
Február 9-én (csütörtökön) 
ünnepelte a Déryné Kulturá-
lis, Turisztikai, Sport Központ 
és Könyvtár a székhelyépü-
let átadásának 90. évforduló-
ját. A közönség megismerked-
hetett az épület történetével, 
majd rendhagyó komolyzenei 
koncert emelte a születésnapi 
est fényét. 

- Ünnepnapokat élünk a na-
pokban, hiszen nem olyan ré-
gen ünnepeltük a magyar kul-
túra napját, ahol már szót ejtet-
tünk arról, hogy 1927. január 29-
én került átadásra a Déryné Kul-
turális Központ székhelyépüle-
te. A Kultúrpalota 90 évvel ez-
előtt nyitotta meg kapuit, és örö-

mömre szolgál, hogy e jeles ün-
nepi napon ismét teltházzal em-
lékezhetünk az elmúlt időszak-
ra – kezdte köszöntőjét Szepe-
si Tibor igazgató, majd átadta a 
szót Ruzicska Ferenc helytörté-
nésznek, aki az épület történeté-
ről tartott előadást, kitérve töb-
bek között az építés előzménye-
ire, az elhatározás körülményei-
re, főszereplőire.

Az igényt, hogy Karcag kultu-
rális életének legyen egy állandó, 
központi épülete, egy olyan kor 
termelte ki, amikor még a kul-
túra és művelődés olvasókörök, 
kaszinók formájában összpon-
tosult, és néhány ember karol-
ta fel ezeknek az irányítását. Ek-
kor még nem volt sem televízió, 

sem rádió, és az egyik legkedvel-
tebb szabadidős tevékenység a 
színjátszás volt. Színielőadásokat 

szerveztek, vándorszíntársulato-
kat fogadtak Karcagon. 

- Ezeknek sem volt kifejezett 
helyük, ezért 1890-ben – és a 
szándék itt gyökerezik valahol – 
létrejön a Színi Egyesület, amely-
nek a célkitűzése, hogy építsenek 
Karcagon egy állandó kőszínhá-
zat – mondta a helytörténész. A 
következő nagy állomás Fésüs 
Imre nevéhez köthető. Az erede-
tileg győri születésű postafőmér-
nök az akkori Városi Közművek 
villanytelep (a Városgondnokság 
elődje) igazgatója lett. 1921 októ-

berében az ő kezdeményezésére 
hozzák létre a Városi Mozgókép 
Színházat, de ekkor még nincs 
a mozinak saját épülete. A szer-
ződés csak pár évre szól, annak 
lejárta után felmerül az önálló 
épület gondolata. A Speyer-köl-
csön felvételével kapcsolatosan 
kibontakozó dilemmák után vé-
gül úgy dönt a város, hogy vál-
lalja a beruházást, a Kultúrpalo-
ta megépül.

Ruzicska Ferenc részletesen 
kitért a beruházás ötletéhez és 
kivitelezéséhez kötődő szemé-

lyekre, képekkel is illusztrálva a 
történetet. Végül szót ejtett Kar-
cag színművész és énekes kivá-
lóságairól, akik a Déryné kínála-
tán is szocializálódva kerültek ki 
a nagyvilágba, és sikeres pályát 
futottak be. 

Az épület történetének felele-
venítését követően Dobos Lász-
ló polgármester oklevelet és aján-
dékot adott át dr. Sántha József 
nyugalmazott főorvosnak és fe-
leségének a város kulturális éle-
téért végzett kiemelkedő munká-
juk elismeréseként. 

Az est következő pontjaként 
a Szolnoki Szimfonikus Zene-
kar lépett színpadra Cser Ádám 
vezénylésével. Először Edvard 
Grieg Peer Gynt I. szvitjének két 
tételét játszották el, majd külön-
leges, egyedi feldolgozású film-
zenéket mutattak be, amelyek-
hez részleteket vetítettek az adott 
filmekből. Felcsendültek többek 
között a Mission: Impossible, A 
Rózsaszín párduc, A hét mester-
lövész és A keresztapa filmek is-
merős dallamai.

Erdei Orsolya
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Többen javasolták, mégsem 
szeretett volna hírességet vá-
lasztani a kezdeményezése ar-
cának. Kovács Szilvia, Karcag 
város alpolgármestere, „A leg-
szebb konyhakertek” – Ma-
gyarország legszebb konyha-
kertjei program programigaz-
gatója azt mondja, már meg-
vannak az arcai a projektnek: 
a kertészkedő emberek azok. 
Bálint gazdával viszont évek 
óta szeretett volna találkozni, 
ez most teljesült. Erről, és az 
idei évi programról beszélget-
tünk alpolgármester asszony-
nyal.

- Hol és mikor találkozott 
Bálint gazdával?

- Január 24-én rendezték meg 
a minisztériumban a Közössé-
gi kertészkedés a városban című 
szakmai fórumot, ahol „A leg-
szebb konyhakertek” – Magyar-
ország legszebb konyhakertjei 
program elért eredményeiről, 
fejlődéséről tartottam előadást, 
valamint arról, hogy milyen fe-
ladatok várhatóak az elkövetke-
zendő időszakban, és mi a hely-
zet a városi kertészkedéssel. Ki-
fejezetten a balkon, a mini és a 
közösségi kategóriákra voltak 
kíváncsiak, hiszen általában a 

városi kertészkedést ez jellemzi. 
Itt ért az a kellemes meglepetés, 
hogy végre találkoztam Bálint 
gazdával, hiszen már évek óta 
terveztük azt, hogy személyesen 
megbeszéljük a programmal, va-
lamint a kertészkedéssel kapcso-
latos eredményeinket, elképzelé-
seinket. Örömmel láttam, hogy 
Bálint Gyuri bácsi jól van, ko-
rát meghazudtolva nagyon ak-
tív életet él, hiszen másnap is ta-
lálkoztunk az Agromashexpon, 
a Magyar Mezőgazdaság Lap-
csoport VIII. agrármarketing és 
-média nap c. konferenciáján.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Bálint gazda is figyelemmel kíséri 
„A legszebb konyhakertek” programot

– Interjú Kovács Szilvia alpolgármesterrel–

Kilencven éves a Déryné 

Képünkön a Szolnoki Szimfonikus Zenekar

Képünkön dr. Sántha József, felesége, Katóka néni és 
Dobos László polgármester
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Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek februári 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  február 21. 17.00-18.00-ig,  
  Városháza 2. terem

Gyurcsek János  4. választókörzet  február 20. 8.00-10.00-ig,  
  Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  február 21. 14.30-16.30-ig 
  Városháza 5. szoba

Pánti Ildikó  8. választókörzet  február 22. 16.00-17.00-ig,  
  Kádas György Ált. Isk.,
  Kisújszállási út 45. 

FM hírekKözéleti szilánkok
„Voltam, 
vagyok, 

maradok…”
Ez volt a DK elnöke évértékelő beszédé-

nek a lényegi mondanivalója, vagy más 
szóval legfőbb üzenete. Ami kétségtelen, 
kissé szerénytelenségnek tűnik, ha az egy-
kori nagy eszmei előd, Vlagyimir Iljics hal-
hatatlanságát hirdető feliratokra gondo-
lunk, noha az „élni fog” az jövő idő. Mert 
nagyon is befejezettnek tűnik az előadó 
közéleti perspektívája, illetve pályája. 

Lehetne sokáig élcelődni ezen - nem-
csak a beszéden, hanem magán a jelen-
ségen, amely nemcsak azt tükrözi, hogy 
demokrácia van, hanem azt is, amit het-
ven évvel ezelőtt Bibó István a „demokrá-
cia nyomorúságának” nevezett egyik nagy 
ívű politikai esszé-kötetében, „A magyar 
demokrácia válsága” címűben. Ez vélhe-
tően nem tartozott a pártelnök „kötelező 
olvasmányai” közé. Nem ezért nem marad 
ő – bár ezt mindkét oldalon sokan, más-
más számításból ugyan, de „hasznosnak” 
gondolják, hanem azért, mert az úgyne-
vezett „baloldal” jelenlegi erős emberei 
ezt már végérvényesen eldöntötték, külö-
nösebb összeesküvés nélkül. Azt a „politi-
kai jégzajlást” ugyanis, ami a „baloldalon” 
zajlik, semmiféle eszmei kötődésű közös-
ség nem bírná el. Ugyanúgy, mint ahogy a 
tiszacsegei komp drótkötelei sem a feltor-
lódott tiszai jégtáblákat.  

Nagy tévedés ugyanis azt hinni (és ezt a 
Pénzügykutató Intézet Rt. egykori igazga-
tója is tudja), hogy a politikát kizárólag a 
pénz irányítja. Kétségtelen, fontos eszkö-
ze, de csak szekunder eszköze. (Gondoljunk 
csak arra, ami nemrég az USA-ban történt; 
Trump ugyan dúsgazdag, de hányan van-
nak még „előtte”?)

Nem tudom, ki írta a DK elnökének a be-
szédét, de tartok tőle, hogy ő saját maga. 
(Tartalmilag szerintem még G. Zs. sem ja-
víthatott bele, egy-két stiláris fordulat ki-
vételével.) Ezt a mindent alulmúló és „poli-
tikai prozódiát” nélkülöző beszédet csupán 
olyan háziasszonyok üdvözölhették kitörő 
örömmel, akik ugyan a konyha tündérei, de 
még az ötven - hatvan évvel ezelőtti falvé-
dők mellett kavargatják főztjüket.  

Az „évértékelők” ugyanis nem tartoz-
nak az egyszerű közéleti műfajok közé. 
Nem csupán „zárszámadások”, mint egy-
kor a téeszeknél. Az egyik vicclap szerint a 
zárszámadás fogalmi jelentése: „számot 
adni a biciklizárnak”. Hát igen. Az elnök úr-
nak még így is sikerült „túltolni a biciklit”.

 -ács-

(...folytatás az 1. oldalról)
- Azt mondta, régóta várták ezt a találkozást. Miről beszél-

gettek?
- Úgy gondolom, nincsenek véletlenek, és most kellett találkoz-

nunk egy olyan eredményes év után, amilyen a 2016-os volt. El-
mondtam, hogy hány jelentkezőnk és mennyi településünk volt, 
illetve a legnagyobb eredményét a programnak, hogy 5380 ker-
tet ástak fel a kertészkedőim hatására, hiszen ők voltak a példa a 
szomszédoknak, barátoknak. Legnagyobb örömömre Bálint gaz-
da arról biztosított, hogy a kezdetektől fogva figyelemmel kíséri a 
programot. Jó elgondolásnak, jó tartalmúnak tartja, és örül az ed-
dig elért szép eredményeknek. Feltétlenül szeretne meglátogatni 
bennünket Karcagon, bár hozzátette, hogy beszélni még tud, de 
a mozgása azért már korlátozott. Bízom abban, hogy ezt a tervét 
meg is tudja valósítani. Szép, gyönyörű kertekkel tudjuk fogadni!

- Mondott valami jó tanácsot, esetleg adott valami útravalót 
Bálint gazda a programhoz?

- Útravalóként a konferencia végén elmondta, hogy jó úton ha-
ladunk, és azt kéri tőlünk, hogy erről ne térjünk le, fejezzük be – 
ha egyáltalán be lehet fejezni, amit elkezdtünk. Úgy gondolom, 
hogy számára is megnyugtató volt a szakmai fórum előadásai-
nak a tartalma, hiszen látta azt, hogy amit ő elkezdett, és amiben 
munkálkodott, az jó kézben van. Gondoskodunk arról, hogy a vá-
rosokban se felejtődjön el a kertészkedés, és bár nagyon sok fel-
adatunk van, ezekért a szép eredményekért, célokért érdemes dol-
gozni.

- Lehet-e már tudni, hogy az idei évben milyen újdonság vár-
ható a kertprogramban?

- Tavaly november végén, az évzáró konferencián meghirdet-
tem a 2017-es programot, amelynek fő témája: „Hasznos rovaro-
kat a kertbe!” Azért döntöttem e téma mellett, hogy – ami nagyon 
fontos – védjük a méheket, és ezzel is segítsük a biokertészkedést. 
Számos kertben már találkoztunk is különböző, rovaroknak ki-
alakított ötletes megoldásokkal, és azt gondoltam, hogy ezt tovább 
kellene erősíteni. Nagyon ötletes, és büszke is vagyok rá, hogy az 
ÉNO országos díjas kertjében már második éve ott van az a ha-
talmas rönk, ami egy „rovarszálloda”, de Gyenge János kertjében 
is helyet kapott már évek óta egy saját kialakítású ún. „darázsga-
rázs”. Úgy éreztem, hogy másoknak is fel kell hívni erre a figyel-
mét, hiszen a fürkészdarazsak, katicabogarak, szarvasbogarak – és 
még hosszan sorolhatnám őket –, tényleg nagy segítségére vannak 
azoknak, akik természetes úton szeretnének védekezni a kártevők 
ellen, és természetes módon szeretnének kertészkedni.

- Hogyan lehet jelentkezni a 2017-es programra?
- Az elkövetkezendő hetekben történik meg a program meghir-

detése a karcagi kertészkedők felé. A jelentkezési lapokat – aho-
gyan korábban is – az újságban megtalálják, de a város honlap-
ján is elérhetővé, letölthetővé tesszük, az eddigi nevezőknek pe-
dig postán eljuttatjuk. Bízom abban, hogy Karcag ebben az évben 
is nagyon szépen fog szerepelni. Várjuk mindenki jelentkezését!

Kapás Mónika

Bálint gazda is figyelemmel kíséri 
„A legszebb konyhakertek” programot

– Interjú Kovács Szilvia alpolgármesterrel –

A népszokások ápolása, például a disznóvágás hagyománya ösz-
szehozza az embereket, közösséget teremt és tart meg. Emellett az 
ilyen alkalmakkor készített házias étkek, különösen a kolbász és 
a szalámi nemcsak a helybéliek megélhetését biztosítja. Ezekből a 
prémiumtermékekből külföldre is jut bőven - értékelte a XI. Nem-
zetközi Kevi Böllértalálkozót dr. Fazekas Sándor.

A földművelésügyi miniszter az eseményen elmondta: jelen-
tősen nőtt a magyar húskészítmények iránti kereslet külföldön. 
A termelők évente 12 ezer tonna kolbászt értékesítenek a külpia-
cokon, az elsődleges felvevőpiac Németország. A miniszter beje-
lentette: 24 milliárd forint bevételt jelent az országnak a magyar 
kolbászféleségek exportja. A tőkehús áfájának csökkentése nem-
csak a hazai vásárlási kedvet növelte, hanem az ágazat egészére is 
jó hatással volt – mondta.

Növekszik az érdeklődés a megbízható, jó minőségű, hagyomá-
nyos élelmiszerek iránt. Azért is hasznos, hogy csökkent a sertés-
hús áfája, mert az ágazat fehéredik, és az állattartási kedv is nö-
vekszik. A szaktárca vezetője arra számít, hogy az idei év újabb 
eredményeket hoz: sertéslétszám-bővülést, és különösen a kézmű-
ves minőségi termékek iránti kereslet növekedését.

Február 11-én (szombaton) Túrkevén lépésről lépésre követhe-
tő volt a disznófeldolgozás folyamata: a szúrástól a kolbásztöltésig. 
A településen 11. alkalommal találkoztak és mérték össze tudásu-
kat a régió böllérjei. Akik ellátogattak a helyszínre, azok tapasz-
talhatták, hogy nemcsak a böllérek különleges szaktudása volt a 
fesztivál vonzereje, hanem számos olyan kézműves vásározó is be-
mutatkozott, akik jelenlétükkel visszahozták a már-már elfeledett 
mesterségek varázsát. Sok látványosság is hozzájárult ahhoz, hogy 
az idei különösen jelentős eseményként éljen majd az emlékekben. 
Külön sátorban mutatkoztak be a hungarikumok, solymászok ke-
zén megcsodálható volt két gyönyörű példány, volt magyar kutya-
fajta bemutató, és a böllérek teljesítményét egész nap zenei progra-
mok, valamint a szintén hungarikum pálinkák kísérték.

A kora reggeltől estig tartó vetélkedésben 25 csapat bizonyíthat-
ta szakmai rátermettségét, és azt, hogy magas szinten ért a disznó-
toros házias ínyencségek elkészítéséhez. 

XI. Nemzetközi Kevi 
Böllértalálkozó
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- Köszönöm szépen. Nagy meg-
tiszteltetés, hogy megkaptam ezt 
a díjat. Minden évben szavazás-
ra kerül az intézményünkben az 
Év óvodája, az Év pedagógusa, il-
letve a Karcag Város Kultúrájá-
ért Díj, így mi is leadtuk a szava-
zatainkat. Nem számítottam rá, 
de természetesen nagyon örülök. 
Őszintén szólva, ez a csodálatos 
díj nemcsak az én érdemem, ha-
nem az intézményvezetőmé és a 
közvetlen Jókai úti kolléganőimé 
is. Elsősorban mégis a családo-
mé, a szüleimé, akik nem enged-
ték, hogy feladjam ezt a rögös ze-
nei utat – mert nem egyszer félbe 
akartam hagyni. Nekik köszön-
hetem azt a támogatást, biztatást 
és azt a szeretetet, hogy folytat-
ni tudtam. Ha nem így lett volna, 
akkor nem biztos, hogy itt ülnék, 
és így tudnék gyerekekkel fog-
lalkozni. Ezért köszönet és hála 
jár nekik. A köszönetek sorából 
nem hagyhatom ki a páromat és a 
gyermekeimet, mert ők nap mint 
nap jelen vannak, és maximáli-
san segítik a munkámat.

- Alapító tagja vagyok a Kar-
cagi Szimfonikus Zenekarnak, 
még iskolás voltam, amikor az el-
ső próbák elkezdődtek. A zene-
karral számos hangversenyen és 
turnén vettem részt, amit kedves 
emlékként őrzök. Jelenleg is tag-
ja vagyok a zenekarnak, és na-
gyon várom a próbákat. A Ma-
darász Imre Egyesített Óvoda ne-
velőtestülete nagy hangsúlyt fek-
tet a hagyományok ápolására, így 
intézményi szinten, és a minden-
napi munkám során törekszem a 
kultúra közvetítésére. Tavaly volt 
szerencsém Péter Lászlóné Edit 
kolléganőmmel együtt, a Nem-
zeti Tehetségprogram által kiírt 
pályázatban részt venni. A pályá-
zati kiírás a Nemzeti kulturális 
örökségünk, helyi néphagyomá-
nyaink ápolása, átörökítése volt. 
"A Csodafa" néven megírt pályá-
zatunk nyertes lett, és nagy örö-
münkre, pont egy évvel ezelőtt, a 
magyar kultúra napja alkalmából 
elő is adhattunk intézményi szin-
ten a városnak. Őszintén szólva, 
még ma is hatása alatt vagyok an-
nak az együttműködésnek, egy-
más segítésének, és az összetar-
tásnak, ami akkor jelen volt.   

- Nem tudatosan készültem 
erre a pályára, de mindenképpen 
gyerekekkel szerettem volna fog-

lalkozni. Zenésznek készültem, 
hétéves korom óta hegedülök. 
Békéscsabán a Bartók Béla Ze-
neművészeti Szakközépiskolá-
ban végeztem. Sajnos a zenemű-
vészeti főiskolára nem sikerült 
bejutni, így többfelé próbálkoz-
tam, de végig a zene vezérelt. Tíz 
évig voltam a Szolnoki Szimfoni-
kus Zenekar, és a Szigligeti Szín-
ház zenekarának a tagja. Nagyon 
sok tapasztalatot szereztem, fan-
tasztikus karmesterekkel, zené-
szekkel zenélhettem együtt. A ze-
nekarozás mellett öt évet tanítot-
tam a zeneiskolában hegedű tan-
szakon. Aztán egy nagy forduló-
pont következett az életemben, 
férjhez mentem. Megváltam a 
zenekari tevékenységemtől, mert 
család mellett már nem lehetett 
intenzíven folytatni, bármennyi-
re is szerettem volna. Szarvason, a 
Tessedik Sámuel Főiskolán meg-
szereztem az óvodapedagógu-
si diplomámat, és 2008 szeptem-
berétől a Madarász Imre Egyesí-
tett Óvoda óvodapedagógusa va-
gyok a Jókai úti óvodában. Pár 
év elteltével Szarka Lászlóné és 
Gulyás Ferencné támogatásával 
szakvizsgát szereztem az Óvodai 
nevelés a művészetek eszközei-
vel szakirányban. Intézményünk-
ben jelenleg az Óvodai nevelés a 
művészetek eszközeivel munka-
közösség vezetője vagyok. A zene 
itt is kiteljesedhetett bennem, hi-
szen sok továbbképzésen vehet-
tem részt az intézményvezetőim 
által. Lehetőségem adódott egy 
fantasztikus módszertani gyűjte-
ményben is publikálni, amely egy 
szakmai módszertant ad az óvo-
dapedagógusoknak a zenei tehet-
séggondozás területén.

- Nagyon fontos, hiszen ebben 
az életszakaszban nagyon fogéko-
nyak a gyerekek, és ha megfelelő 
motivációval, bátorítással fordu-
lunk feléjük, akkor szinte szárny-
ra kapnak. Örömmel mond-
hatom, hogy nálunk, a Jókai úti 
óvodában mindennapos a hang-
szerhasználat. Szalókiné Erzsi-
ke csellón, Tóthné Mártika fuvo-
lán, furulyán, körtemuzsikán, ci-
terán játszik, én pedig hegedűn. 
Ehhez a tagóvoda intézményve-

zetője, Romhányi Sándorné mű-
vészeti kiegészítésként hozzájá-
rul verssel, mesével, ami kiteljesí-
ti ezt a komplexitást. A zene min-
den tevékenységünkbe beépül, így 
motiváljuk a gyerekeket. Termé-
szetesen nemcsak hangszerekkel, 
hanem énekléssel, mondókázás-
sal is. Az éneklés nagyon fontos a 
munkánk során. A zene érzel-
mekre ható, hiszen megnyugtatja 
a sírós gyermeket, érdeklődést kelt 
fel, és nem utolsó sorban fejlesztő 
hatása van. Fontos, hogy olyan ér-
téket közvetítsünk, ami mára már 
kicsit elhalványodott, és nem biz-
tos, hogy otthon, ezeket a zené-
ket, dalokat, höcögtetőket, kis öl-
beli játékokat éneklik még a szü-
lők a gyerekeiknek. Ezért lénye-
ges, hogy ebben a korban beléjük 
tápláljuk, hogy majd vihessék to-
vább a saját gyermekeik számára.

- Óh, nagyon! Már említet-
tem, hogy megfelelő motiváció-
val mennyi mindenre képesek a 
gyerekek. Ez így van a hangszer-
választásnál is. A lányom is óvo-
dáskorban kezdett el próbálkozni 
a hegedűn, és a munkám során is 
számos kisgyerek ismerkedik meg 
valamilyen hangszerrel. Boldog 
vagyok, hiszen októberben, a ze-
ne világnapján sikerült egy olyan 
hangversenyt rendeznünk, ahol a 
volt óvodásaink egy nagyon szép 
hangversenyt adtak elő. Túlnyo-
mórészt "hegedűseim" vannak, de 
csellón is játszik egy kislány. Most 
jelenleg egy nagycsoportos fiatal-
ember igazi csoda számunkra, hi-
szen tavaly még nem volt ennyi-
re kimagasló a zenei képessége, de 
ez most hihetetlen mértékben fej-
lődött. Hatévesen a zeneiskolában 
hegedül, tanára Székelyné Szaba-
dos Annamária.  

- Igen, nagyon-nagyon szere-
tem. A tehetségműhelybe olyan 
5-6 éves gyermekek járnak, akik 
érdeklődnek a zene iránt, az átla-
gosnál magasabb szintű, esetleg 
kimagasló képességekkel rendel-
keznek, de az esélyegyenlőség el-

vét is figyelemben tartom. Ez egy 
kisebb közösség, ahol egyéni fej-
lesztéseket végzek heti egy alka-
lommal. A gyerekek lelkesek, ak-
tívak és motiválhatóak. Jó érzés 
hallani a gyerekektől a műhely-
munka után - mint a zenészek -, 
hogy sokáig dúdolgatják a tanult 
dalt, vagy éppen táncmozdula-
tokat végeznek. Nagyon büszke 
vagyok minden "Dúdolósomra", 
akik eddig tagjai voltak a tehet-
ségműhelyemnek.    

- Óvodán belül a mindenna-
pokat és a zenei műhelymunkát 
maximális szakmai tudásommal 
folytatni. Minden tanévkezdet 
nagy kihívás, hiszen vegyes élet-
korúak a gyerekek, így minden 
évben a gyerekek életkori sajátos-
ságaihoz kell terveznünk. Óvo-
dánk büszkélkedik egy szülők-
ből, nagyszülőkből álló kórussal, 
akik szívesen énekelnek rendez-
vényeinken gyerekeik örömére. 
Szeretném, ha ez a tevékenység 
folytatódna, mert úgy gondolom, 
van értelme a munkánknak.  

- Igen, van több is. Elhatároztuk 
a kedves kolléganőmmel, Mártiká-
val, hogy megtanulunk gitározni. 
Sajnos az idő hiánya miatt ez ed-
dig nem valósult meg, de nem ad-
juk fel. Régebben felmerült az öt-
let, hogy intézményünkben dolgo-
zó, hangszeren játszó óvodapeda-
gógusok közreműködésével, egy 
kis kamarazenekart lehetne ala-
kítani. Ez egy nagyon nagy feladat 
lenne, és egyben nagy kihívás is.  
A Karcagi Szimfonikus Zenekar-
nál most kicsit csend van, de úgy 
hallottam hamarosan próbálni fo-
gunk. Nagyon várom, hogy foly-
tassuk a zenélést, hiszen szerintem 
a város is igényli a zenekar műkö-
dését. Jó lenne, ha meg tudnánk 
valósítani a zenekar együttműkö-
dését az általános iskolák kórus-
állományával. Emellett fantaszti-
kus tehetségek vannak itt Karca-
gon, gondolok itt a zeneiskola nö-
vendékeire. De ez még mind a jö-
vő zenéje.

Kapás Mónika

„Fontos, hogy olyan értéket 
közvetítsünk, ami mára 

már elhalványodott”
– Interjú Molnárné Győri Erika óvodapedagógussal –

Zenésznek készült, és óvodapedagógus lett belő-
le. A kettőt mégis ötvözni tudja, és számtalan gye-
rekkel szeretteti meg nap mint nap a zenét és a 
hangszereket. A művészetek eszközeivel fejlesz-
ti az óvodások képességeit, és most a város vezeté-
se a munkájának elismeréseképpen Karcag Város 
Kultúrájáért Díjat adományozott neki. Molnárné 
Győri Erikával, a Madarász Imre Egyesített Óvo-
da Jókai úti tagóvodájának óvodapedagógusával 
szakmai munkájáról és terveiről beszélgettünk.

- Gratulálunk a díjhoz! Szá-
mított erre az elismerésre?

- Említette a zenét, de pon-
tosabban, hogyan is kapcso-
lódik az Ön neve a kulturá-
lis élethez? 

- Tudatosan készült óvónő-
nek, vagy kezdetben más sze-
retett volna lenni?

- Hogyan lehet a zenét be-
csempészni az óvodába? 
Mennyire fontos ilyen kis-
korban megszerettetni a 
gyerekekkel?

- Mennyire jellemző, hogy 
ilyen kis korban elkezde-
nek a gyerekek hangszeren 
játszani? 

- Ha jól tudom, Ön vezeti 
a Dúdoló tehetségműhelyt 
az óvodában…

- Milyen céljai, tervei van-
nak még az óvodában?

- A zene területén vannak 
még olyan tervei, amiket 
mindenképpen megvalósí-
tana?
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A Rákbetegek Országos Szer-
vezete Karcagi Klubja és a "MIN-
DIG VAN REMÉNY" Daganatos 
Betegekért Alapítvány a Rákel-
lenes Világnap alkalmából tar-
tott konferenciát február 5-én a 
Dérynében.

A résztvevőket Nagyné László 
Erzsébet, a Kátai Gábor Kórház 
főigazgatója köszöntötte: 

- 2000 februárja óta, amikor 
is Párizsban megtartották az el-
ső rákellenes világkongresszust, 
minden év február elején világ-
szerte megemlékeznek ezen rossz-
indulatú daganatos betegség meg-
előzésének, gyógyításának lehe-
tőségeiről, a mielőbbi felismerés 
szükségességéről. Mi február ne-
gyedike üzenete? Mit kell, hogy 
jelentsen mindannyiunk számára 
a "Rák Világnapja"?

A daganatos betegségek még 
most, a III. évezred elején is a leg-
pusztítóbb betegséget, az emberi-
ség legnagyobb ellenségét jelentik. 

A rák elleni felelősségteljes 
küzdelem mindannyiunk közös 
ügye. Mindenki tehet valamit, s 
csak közös összefogással vehe-
tünk erőt e szörnyű kór uralmán! 
Emberi életünk szinte minden 
egyes területe érintett: a családtól 
a társadalom széles köréig (nemze-
ti rákellenes programok), a mun-
kavédelemtől a közlekedéspolitiká-
ig, a törvényhozástól a környezet-
védelemig minden területen kimu-
tatható a felelősség a rákkal szem-
ben. Ezen a szakmai tanácskozá-
son is ezzel kapcsolatban sok új 
információhoz juthatnak a részt-
vevők - mondta Nagyné László Er-
zsébet, majd felolvasta dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi miniszter 
köszöntőjét: 

- A Rákellenes Világnap al-
kalmából rendezett megemléke-
zés ünnepi megnyitóján tisztelet-

tel köszöntöm a rendezvény há-
zigazdáit, neves előadóit és min-
den kedves vendégét! Mindenek-
előtt szeretnék köszönetet mon-
dani a két szövetségnek, a Rákbe-
tegek Országos Szervezete Karca-
gi Klubjának, valamint a „MIN-
DIG VAN REMÉNY” Daganatos 
Betegekért Alapítványnak, hogy a 
világnap rangjához méltó találko-
zóval csatlakozik ahhoz a nemzet-
közi szintű összefogáshoz, amely 
honfitársainkat is segíti. „Alattad 
a föld, fölötted az ég, benned a lét-
ra.” - írja Weöres Sándor A teljes-
ség felé című művében, amelynek 
üzenete a Rákellenes Világnapon 
az, hogy az emberi létben nincs 
két egyforma út, de mindegyik az 
ég felé tör. Gyakran épp azok tud-
nak reményt adni másoknak, aki-
ket nagyobb megpróbáltatás elé 
állított az élet. Tiszteletre méltó az 
a szellemi-lelki támogatás és való-
di segítség, amelyet a „Rákellenes 
Világnapról megemlékezés Kar-
cagon” című találkozó program-
ja nyújt. A neves előadók irány-
mutatásai mellett az életvezeté-
si tanácsok, a személyes hangvé-
telű orvos-beteg talál-
kozó, a megosztott ta-
pasztalatok, a közös-
ségben rejlő erő egy-
től-egyig elősegítik 
a gyógyulást. Kívá-
nom, hogy a Rákel-
lenes Világnap a be-
tegség megelőzésé-
ben és legyőzésében 
egyaránt sokakat se-
gítsen! Köszönöm, 
hogy e világmére-
tű törekvés jegyében össze-
fogtak, és követendő példát mutat-
nak! - írta a tárcavezető.

A köszöntők felolvasása után a 
Karcagi Járás területén előforduló 
rákbetegségekről dr. Borsos Ani-
kó járási tiszti főorvos, osztályve-

zető tartott előadást. Dr. Szekanecz 
Éva egyetemi adjunktus a kemote-
rápiás kezelésekről, dr. Zupkó 
István egyetemi docens a megté-
vesztő csodaszerekre és álgyógy-
módokra hívta fel a jelenlévők fi-
gyelmét. Dr. Szalay Annamária 
Ph.D MSC szakgyógyszerész a 
gyógyszerészi gondozás fontos-
ságáról, Horváth József mole-
kuláris genetikus - tu-
dományos doktorjelölt 

a szájüregi rák kutatásai-
nak eredményéről szólt. A 
szakmai napot Pál István 
Szalonna és Bandája mű-
sora zárta. 
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Ülésezett a Karcag Városi Ci-
gány Nemzetiségi Önkormány-
zat Képviselő-testülete febru-
ár 3-án (pénteken) a Városháza 
2. számú tanácskozótermében. 

Az ülésen Pánti Ildikó és Karca-
gi Nagy Zoltán képviselők, vala-
mint a Polgármesteri Hivatal több 
dolgozója is jelen volt. Hét napi-
rendi pontot tárgyaltak meg Var-
ga István elnök levezetésével. 

Először a legutóbbi ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 
számolt be az elnök, így említés-
re került, hogy nemrégiben ötven 
darab élelmiszercsomagot sike-
rült szétosztani ötven hátrányos 
helyzetű család között a Karcagi 
Református Egyházközség jóvol-
tából. A Cigány Nemzetiségi Ön-
kormányzat további százharminc 

élelmiszercsomagot (1000 Ft/cso-
mag értékben) tudott eljuttatni a 
megfelelő helyekre. 

Az első napirendi pont javaslat 
volt a 2017. évi költségvetési kite-
kintő határozat meghozatalára, 
amelyet egyhangúlag elfogadtak 
a képviselő-testület tagjai. Ezt kö-
vetően a Cigány Nemzetiségi Ön-

kormányzat 2017. évi költségve-
tését tárgyalták meg, amely szin-
tén elfogadásra került. Az elnök 
elmondta, új irodát kaptak, ahol a 
forgalom megemelkedett; egye-
dül a tüzeléssel voltak problémák 
a nagy hideg miatt. Karcag Város 
Önkormányzata minden hónap-
ban tíz mázsa tűzifával támogat-

ja a Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzatot, de saját forrásból is 
fordítottak tüzelővásárlásra. 

Megtárgyalták a Karcag Vá-
rosi Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzat 2016. évi költségveté-
séről szóló határozat módosítá-
sát is, amely szintén elfogadás-
ra került, majd a 2017. évi kulturá-
lis programokról tanácskoztak a 
képviselő-testület tagjai. Farsan-
gi rendezvényt terveznek márci-
us 4-ére a Déryné Kulturális Köz-
pontban, ezen kívül többek kö-
zött gyermeknapi rendezvényt, 
Roma napot, ballagásokat, sport-
versenyeket, nyári kirándulást, tá-
borozást, télapó ünnepséget, Ro-
ma Nemzetiségi Ünnepet. A napi-
rendi pont egyhangúlag elfoga-
dásra került.

Ezután a Karcag Városi Önkor-

mányzat és a Karcag Városi Ci-
gány Nemzetiségi Önkormányzat 
közötti megállapodás felülvizsgá-
latára és módosítására tett javas-
latot az elnök, ami a Tiszta utca 
6. szám alatti új iroda miatt volt 
szükséges. Varga István a meg-
változott körülményekről való tá-
jékoztatásban kért segítséget az 
önkormányzat dolgozóitól. A ja-
vaslat elfogadását egyhangúlag 
támogatta a képviselő-testület.

A Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának megalkotásáról 
szóló határozat módosítását szin-
tén megszavazta a képviselő-tes-
tület. Végül, a más falvakkal, ön-
kormányzatokkal való együttmű-
ködésről szóló jelentésekről sza-
vaztak, és el is fogadták azokat.

Erdei Orsolya

Elfogadták a nemzetiségi önkormányzat költségvetését

Konferencia a Rákellenes Világnapon
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OTTHON

Almás fánk
A tésztához

25 dkg finomliszt, 2 db tojás, 175 g tejföl, 0,5 cso-
mag sütőpor, 3 ek cukor, 2,5 ml vanília aroma, 5 
ml rumaroma, 1 csipet só, 2 ek lekvár/dzsem (al-
malekvár, de bármilyen folyós lekvár jó)

A sütéshez és tálaláshoz
5 dl napraforgó olaj, 2 ek porcukor (ízlés szerint) 

1. A lisztet összekeverjük a sütőporral, majd fakanállal hozzákeverjük a többi hozzávalót, 
és jól eldolgozzuk. Sűrűbb, palacsintatésztaszerű masszát kell, hogy kapjunk. Ezt kéz-
zel nem lehet formázni. Az alma lekvárt is a tésztába kell belekeverni! A tészta állaga 
dönti el, hogy mennyit vesz fel. 

2. A felforrósított olajba diónyi adagokat szaggatunk két kiskanál segítségével. Amint az 
elsőt beleszaggattuk, takarékra vesszük a tűzhely lángját, hogy ne égjenek oda. Kb. 
3 perc alatt megsül az egyik oldal, ha elegendő olajat öntöttünk az edénybe, akkor a 
fánkok maguktól megfordulnak, ha nem, akkor fordítsuk meg, és süssük a másik ol-
dalt még 1-2 percig.

3. A kész fánkokról a felesleges olajat papírtörlővel itassuk le.
4. Ízlés szerint porcukrozzuk tálaláskor. Jó étvágyat!

Hozzávalók (4 adag)

Elkészítése

Fotó: Internet

Játsszon Ön is a Karcagi 
Hírmondóval!

Mikor volt a XI. Nemzetközi Kevi 
Böllértalálkozó?

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel 

és telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben 

2017. február 20-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.

Nyereményjáték

Hatodik alkalommal rendez-
te meg január 31-én a KÁIAMI 
Kováts Mihály Tagintézménye a 
Helyesírási versenyt. A szerve-
zők nevében Kiss Ferencné taní-
tónő köszöntötte a versenyzőket, 
majd Szepesi Tibor önkormány-
zati képviselő megnyitójában ar-
ról szólt, hogy a mai számítógé-
pes világban, amikor a helyesírás 
ellenőrzést a gép megoldja he-
lyettünk, azért még oda kell fi-
gyelnünk a szövegszerkesztő ál-
tal felajánlott javításokra, mert 
adódnak vicces, bár nyelvtanilag 
helyes szójavaslatok. 

- Felgyorsult az életritmusunk, 
rövid idő alatt sokkal több infor-
mációt kell átadnunk és befogad-
nunk. A nyelv összetart minket, 
közös emlékezetünk záloga, jö-
vőnk meghatározója. Köteles-
ségünk gondozni, félteni, mert 
a magyar nyelv csak a miénk, s 
csak akkor tudjuk más nyelvét is 
tisztelni, ha becsüljük a sajátun-
kat. Bízom abban, hogy e ver-

seny sok pluszt ad a résztvevők-
nek, meggyőzve minket arról, 
hogy érdemes az anyanyelvi kul-

túrát ápolnunk. Ehhez a munká-
hoz kívánok a felkészítő peda-
gógusoknak további hitet és ki-
tartást, a szervezőknek, a zsűri-
nek, és nem utolsó sorban a ver-
senyzőknek sok sikert - mondta a 
képviselő, majd elkezdődött a ver-
seny, amelyen a 2., 3., és 4. osztá-

lyosok bebizonyították, hogy jól 
ismerik a magyar nyelv szabá-
lyait. A verseny végén adták át a 

Nyíriné Kátai Katalin által ko-
rábban kiírt öko-pályázatra be-
érkezett munkák készítőinek is 
az elismeréseket. Idén a tojáshé-
jat kellett felhasználni különböző 
formában az alkotásokhoz.

DE

Helyesírási verseny és öko-pályázat díjátadó

A Reformáció 500 - programsorozat január 31-én Biblia-
olvasó nappal indult. Országszerte csatlakoztak a határo-
kon átnyúló bibliaolvasáshoz a református iskolák. A refor-
máció emlékév nyitónapján arra vállalkoztak a Kárpát-me-
dence református oktatási intézményeinek diákjai, hogy 
közösen felolvassák a Biblia teljes szövegét. Hetvenöt ma-
gyarországi és határon túli általános és középiskola vett 
részt a kezdeményezésben. A Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium tornatermében 11 órakor Nt. Koncz Tibor 
elnök-lelkész köszöntője után Türke Beáta vallástanár fel-
olvasta az emlékévhez kapcsolódó levelet, majd a gimná-
zium 25 diákja és tanára olvasta fel a Bibliából az iskola szá-
mára kijelölt szakaszt. A Karcagi Nagykun Református Álta-
lános Iskolában pedig hittan órán olvastak fel a Bibliából.

Bibliaolvasó nap a református 
gimnáziumban
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2016. február 17. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Hírek
18.10 Városi programajánló
18.15 Gyermekpercek
 karcagi diákok fellépései
18.40 Nótacsokor
19.00 Pásztorok a Hortobágyon
19.05 Nagykunsági Krónika - közéle-
ti magazin     
 Aktuális kérdések - stúdióbeszél- 
 getés
 Vendég: dr. Nagy Molnár Miklós
 Téma: a múzeum idei tervei 
 Karcagi hírek - hírek, információk  
 városunkról 
 - riport Horváth József genetikussal
 - Megemlékezés a Rákellenes  
  Világnapon
 - Vadászbál
 Háttér - stúdióbeszélgetés
 Vendég: Kovácsné Szendrei Borbála
 Téma: Pedagógus Szolgálati  
 Emlékérmet vehetett át 
20.20 Kilencven éves a Déryné 

2017. február 21. kedd
18.00 Műsorajánlat 

18.05 Jöjjetek Hozzám – református 
istentisztelet
19.10 Karcagi hírek
19.40 A Hit Szava – római katolikus 
szentmise 2017. 01. 27. - Egyetemes 
imahét (Gulyás Zsolt, római katolikus 
plébános, érseki tanácsos, Karcag)
20.30 Bucsai Falunap 2016. - Mobil-
mánia élő koncert

2016. február 23. csütörtök

18.00 Műsorajánlat
18.05 Hírek
18.10 Városi programajánló
18.15 Gyermekpercek
 karcagi diákok fellépései
18.40 Nótacsokor
19.00 Pásztorok a Hortobágyon
19.05 Nagykunsági Krónika - közéle-
ti magazin     
 Aktuális kérdések
 - stúdióbeszélgetés
 Karcagi hírek - hírek, információk 
 városunkról 
 Háttér             
 - stúdióbeszélgetés
20.10 Reformáció 500.

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. február 11.
Nádházi Pálma - Rapi Zsolt

Születés
2017. február 05.
Seres Henrietta - Murányi Sándor
Kg., Bodrog utca 24.

Maja Henrietta

2017. február 06.
Balogh Anita - Kis Róbert
Kg., Hajnal utca 37.

Róbert

2017. február 08.
Szabó Tünde - Orbán János
Kg., Takács Péter utca 38.

Tünde

2017. február 12.
Varga Renáta - Kökény József 
Kg., Délibáb utca 12.

Dominik

Halálozás
Takács Sándor 
 (1944)

Jobbágy Imre 
 (1952)

Kirják Elek 
 (1922)

Bagi Imre 
 (1927)

Nagy Imre 
 (1930)

Február 18. (SZOMBAT)
8-13 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3. )
9-20 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Február 19. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)

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

Gyógyszertári 
ügyelet

Kedves Olvasóink!
Lapzárta: 2017. február 20. (hétfő) 12 óra

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

Február 18-19. Dr. Domán György Karcag, Ady Endre utca 58.  Tel.: 06/30-434-5950

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
 - Építészmérnök, építésztervező (Karcag),
 - Középiskolai földrajztanár - földrajz-bármely szakos kö-

zépiskolai tanár (Kenderes),
 - Középiskolai informatika tanár - informatika-bármely 

szakos középiskolai tanár (Kenderes),
 - Középiskolai magyartanár - magyar nyelv és irodalom- 

bármely szakos középiskolai tanár (Kenderes),
 - Egyéb szakképzett oktató, nevelő (Kisújszállás),
 - Minőségellenőr (Kisújszállás),
 - Műszaki rajzoló (Kisújszállás),
 - Szociális és mentálhigiénés munkatárs (Kunmadaras),
 - Mérlegképes könyvelő, pénzügyi ügyintéző (Karcag),
 - Logisztikai ügyintéző (Kisújszállás),
 - Idegenforgalmi ügyintéző (Berekfürdő),
 - Üzletvezető (Karcag),
 - Pultos (Karcag),
 - Lakatos (Kisújszállás),
 - Forgácsoló (Kisújszállás),
 - Hegesztő (Kisújszállás),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozás-csomagoló (Budapest).

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 Vir-
tuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

Meghívó
Módszertani bemutatóval egybekötött tanítási órára 
hívjuk a református iskola iránt érdeklődő leendő 

1. osztályos szülőket és a gyermekeket. 

Interaktív, játékos tanítás-tanulás
Időpont: március 1. (szerda) 1. órában: 8.00-9.00-ig
Helyszín: Varró u. 4. (földszinti terem)
Minden érdeklődő szülőt és gyermeket szeretettel 

hívunk és várunk.
Iskolavezetés
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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.

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 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, teljesen 
felújított lakás, költözés miatt 
alkuképesen eladó. Tel.: 06/70-
220-3580.

Karcagon, a Kisvénkertben, a 
Kékvirág utcában, 10 sor kert-
föld (fele felkerítve, rajta lakóko-
csi) eladó. Tel.: 06/30-216-9216.

Karcag belvárosában, zártud-
varos, téglaépítésű társasház-
ban, III. emeleti, 59 m2-es, két-
szobás lakás (kelet-nyugati fek-
vésű), garázzsal, vagy anélkül 
eladó. Tel.: 06/30-540-4462.

Eladó kétszobás, összkomfortos, 
kockaépítésű ház Karcagon, a 
Vasút utcán. Tel.: 06/70-242-2613.

ÉPÍTÉSI TELEK GARÁZZSAL, köz-
művekkel, a buszpályaudvar kö-
zelében eladó. Délnyugati fek-
vés, kedvező ár! Tel.: 06/20-805-
2338.

Lakható ház, építésre alkalmas 
telekkel eladó Karcagon, a Deák 
krt. 69. szám alatt. Tel.: 06/59-
313-595, 06/30-439-5304.

Karcagon, a Hunyadi utca 15. 
szám alatt ház eladó. Tel.: 06/59-
313-692.

Bánhalmán, 1530 m2-es telken, 
kétszobás, összkomfortos, kocka 
típusú családi ház eladó, vagy 
elcserélhető Karcagon központ-
hoz közeli családi házra. Minden 
megoldás érdekel. Tel.: 06/20-
580-8946, 06/20-282-7058.

Karcagon keresek központ-
hoz közeli kétszobás, összkom-
fortos kertes házat albérletbe, 
hosszabb távra. Tel.: 06/20-580-
8946, 06/20-282-7058.

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 csirke, 
kakas, jérce (3-4 kg) eladó. Vágás 
minden pénteken, a megren-
delést csütörtök délig kérem le-
adni. Karcag, Soós I. u. 12. Tel.: 
06/59-311-969, 06/30-244-5160.

Vegyes
Eladó Citroën C4, gyári festék-
réteg vastagsággal, egyso-
ros függesztett tárcsa, fehér 
zománcsparhelt (30.000 Ft). 
Érdeklődni: Karcag, Füredi ut-
ca 3. szám alatt. Tel.: 06/30-963-
5073.

Trapézlemez többféle színben 
kapható 1450 Ft/m2-től (kerítés-
nek, tetőnek, garázsnak). Tel.: 
06/30-265-4197.

Eladó alig használt, 12 fogas fa-
létra, pelenkázós gyerekágy (na-
rancsszínű). Tel.: 06/59-300-454.

Szobabútor (4 elemes) és oxi-
génpalack eladó. Tel.: 06/30-261-
2935.

MTZ-50-es Zetor, pótkocsi, hó-
toló, KCR-2000-es markoló, 
szárzúzó, rendsodró, vetőgép, 
eke, Nissan lassújármű, beton-
keverő és lábas vasszín eladó. 
Tel.: 06/20-316-0136.

Frissnyugdíjas ápolónő házi be-
tegápolást, és egyéb kisegítői, 
vagy kereskedelemmel kapcso-
latos munkákat vállal. Minden 
megoldás érdekel. Tel.: 06/30-
238-2918.

Partner 1535 típusú elektromos 
láncfűrész alkatrészenként el-
adó (vezetőlap, fűrészlánc, ola-
jozó, meghajtó kerekek, stb.). 
Vásárolnék a típushoz való 1500 
W-os villanymotort. Tel.: 06/59-
314-302.

Karcagon, a Reggel utca 33. 
szám alatt, bevizsgált, zárjegyes 
mézvásár. Tel.: 06/30-696-5288.

AKCIÓ! Február 6-tól a készlet 
erejéig minden 2000 Ft feletti 
vásárlás estén 30% engedmény. 
Továbbá farmerok 300 Ft-tól, 
felsők 150-300 Ft-ig kaphatók 
a SZŰCS-KER-nél. Cím: Karcag, 
Szabó József utca 32/b (a Morgó 
Csárda felől).

Eladó: 1 db kétszemélyes, ágy-
neműtartós, kihúzható rekamié, 
1 db kétajtós szekrény, 1 db TV 
szekrény, 1 db szőnyeg (2x3 mé-
teres) és gázpalackok. Tel.: 06/30-
413-7745.

Porszívó, fénycső armatúra (120-
as), marmonkanna, szemetesku-
ka (10 l-es), ruháskosár, konzol 
mosdóhoz, gyalupadhoz szolga-
pad, gázpalacktartó, mákdaráló, 
alumínium kanna, Singer varró-
gép, kukta (7 l-es), dohányzóasz-
tal (fémvázas), festmény, ventilá-
tor alkatrésznek, csavarok, anyák, 
ruhaneműk, cipők, és sok más el-
adó. Tel.: 06/30-849-2295.

Társkeresés
55 éves férfi társat keres 48-54 
éves hölgy személyében. Tel.: 
06/30-897-8703.

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, számlaképesen 
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, mű-
anyag nyílászárók forgalmazá-
sát, beépítését, redőnyök, rovar-
hálók, szalagfüggönyök készíté-
sét 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.

Utánfutóval kisebb-nagyobb 
fuvarokat vállalok, akár távol-
ságit is. Tel.: 06/30-265-4197.

APRÓHIRDETÉS

TISZTELT 
HIRDETŐINK!
SZERKESZTŐSÉGÜNK 

A HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT

 FELELŐSSÉGET 

NEM VÁLLAL!

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!

A Györffy István Katolikus Általános Iskola
Szülői Munkaközössége

JÓTÉKONYSÁGI BÁLT
rendez, amelyre szeretettel meghívjuk

Időpont: 2017. február 25. (szombat) 18.00 óra
Helyszín: Déryné Kulturális Központ

A bál fővédnökei:
 Dr. Fazekas Sándor Varga Mihály
 földművelésügyi miniszter nemzetgazdasági miniszter

A bál védnökei:
 Kovács Sándor Dobos László
 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei polgármester
 Közgyűlés elnöke

Köszönettel várjuk felajánlásaikat.

Számlaszám: 11745073-20003421
Telefon: 06/30-492-6771
Önzetlen felajánlásaikat előre is megköszönve, tisztelettel:

a Szülői Munkaközösség

PÁLYÁZAT
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 

pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Betöltéséhez szükséges feltételek:
 - középfokú iskolai végzettség,  
 - számítógépes ismeret (word, excel),
 - büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 - raktárkezelői tanfolyam.

Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai önélet-
rajzát, végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolatát.

Az állás betöltésének várható időpontja: 2017. március 01. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 23.

Jelentkezni írásban, 2017. február 20-ig lehet az alábbi cí-
münkön:

Városi Önkormányzat Városgondnoksága
5300 Karcag, Villamos u. 109.
e-mail cím: vgkarcag.munkaugy@gmail.com
Tel: 06/59-311-411, Fax: 06/59-311-538

RAKTÁRKEZELŐ 
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HIRDETMÉNYEK

A digitális kultúra elterjedése a „REFI”-ben

A digitális írástudás, a valamennyiünket egyre inkább körülvevő informatikai eszközök isme-
retének, kezelésének képessége mára alapvetővé, szükségessé vált - olvashatjuk az Iskolai Di-
gitális Oktatás Megújítási Tervében, amelyet a kormány az elmúlt évben elfogadott. Fontos cél 
a tervben, hogy az iskolában a digitális eszközök használata legyen alapkészség, és minden 
tanóra használja ki a digitális technológia lehetőségeit. 

Iskolánkban az innovatív oktatáshoz szükséges eszközpark rendelkezésre áll a peda-
gógusok és a diákok számára. A gépek nem „laborszigeteken”, számítástechnika szak-
tantermekben zárva szolgálják az informatika tantárgy oktatását. Minden tanító és 
szaktanár számára, mind a 20 tanteremben 10. éve hozzáférhető az informatikai esz-
köz, interaktív technika. Ennek köszönhetően az új oktatási kultúra elterjedt a pedagó-
gusok között. 

2013-tól iskolánkban a digitális pedagógiai innováció tovább bővült.
Átadásra került a 30 férőhelyes, többfunkciós digitális természettudományi és nyelvi labor, 

valamint bővült az informatikai eszközpark, az informatikai szaktantermek száma mára már 
háromra emelkedett. Ez a modern eszközpark nem marad kihasználatlanul. Iskolánkban az IKT 
térhódítása tanáraink hozzáállásától és képzettségétől függ. Ezért folyamatos a felkészítésük 
az iskolánkba szervezett akkreditált képzések formájában.

A személyi és a tárgyi feltételek meglétének köszönhetően lehetővé válik szeptem-
bertől, hogy az angol nyelv tanítása mellett 1. osztálytól felmenő rendszerben bevezet-
jük a játékos informatika oktatását – délelőtti órák keretein belül, heti 1 órában. Meg-
vásároltuk az új tableteket, mert az iskola-előkészítő foglalkozásokon azt tapasztaltuk, 
hogy óvodásaink nagy része már a hagyományos „egeret” nem ismeri.

Iskolánk minden szinten támogatja a tanulást, ezen belül a digitális oktatást, képességfej-
lesztést, tehetséggondozást. 

Iskolavezetés

Tisztelt Lakosság!
Szeretnénk felhívni figyelmüket intézményünk

új szolgáltatására:

JOGI TÁJÉKOZTATÁSNYÚJTÁS

A Család- és Gyermekjóléti Központ szakember 
közreműködésével ingyenes jogi tájékoztatásnyújtás-

sal, jogi felvilágosítással segíti a járás lakosságát.

A szolgáltatás segítő információk szóbeli 
nyújtására vonatkozik.

A jogi tájékoztatásnyújtást kéthetente szerda 
délutánonként lehet igénybe venni 

előzetes időpont-egyeztetéssel.

Helyszín: Család- és Gyermekjóléti Központ 
(5300 Karcag, Püspökladányi út 33.)

A szolgáltatásról bővebb információ kérhető az alábbi 
elérhetőségeinken:

Karcagi Többcélú Kistérségi 
Társulás

Szociális Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti 

Központ
5300 Karcag, Püspökladányi út 33.

Tel.: 59/311-006
e-mail: szszkkarcag@gmail.com

A Család- és Gyermekjóléti Központ 
szolgáltatásai ingyenesek

Bucsa-Karcag 1-5 (1-3)
Füzesgyarmat - műfüves pálya

2017. február 08.

Karcag: Fekete-Kovács L., Orosz, Bencsik, Hamar, Szí-
vós Gy., Szívós G., Szentannai, Balogh, Székely, Kupai K.

Cserék: Belényesi, Szajkó, Kőrösi, Kiss S., Balajti
Edző: Orosz István
Góllövők: Székely, Balogh, Orosz, Kiss, Szajkó

Körösladány-Karcag 1-3 (0-1)
Füzesgyarmat - műfüves pálya

Karcag: Fekete, Balajti, Orosz, Szőke N., Bencsik, Szentan-
nai, Szívós G., Kupai K., Balogh, Székely, Kovács L.

Edző: Orosz István
Góllövők: Kovács L., Székely, Balogh

A labdarúgó megyei I. osztályú bajnokság február 25-én 
kezdődik Jánoshidán, ha az időjárás is megengedi. Ahogy 
Orosz Istvántól megtudtuk, a labdarúgó csapat felkészülé-
se során hetente hat alkalommal tartanak edzést. Közben 
előkészületi mérkőzéseket is beiktatnak. A vezetőedző vé-
leménye szerint az eddigi edzésmunkájuk jól szolgálta a fel-
készülést, az a cél, hogy eredményesen szerepeljenek a tava-
szi idényben. Eddig két játékosuk, Szőke Róbert és Rózsa Ist-
ván, munkahelyi elfoglaltság miatt távozott a csapatból.

B.I.

Előkészületi mérkőzések

HIRDETMÉNY
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a telepü-

lésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 37. § (2) bekezdésének megfelelően ezúton 
tájékoztatom Karcag város lakosságát, érdek-képviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteit, vallá-
si közösségeit arról, hogy a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 259/2016.(X.27.) 
„kt” határozat, valamint a 300/2016. (XII.15.) „kt.” sz. határozat meghozatalával Karcag város 
hatályos Településszerkezeti tervének és Helyi építési szabályzatának módosítását határozta el.

A módosítási célok átvezetése a R. 32. § (1) a) pontja szerinti teljes eljárás keretében történik.
A módosítási célok a következők:

a.1 A 4-es főközlekedési úttól dél-keletre fekvő (nagyrészt iparterületbe sorolt) településrész 
szabályozásának felülvizsgálata, és a rendezési tervek aktualizálása. 

a.2 A 4-es főközlekedési úttól észak-nyugatra fekvő (nagyrészt iparterületbe sorolt) település-
rész szabályozásának felülvizsgálata, és a rendezési tervek aktualizálása. 

a.3 A jelenleg is iparterületbe (Gip-3 jelű építési övezetbe) sorolt 7322 helyrajzi számú földrész-
letre vonatkozó helyi építési szabályok felülvizsgálata a jelenleginél (max. 6,0 m) nagyobb épít-
ménymagasságú üzemcsarnok létesíthetősége érdekében.

a.4 A jelenleg kereskedelmi-szolgáltató területbe (Gksz-9 jelű építési övezetbe) sorolt 510/1 
helyrajzi számú földrészlet átsorolása ipari gazdasági területbe és erdőterületbe, a tervezett hasz-
nálatnak megfelelően.

a.5 A jelenleg zöldterületbe (Z-1 jelű övezetbe) sorolt 507/3 helyrajzi számú földrészlet azon ré-
szének átsorolása kereskedelmi, szolgáltató (Gksz) területbe,  amely a kialakítandó, 507/4 hely-
rajzi számú földrészlethez kerül.

A módosítási célok térképi ábrázolása, a tervezési területek lehatárolása a Polgármesteri Hi-
vatal, Aljegyzői Iroda Hatósági Csoportjánál (I. em. 25-26. irodájában), munkaidőben megte-
kinthetők.

A rendezés várható hatása: az érintett lakosok, illetve vállalkozás fejlesztési elképzeléseinek meg-
valósulása, Karcag város fejlődésének előremozdítása.

Kérem, hogy a R. 37. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az előzetes tájékoztató hirdetmény meg-
jelenésétől számított 21 napon belül, az abban foglalt elhatározással, és a rendezés alá vont terület-
tel kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket, véleményüket írásban a következő címre küldjék meg:

Karcag Város Polgármesteri Hivatala
Farkas Renáta főépítész részére

5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Amennyiben a meghirdetett anyaggal kapcsolatban kérdésük van, kérem keressék 

településünk főépítészét: 
Farkas Renáta főépítész: (30) 549-4591

Dobos László 
polgármester


