tradicionális magyar íj-
jal lőnek. Mi, karcagi felnőttek, ma csak 
örömíjászkodunk, azaz versenyen kívül lő-
nek tagjaink, mert nem lenne sportszerű, 
ha rendezőként beleszólnánk a sorrendbe. 
A gyerekek természetesen díjakért lőnek.

A sámándobosok tüzes, pergő játéka után 
elkezdődik a verseny, ahol meglepően sok 
a 10 év alatti induló. A karcagi csapatban a 
Bereczki testvérpár már rutinos induló, pe-
dig az idősebb fiú is csupán tízéves. 

- Én három éve versenyzem - árulja el 
Zsolt. - Nagyon jó, hogy anyáék támogat-
tak, s megvették nekem az első íjat. Amió-
ta íjászkodom, sokkal határozottabb lettem, 

jobban tudok koncentrálni a tanulásban is, 
s még erősödtem is, hiszen az íjat tartani 
kell - sorolja. Ma már apa is velünk lő, anya 
pedig itt szurkol a nézők között nekünk - 
mondja Zsolt, miközben az ötéves Zétény 
sűrűn bólogat mellette.   

- Nagyon izgatottan várom a versenyt. 
Zsolti után kezdtem el íjászkodni, mert na-
gyon tetszett ez a szép öltözet - mutat kaf-
tánjára a kislegény-, de az íj is. Anyáék meg 
azt mondták, ügyesebb is leszek, ha so-
kat gyakorolok. Már többször voltam do-
bogós is. Teremben versenyeztem már, az 
előbb néztük apával, itt most elég nehéz cé-
lok vannak, nagyon figyelni kell, hogy bele-
találjak a pörgő kerékbe, de megpróbálok - 
ígéri meg Zéti, aki szerint még most a tesója 
az ügyesebb, de ő is szeretne szép sikereket 
elérni.

Kecskemétről Aradi Ágnes és Gál Fe-
renc megküzdött a hóval, mire Karcagra 
értek. 

- A többórás út után, a csarnokba belép-
ve fantasztikus hangulat fogadott bennün-
ket, így megérte a rossz időben is elindulni - 
mondják határozottan. Minden versenynek 
megvan a maga varázsa - így Ági, az erdő-
ben nagyokat sétálunk a friss levegőn a cé-
lok között, míg itt a teremversenyek alatt a 
koncentrálásból is vizsgázunk. Állíthatom, 
a három év alatt, mióta lövök, határozot-
tabb lettem. - Bár csak egy éve, hobbi céllal 
kezdtem íjászkodni - veszi át a szót Ferenc, 
most úgy tűnik, egy életre benne maradok, 
annyira megszerettem ezzel a laminált, di-
namikus íjjal lőni. S kell- e a versenyzéshez 
szerencse? - egy pici igen. Van, amikor élből 
jön a siker, és tarol az ember a célok között, 
de van, amikor ha fejre állok, akkor sem tu-
dok jól lőni. Na, itt már nem a szerencsén, 
hanem a tudáson múlik minden - állítják a 
versenyzők.

DE

Megrendezték az első 
„Fergeteget”

KORMÁNYABLAK OSZTÁLY
Osztályvezető: dr. Bihari Gitta
Cím: 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Telefon: 06/59-795-158, 06/59-795-236, 06/59-795-238, 06/59-795-220
E-mail cím: karcagjh.kab@jasz.gov.hu 

ÉPÍTÉSÜGYI OSZTÁLY
Osztályvezető: Monori Sándor
Cím: 5300 Karcag, Ady Endre u. 4.
Telefon: 06/59-795-260, 06/59-795-259 
E-mail cím: karcagjh.epugy@jasz.gov.hu 

FÖLDHIVATALI OSZTÁLY
Hivatalvezető: Huszárné Hajdu Mária
Cím: 5300 Karcag, Ady Endre u. 4.
Telefon: 06/59-795-240, 06/59-795-250
E-mail cím: karcagjh.foldhiv@jasz.gov.hu 

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY
Járási tiszti főorvos: dr. Borsos Anikó
Cím: 5300 Karcag, Ady Endre u. 4.
Telefon: 06/59-795-246 
E-mail cím: karcagjh.nepeu@jasz.gov.hu 

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY
Osztályvezető járási főállatorvos: dr. Kovács Tibor
Cím: 5300 Karcag, Ady Endre u. 4.
Telefon: 06/59-795-244  
E-mail cím: karcagjh.ebaeu@jasz.gov.hu 

FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY
Osztályvezető: Domokos Gyula
Cím: 5300 Karcag, Madarasi út 27.
Telefon: 06/59-795-168  
E-mail cím: karcagjh.fogl@jasz.gov.hu 

HATÓSÁGI OSZTÁLY
Hivatalvezető-helyettes, osztályvezető: dr. Lévai Olga
Cím: 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Telefon: 06/59-795-155  
E-mail cím: karcagjh.hatosag@jasz.gov.hu 

GYÁMÜGYI OSZTÁLY
Osztályvezető: Kissné Szendrei Judit
Cím: 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Telefon: 06/59-795-149  
E-mail cím: karcagjh.gyam@jasz.gov.hu 

Kedves Olvasóink!
Lapzárta: 2017. január 30. (hétfő) 12 óra

Ügyfélfogadás
Hétfő 7.00-17.00
Kedd 8.00-16.30
Szerda 8.00-16.30
Csütörtök 8.00-18.00
Péntek 8.00-15.00

Ügyfélfogadás
Hétfő 8.00-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.00-16.00
Csütörtök 13.00-16.00
Péntek 8.00-12.00

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Karcagi Járási Hivatal osztályainak 

ügyfélfogadása KARCAG városban:


