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A Kossuth téren található I. vi-
lágháborús emlékmű teljes-kö-
rű restaurálása, a hozzá kapcso-
lódó szökőkút kőszerkezetének 
helyreállítása, és a bronz lovas 
szobor megtisztítása szüksé-
gessé vált.

2015 augusztusában a Város-
háza előtt álló I. világháborús 
emlékmű talapzatáról az emlék-
táblák egyike leesett, és szét-
tört, illetve több tábla is sérült ál-
lapotban volt, ezért levételre ke-
rült a balesetveszély elhárítása 
miatt.

A széttört emléktáblák helyreállítá-
sa nem lehetséges, így azok pótlásá-
ra a KKETTKK-CP-02 számú Közép- és 
Kelet-európai Történelmi és Társada-
lom Kutatásért Közalapítvány pályá-
zatán keresztül 2 000 000 Ft összeget 
nyert a Karcag Városi Önkormányzat.

Az új táblák biztonságos visszahe-
lyezése érdekében a burkolat hely-
reállítása és tisztítása szükséges. Az 
emlékmű teljeskörű restaurálása so-
rán a szökőkút kőszerkezetének hely-
reállítása és a lovas szobor megtisztí-
tása is elengedhetetlen.

Felújítják az I. világháborús emlékművet

A kommunizmus áldozataira emlékezve 
február 24-én (pénteken) Karcag Város Ön-
kormányzatának nevében Kovács Szilvia és 
Gyurcsek János alpolgármesterek, valamint 
Rózsa Sándor jegyző helyezte el a kegyelet ko-
szorúját a katolikus templommal szemköz-
ti parkban, a kommunista diktatúra áldoza-

tainak emléket állító kopjafánál. Az Ország-
gyűlés 2000. június 13-án nyilvánította febru-
ár 25-ét a kommunizmus áldozatainak emlék-
napjává, és azóta minden évben ekkor emlé-
kezünk meg a kivégzés vagy éhínség miatt éle-
tét vesztett, családjaiktól elválasztott, és kény-
szertáborba hurcolt honfitársainkról.

A kommunizmus áldozatainak 
emléknapja

Hónapokig készültek nagy titokban a Györffy István Katolikus Általá-
nos Iskola Györffy Színtársulatának amatőr, bár sokszor már igazi profi-
kat meghazudtoló módon játszó tagjai. A színtársulatban vannak jelenle-
gi és volt tanulók szülei, pedagógusok, diákok. Az idei meglepetésdarabot 
- Az emberke tragédiáját - február 24-én, pénteken este nyilvános előadá-
son, majd szombaton is telt házas nézőtér előtt, nagy sikerrel mutatták be 
a XXI. Györffy Bál előtt. 

A Déryné Kulturális Központ színháztermében megjelenteket szom-
baton Kovács Miklósné igazgató köszöntötte, aki felolvasta dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi miniszter bálra küldött gondolatait is.

Az emberke tragédiáját Posztós Gábor rendezte. - Nyár óta dolgoz-
tunk a darabon, mindenki hozta a saját kis ötletét. Volt, aki jelenetet ka-
pott (Kapusi Lajos, Zsembeli Józsi), aztán ezeket a jeleneteket összerak-
tuk. Rengeteg próba, legalább 100 óra van mögöttünk, és örülök, hogy a 
közönségnek tetszett. Már a jövő évi ötletelés is elkezdődött, szintén nagy 
társulatban, 30-35 főben gondolkodunk. Nem egyszerű dolog ennyi em-
bert összehangolni, hiszen a felnőttek közül sokan dolgoznak vidéken, 
van, aki külföldön. Talán nem is volt olyan próba, amikor mindenki jelen 
volt. Az iskola diákjainak a táncok betanításában a táncpedagógusok és a 
tanító nénik sokat segítettek. Hat éve már nagyjából állandó a csapat, így 
mindenki tudja a dolgát. Amikor elkezdődik az előadás, minden szereplő 
összekapja magát, s így alakul ki ez a nívós produkció - mondta a rendező. 

Az előadás után, a bál kezdetén Gulyás Zsolt plébános, érseki taná-
csos egy csokor virággal köszöntötte Pánti Ildikó önkormányzati képvi-
selőt, az iskola nyugalmazott igazgatóját, a Györffy Bálok elindítóját, vala-
mint Szabóné Fábián Évát, a szülői közösség elnökét, és Szakályné Kollát 
Emesét, az iskola pedagógusát a szombati bál és műsor megszervezésében 
nyújtott segítségükért. 

Az iskolaszék nevében Molnár Pál elnök, önkormányzati képviselő 
azt kívánta, hogy legyen sikeres a bál, és a Györffy Színtársulat még 21 év 
múlva is szórakoztassa előadásával a nagyérdeműt.  

- Évek óta nagy siker övezi a színtársulat előadását - mondta Kovács 
Miklósné igazgatónő, aki reméli, sikerül megvalósítani az idei terveiket. 
Tavaly a Kossuth téri iskola udvarán egy játszóteret, a József Attila utcai 
iskolában a nyelvi labor bútorait sikerült kicserélniük a bál bevételéből. 
Most az iskola néptáncos ruháira gyűjtenek. Köszönik az adományokat, 
amelyek a gyerekek jövőjét fogják szolgálni. 
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok
Közmondások 
és falfirkák (1.)

Nem emlékszem pontosan, de még sze-
rintem az általános iskolát se kezdtem meg 
egy Közép-Tisza menti faluban, amikor elő-
ször hallottam a „kutyából nem lesz sza-
lonna” magyar népi közmondást. Akkor 
még persze nem értettem a pontos jelen-
tését, bár tudtam nagyon is jól, hogy mi a 
„kutya”, és mi a „szalonna”. (Utóbbit gyak-
ran fogyasztottuk hagymával, paprikával, 
paradicsommal, mert évente általában két 
mangalicát is levágtunk). 

Azt meg különösen nem értettem, hogy 
a felnőttek miért kapcsolják össze ezt a 
mondást a „kommunista” jelzővel vagy fő-
névvel, és miért veszik akkor suttogósra a 
hangjukat. Mindezeket csak jóval később ér-
tettem meg. Azt is, hogy a magyar népi köz-
mondások bár axiómáknak tűnnek, valójá-
ban mégsem azok, mert virtuális kicsengé-
sükben hordoznak némi pesszimizmust is. 
(Ti., hogy ez „sajnos”, mert még ha „kutyá-
ra éhes” is az ember, itt a Kárpát-medencé-
ben nem szokás megenni. Persze, azt is lát-
hatjuk, hogy az idén a „kutya nem ette meg 
a telet”, sem a valóságban, sem a „közélet-
ben”. )  

Ilyenekre gondoltam, amikor a múltheti 
Kormányinfót hallgattam, amikor is Lázár 
János miniszter úr sajnálkozva bejelentette, 
hogy miért kényszerül arra Magyarország, 
hogy az olimpiai pályázatot visszavonja. Ő 
ugyan nem említett kutyát vagy kutyákat, 
de az ember óhatatlanul is összekapcsolja 
a momentán már nem „politikai árvákat” 
a Kétfarkú Kutya Párttal, hiszen szemmel 
látható átfedés található közöttük. Igazán 
csak most értjük meg, miért is választot-
ták a „kétfarkú kutyát” jelképüknek: nem-
csak „balfarkúak” vannak köztük, hanem a 
„jobbfarkúak” is velük együtt nyüszítenek, 
vinnyognak, veszett kutyák módjára. Azon-
ban mégsem „itt van a kutya elásva”. 

Azt már megszokhattuk, hogy ezek a li-
berális kétfarkúak, főleg a vidéki magyaro-
kat nézik hülyének és hibbantnak – sajnos 
részben igazuk is van, mert ezt azért már 
nem kellene tűrnünk –, de az már minde-
nen túlmegy, amit az ATV Havas a pályán 
műsorában Ungváry Rudolf „főideológu-
suk” harsogott. 

Már nemcsak azt hörgi-nyüszíti, hogy 
„ezt a rendszert – az Orbánit – még, ha jót 
akar csinálni (olimpiai pályázat), abban is 
meg kell akadályozni”, ezen jóval túlmegy.

(folytatása következik)
 -ács-

Megtartotta soros ülését Kar-
cag Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete február 23-
án. A napirendi pontok között el-
múlt évi beszámolók, idei mun-
katervek elfogadása és alapító 
okiratok módosítása szerepelt. 
Az ülésen Dobos László polgár-
mester két karcaginak gratulált a 
munkájához, és kitüntetést is át-
adott.

Az ülés elején egyperces néma 
felállással tisztelgett a képviselő-
testület a kommunizmus áldo-
zatai előtt a február 25-ei emlék-
nap alkalmából.

Első napirendi pontként egy-
hangúlag elfogadták a képviselők 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási 
Hivatal 2016. évi tevékenységéről 
szóló tájékoztatóját. Hodos Juli-
anna hivatalvezető számszerűsít-
ve beszélt a legfontosabb adatok-
ról és a magas ügyfélforgalomról. 
Pánti Ildikó képviselőnő példa-
értékűnek nevezte a hivatal pre-
cíz és gyors munkáját.

Kilenc igennel és két nemmel 
megszavazták a döntéshozók a 
Karcag Városi Önkormányzat 
2016. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet módosí-
tását, amely egyben az elmúlt év 
lezárását jelenti. Karcagi Nagy 
Zoltán, a Pénzügyi, Mezőgazda-
sági és Fejlesztési Bizottság elnö-
ke elmondta, hogy a módosítá-
sokkal az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének bevételi és ki-
adási főösszege 3.862.024.000 fo-
rintra változott.

Két tartózkodás mellett támo-
gatták a városatyák a talajterhe-
lési díjról szóló rendelet-tervezet 
javaslatát, amely július 1-jén lép 
életbe. Erre azért volt szükség, 
mert a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal Hatósá-
gi Főosztály Törvényességi Fel-
ügyeleti Osztálya levélben kérte 
az önkormányzatot, hogy rende-
letalkotó kötelességének tegyen 
eleget. Dobos László polgármes-
ter javasolta, hogy mindezt úgy 
tegyék, hogy a lakosok ne érez-
zék ennek a káros hatását.

Egyhangúlag elfogadták a kép-
viselők a Déryné Kulturális, Tu-
risztikai, Sport Központ és Könyv-
tár, valamint a Györffy István 
Nagykun Múzeum 2016. évi te-
vékenységeiről szóló beszámoló-
it. Mindkét intézmény vezetője, 
Szepesi Tibor és dr. Nagy Molnár 
Miklós is szóban kiegészítette a le-
írtakat, beszéltek a már hagyomá-
nyossá vált programokról, ugyan-
akkor az elkövetkezendő idő-

szak terveiről is, ezzel már érint-
ve a következő napirendi ponto-
kat, amelyben a két intézmény 
2017. évi munkaterveit hagyta jóvá 
a képviselő-testület. Dobos Lász-
ló polgármester gratulált az igaz-
gatóknak és a munkatársaiknak, 
és további eredményes munkát kí-
vánt. 

Elfogadták a képviselők Do-
bos László polgármester 2017. évi 
szabadságolási tervének terveze-
tét. Ugyancsak támogatták a vá-
rosvezető és a főállású alpolgár-
mester cafeteria juttatását is.

Egyhangúlag támogatta a tes-
tület a Bűnmegelőzési Alapítvány 
alapító okiratának módosítását, 
majd a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okira-
tának elfogadását, amelyre egy hi-
ánypótlás miatt, a Szolnoki Tör-
vényszék javaslatára volt szükség.

Elfogadták a Déryné Kulturá-
lis, Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár alapító okiratának mó-
dosítását, amelyet a tavalyi évben 
elvégzett szakfelügyeleti ellen-
őrzés javaslatai alapján készítet-
tek el. Támogatták továbbá az in-
tézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, amelyre jogszabá-
lyi változások miatt volt szükség. 

Megszavazták a képviselők az 
„Európa a polgárokért” című pá-
lyázaton a részvételt, amellyel az 
önkormányzat a negyedik sport-
találkozó megvalósítását segíte-
né elő, ami összeköti a lengyel, a 
német és a magyar fiatalokat év-
ről évre.

Egybehangzóan támogatta a 
testület a Madarász Imre Egyesí-
tett Óvoda képzési helyszínként 
való részvételét a „Kisgyermek-
kori nevelés támogatása” című 
kiemelt uniós projektben, vala-
mint együttműködő partnerként 
a „Társadalmi felzárkózási és in-
tegrációs köznevelési intézkedé-
sek támogatása” című projektben 
(„Esélyteremtő óvoda”). Gulyás 
Ferencné intézményvezető el-

mondta, hogy előbbivel képzésre 
és hospitálásra adnak lehetőséget 
négy óvodájukban, az utóbbival 
pedig a hátrányos helyzetű gye-
rekekkel való foglalkozást támo-
gatják hét óvodájukban.

A napirendi pontok előtt Do-
bos László polgármester Karcag 
Város Önkormányzatának nevé-
ben köszönetét fejezte ki dr. Sü-
tő Mihályné Klárika néninek ön-
zetlen közéleti tevékenységéért, 
aki a műemlék Köves Daráló és 
Malomtörténeti Gyűjtemény be-
mutatását díjmentesen végzi. A 
városvezető köszöntötte továbbá 
Bene Imrét, aki 2016. december 
5-én Budapesten, a magyar for-
radalom és szabadságharc 60. év-
fordulója alkalmából a hazasze-
retetéért, példamutató nemzeti 
elkötelezettségéért az ’56-os Hű-
ség a Hazához Érdemrend Nagy-
kereszt kitüntetésben részesült.

A napirendi pontok előtt Len-
gyel János képviselő a közbizton-

ságról és az utak javításáról tett fel 
kérdést. Andrási András pedig a 
postai kereszteződés villanyrend-
őrrel ellátása mellett, a dohány-
boltok pánikgombbal ellátásának 
lehetőségéről érdeklődött. Dobos 
László polgármester elmondta, 
folyamatos levelezésben vannak 
a Közútkezelő Kht-val, reménye-
ik szerint ebben az évben ezek a 
problémák megoldódnak. A köz-
biztonságra reagálva hangsúlyoz-
ta, hogy az adatok alapján a Kar-
cagi Rendőrkapitányság végzi a 
legjobban a munkáját a megyé-
ben. A dohányboltok pedig vállal-
kozásként működnek, így nem az 
önkormányzat hatásköre, de utá-
nanéz a lehetőségeknek.

A januári testületi üléshez visz-
szakapcsolódva Dobos László pol-
gármester meghívta Gulyás Feren-
cet, az EON Karcag területi üze-
meltetési irányítóját, aki az áram-
szünetek okáról számolt be. Mint 
kiderült, az egyik telekommuni-
kációs cég Digitális Magyarország 
és a Szupergyors Internet Prog-
ram fejlesztése érinti Karcag város 
egész területén az áramszolgálta-
tó kisfeszültségű hálózatát, hiszen 
annak a tartószerkezetére kerül-
nek fel az optikai kábelek. Ennek 
következtében voltak és lesznek 
áramkimaradások, de az extrém 
időjárási körülményeket igyekez-
nek figyelembe venni. A munkála-
tok várhatóan őszre fejeződnek be.

A képviselő-testület munka-
terv szerinti következő ülését 
2017. március 30-án (csütörtö-
kön) tartja.

Kapás Mónika

Testületi ülés

Kárenyhítő juttatás a tavaly kárt 
szenvedett gazdálkodóknak

A Földművelésügyi Minisztérium 5 milliárd forintot biz-
tosít mintegy 3.300 gazda részére a 2016. kárenyhítési év 
kedvezőtlen időjárási jelenségei miatti veszteségeikre.

Az agrárkár-enyhítési rendszerben tagok és az elmúlt év 
káreseményei alapján jogos igénnyel rendelkező termelők 
a Magyar Államkincstár vonatkozó határozatát követően a 
napokban kaphatják meg kárenyhítő juttatásukat.

A 2016. kárenyhítési évet a tavaszi fagykárok és jégeső-
károk jellemezték, ennek megfelelően az összes kifizetés 
közel 90%-át ezekre a káreseményekre, és döntően az ül-
tetvénnyel rendelkező károsultak veszik igénybe.

Az Országgyűlés most februárban nyílt ülésszaka tár-
gyalja az aszálydefiníció kiegészítését, a termelési érték-
csökkenési limit újraértelmezését és az országos jégkár-
megelőző rendszer jövőbeni működési forrásainak bizto-
sítását is magában foglaló, termelői visszajelzések alapján 
született FM kezdeményezést, amely jól beleillik a rendszer 
fejlesztését szolgáló kormányzati törekvésekbe.

(FM Sajtóiroda)

FM hírek

Kedves Olvasóink!
Lapzárta: 2017. március 6. (hétfő) 12 óra
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- Már nagyon régen, 25 éve 
üzemeltetek egy pékséget, ahol 
főállásban vagyok ügyvezető, ko-
rábban pedig egyéni vállalkozó-
ként tevékenykedtem. A Karcagi 
Ipartestületnél már hosszú évek 
óta alelnök voltam, amikor dön-
tenünk kellett arról, hogy meg-
szűnjön-e az Ipartestület, vagy 
lesz-e olyan személy, aki tovább-
viszi. Mivel vannak nagyon jó, 
aktív tagjaink is, ezért úgy dön-
töttünk, hogy ne szűnjön meg. 
Így tavaly augusztusban engem 
választottak meg elnöknek, de ez 
csak a most januári törvényszéki 
bejegyzéssel vált hivatalossá.

- Valamikor nagyon jól mű-
ködött az Ipartestület, tulajdon-
képpen az anyagiak határozzák 
meg azt, hogy mennyire volt jó, 
és mennyire vált kevésbé azzá. 
Régen még itt a nagytermet ki 
tudtuk adni diszkónak, és volt 
egy komoly bevételünk is. Eb-
ben az időszakban volt főállá-
sú ügyvezetője is az Ipartestü-
letnek, aki napi nyolc órában, fi-
zetésért látta el az adminisztra-
tív feladatokat. Amikor ez a le-

hetőség megszűnt, és a helyi-
séget sem sikerült kiadni sem 
diszkónak, sem más célokra, ak-
kor kezdett hanyatlani az Ipar-
testület működése is. Különösen 
nehézzé tette a helyzetet, hogy 
mindenkinek van főállása, így e 
mellé társadalmi munkában vé-
gezni a feladatokat nem egysze-
rű. Korábban volt itt nyelvokta-
tástól kezdve szakmai tovább-
képzésekig minden. Valószínű-
leg ez azért szünetelt, mert az 
Ipartestület is szünetelt, de bí-
zunk benne, hogy ez hamarosan 
változni fog.

- A vállalkozókat fogja ösz-
sze, és nagyon sok mindenben tu-
dunk segíteni. Most három éven 
keresztül a Jogpont elnevezésű in-
gyenes jogi tanácsadás vár min-
den érdeklődőt hétfő délutánon-
ként itt Karcagon. Ez egy Európai 
Uniós támogatással megvalósu-
ló projekt, ami az Országos Ipar-
testületnek köszönhetően a Kar-
cagi Ipartestületnél valósulhat 
meg. Ez abból a szempontból is jó, 
hogy erre az időre bérleti díjat fi-
zetnek a terem után. Így a tagdíja-
kon felül ebből is van egy kis be-
vételünk. Nemcsak iparosok, ha-
nem mások is bejöhetnek taná-
csért, nem küldünk el senkit.

- A vállalkozók feltett kérdései-
re tudnunk kell válaszolni, legyen 
az munkaüggyel, társadalombiz-
tosítással vagy adóval kapcso-
latos kérdés. Ha azonnal nem is 
tudunk válaszolni, amikor felke-
res bennünket, akkor utána tu-
dunk nézni, hiszen a megyei el-
nökségtől és az Országos Ipartes-
tülettől is kapunk segítséget. Így 
annak a vállalkozónak, aki az 
Ipartestület tagja, nem egyedül 
kell kijárnia az utat bizonyos kér-
déses ügyekben.

- Addig, amíg volt főállású ügy-
intéző, addig gyakrabban kerestek 
minket, mint az utóbbi két-három 
évben, amikor nem igazán műkö-
dött az Ipartestület. Nagyon bí-
zom benne, hogy hamarosan si-
kerül újra fellendítenünk. Heti egy 
alkalommal, csütörtök délutánon-
ként 15 és 18 óra között én várom 
a vállalkozókat a székhelyünkön, 
és igyekszem segíteni őket a felme-
rülő kérdéseik megoldásában.

- Vannak kisvállalkozások is, 
de zömmel az egyéni vállalko-
zók jellemzőek szinte minden te-
rületről: fodrász, kőműves, festő, 
késes-köszörűs, szállítmányozó, 
víz-, gáz- és központifűtés-sze-
relő, stb. Az IPOSZ igyekszik ki-
szűrni a feketemunkát, mert nyil-
vánvaló, hogy az nagyban ront-
ja a vállalkozóknak az esélyeit. A 
karcagi szervezethez területileg 
egyébként még Berekfürdő tar-
tozik.

- Nem panaszkodás, de nem 
könnyű vállalkozónak lenni. Na-
gyon elszántnak kell lennie an-
nak, aki belevág a vállalkozói 

életbe. Mindenekelőtt azt kell ne-
ki tudnia, hogy a bevétel az nem 
jövedelem. Sokan, amikor elkez-
denek vállalkozni, újszerű, jó dol-
gokat találnak ki (bár ezt egy-
re nehezebb), ami természetesen 
kezdetben mindig jobban megy, 
főleg, ha jó reklámot is tud mel-
lé biztosítani a vállalkozó. So-
kan viszont ott hibáznak, és ab-
ba buknak bele, hogy azt hiszik, 
hogy „hú, de jól kerestem, ez az 
enyém”. Az még nagyon soká lesz 
a vállalkozóé. Tisztában kell lenni 
azzal, hogy az első perctől kezd-
ve vannak kiadások, vannak költ-
ségek. Úgyhogy az, hogy mi a ha-
szon, az majd egy év múlva derül-
het ki. Tehát ahhoz, hogy valaki 
vállalkozni kezdjen, ahhoz némi 
tőke is szükséges, mert csak úgy 
hozzáfogni, ne adj’ isten hitelből, 
az úgy nagyon keserves.

- Most a legelső feladat az, hogy 
szinte újjáépítsük az Ipartestüle-
tet, és meggyőzzük a tagokat ar-
ról, hogy érdemes tagnak lenni, 
érdemes ide időnként bejönni. 
Nyilván, most sem lesz az, hogy 
napi 8 órában mindig itt van va-
laki, de ahogy már említettem, 
csütörtökönként én itt leszek, és 
várom a vállalkozókat, iparoso-
kat, és igyekszem segíteni abban, 
amiben tudok.

- Rendszeresen kapjuk az or-
szágos IPOSZ-tól a pályázati le-
hetőségeket, amelyeket a vállal-
kozók felé továbbítunk. Tudni 
kell, hogy ezeknek a pályázatok-
nak is megvannak a feltételei, így 
az is meggondolandó, hogy ki, 
milyen szinten mer belevágni a 
megvalósításukba. A Jogpont pe-
dig az IPOSZ pályázata, ő intézi 

a jogászt és a bérleti díjat is, tehát 
ez nekünk nem jelent költséget.

- Korábban ipartestületi bál 
volt, aztán amikor már nem volt, 
aki szervezze, és annyira odate-
gye magát, ahogyan egy bál szer-
vezéséhez kell, akkor összefog-
tunk a Karcagi Szakképzési Cent-
rum Varró István Szakiskolájával, 
hiszen egy a célunk: a hiányszak-
mák feltöltése szakképzett munka-
erővel a vállalkozások, munkahe-
lyek számára. A szakmunkáskép-
ző biztosítja a szakmunkáskép-
zést, a vállalkozók, iparosok pe-
dig javaslatot tehetnek arra vonat-
kozóan, hogy milyen szakmát len-
ne érdemes oktatni, illetve a gya-
korlati képzésben is részt vesznek. 
Nem minden szakmában lehet 
ugyanis megoldani tanműhelyben 
a gyakorlati képzést, így ez mind-
két félnek jó megoldás. Már a ha-
todik bált szervezzük a szakmun-
kásképzővel közösen, Szakmabál 
néven, ami most március 4-én lesz 
a Déryné Kulturális Központban. 
Idén a nagyobb feladatokat a szak-
munkásképző vállalta, mi legin-
kább a létszámot biztosítjuk, azt, 
hogy minél többen eljöjjenek, és 
ajándéktárgyakkal, támogatások-
kal segítsék a kitűzött célunk meg-
valósulását. A befolyt összegen pe-
dig az Ipartestület és a szakmun-
kásképző osztozik.

- Mi egyfolytában a Karcagi 
Ipartestület épületének felújításá-
ra gyűjtünk, arra viszont nagyon-
nagyon sok pénz kellene. Általá-
ban, ha van egy alapítványi bál, 
akkor az többnyire úgy műkö-
dik, hogy kitűzik a célt, és akkor 
rövid időn belül meg is valósítják 
azt. A mi esetünkben sajnos ezt 
rövid időn belül nem tudjuk kivi-
telezni, de ha már elkezdődik va-
lami, és komolyan vesszük, akkor 
azt hiszem, hogy sikere lehet.

Kapás Mónika

Újjáépül a Karcagi 
Ipartestület

– Interjú Laczik Dénesné elnökkel –

Megkezdődött a Karcagi Ipartestület újjáépí-
tése. Heti egy alkalommal, csütörtökönként 15 
és 18 óra között várja a vállalkozókat a karcagi 
szervezet új elnöke a régi helyen, a Bajcsy-Zsi-
linszky utca 2. alatt. Laczik Dénesnével a szer-
vezet működéséről, terveiről beszélgettünk, il-
letve arról, hogy miben tudnak segíteni a vál-
lalkozóknak. Az új elnök azt is elárulta, hogy 
mennyire nehéz ma vállalkozónak lenni.

- Mit lehet tudni Önről, ho-
gyan lett a Karcagi Ipartes-
tület elnöke?

- Hogyan működik most, és 
hogyan működött koráb-
ban a Karcagi Ipartestület?

- Jelenleg milyen feladato-
kat lát el az Ipartestület?

- Miért éri meg ipartestüle-
ti tagnak lenni?

- Milyen gyakran szokták 
felkeresni Önöket, hogy se-
gítsenek?

- Meg lehet-e határozni, 
hogy milyen vállalkozások 
tartoznak a Karcagi Ipar-
testülethez?

- Mennyire nehéz manap-
ság vállalkozónak lenni?

- Milyen tervek, feladatok 
várnak az Ipartestületre az 
elkövetkezendő időszakban?

- Említette, hogy a jogi ta-
nácsadás Európai Uniós tá-
mogatásból valósul meg. Van-
nak még ehhez hasonló pá-
lyázatok?

- Jótékonysági bált is szok-
tak szervezni. Mi az Ipartes-
tületnek ebben a szerepe?

- Idén mire gyűjtenek?
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A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi 
Szakgimnázium idén is csatlakozott a Wass Albert-maratonhoz.

A rendezvény alapvető célja, hogy egyre több emberhez eljut-
tassák az évtizedekig elhallgatott, ma már egyre népszerűbb er-
délyi magyar író és költő gondolatait.

A felolvasáson február 17-én (pénteken) este Nagy Éva igazga-
tóhelyettestől saját erdélyi élményeivel kiegészített képes ismerte-
tőt hallgattak meg a jelenlévők Wass Albert (Válaszút, 1908. ja-
nuár 8. – Astor, Florida, 1998. február 17.) erdélyi magyar íróról 
és költőről. Ezután a gimnázium vállalkozó diákjai szavalóverse-
nyen vettek részt.

A zsűri - Szathmári Lajosné, Rideg István, Tóth Barna - ér-
tékelése után pedig éjfélig felolvasást tartottak Wass Albert mel-
lett Reményik Sándor, Kányádi Sándor, Dsida Jenő, Sütő András, 
Tamási Áron műveiből.

A karcagi helyszínnel egy időben 59 felvidéki, erdélyi telepü-
lésen egészen Los Angelesig hangzottak el gondolatok Wass Al-
bertről. A karcagi felolvasáson részt vett Kovács Szilvia alpol-
gármester, dr. Nagyné Serfőző Éva, az iskola vezetője és Szente-
si Lajos főgondok is.

DE

Wass-maraton a gimnáziumban
A Szent Pál Marista Általános Is-

kola idén február 23-án, csütörtö-
kön rendezte meg farsangi felvo-
nulását, immár ötödik alkalom-
mal.

Az iskolaudvaron gyülekező lel-
kes gyereksereg és a kísérő felnőt-
tek délelőtt 11 órakor indultak út-
nak, hogy a hagyományhoz híven 
megtegyék télűző sétájukat város-
unk utcáin. A jelmezeket a gyerekek 
maguk választották ki osztályon-
ként, és ők is készítették el őket osz-
tályfőnökük segítségével, szem előtt 
tartva a praktikumot. Így például ku-
kás zsákok kaptak új célt, amelyek-
hez ötletes fejdíszek járultak. Me-
sefigurák elevenedtek meg, példá-
ul Spongyabob, Shrek, Batman vagy 
Garfield. Emellett idén ünnepli az iskolafenntar-
tó szerzetesrend fennállásának 200. évfordulóját, 
így ezzel kapcsolatosan is készültek jelmezek. Volt 
egy Marcellin-figura is (Marcellin Champagnat, a 
rend alapítója). - Voltak, akik ibolyának öltöztek, hi-
szen a Marista Szerzetesrend másik jelképe a há-
rom ibolya, ami az egyszerűséget, a szerénységet 
és az alázatosságot fejezi ki a rend számára – tud-
tuk meg Dedinszkiné Tóth Katalin igazgatóhelyet-
testől, aki azt is elmondta, hogy idén nagy öröm-

mel tapasztalták, hogy a Györffy István Katolikus 
Általános Iskola alsó tagozata is csatlakozott a fel-
vonuláshoz. - Örömmel vennénk, ha minden iskola 
csatlakozna hozzánk – ha nem is teljes létszámmal. 
Szeretnénk a telet elűzni továbbra is ezzel a ren-
dezvénnyel, mert úgy gondoljuk, hogy a gyerekek-
nek fontos, hogy élményeket szerezzünk – mondta 
el az igazgatóhelyettes. 

Erdei Orsolya

Maristások farsangi felvonulása

A Déryné Kulturá-
lis Központban műkö-
dő „Életet az éveknek” 
Nyugdíjas Klub febru-
ár 22-én (szerdán) ren-
dezte meg hagyomá-
nyos farsangi ünnep-
ségét, amelyre a leg-
több karcagi nyugdíjas 
csoport, egyesület, az 
Idősek Klubja és Idő-
sek Otthona képviselői 
is ellátogattak. A prog-
ram során a nyugdíja-
sok szórakoztató je-
lenetekkel, versekkel, 
énekkel készültek egy-
más számára, de olyan 
produkció is volt, amelyik táncra perdítette a közönséget. A műsort 
követően a program zenés-táncos szórakozással folytatódott, vala-
mint a jelmezek is felvonultak. 

Nyugdíjasok farsangja

POSTALÁDA

Aranyos diákok szép eredménye a FeHoVá-n

A Karcagi Arany János Általános Iskola a 2014/15-ös tanévben csatlakozott a Tisza-tavi Sport-
horgász Kft. által elindított Pecasuli elnevezésű programhoz.
A Pecasuli foglalkozásain a Tisza-tó halaival, élővilágával ismerkedtek a gyerekek, de olyan fon-

tos témákról is tanultunk, mint a horgászetika vagy a természetvédelem. Célunk, hogy diákja-
ink tapasztalati ismeretekre tegyenek szert, és hogy egy életre szóló hobbira találjanak, miközben 
megtanulják tisztelni a vízi élővilágot. 
A programon résztvevő iskolák csapatai minden évben meghívást kapnak a nagy hagyományok-

kal bíró, budapesti Hungexpo területén lévő Fegyver-Horgász-Vadász kiállításra is, ahol egy ver-
seny keretében számot adnak a tanév során tanult ismereteikből. Főként elméleti tudásukat te-
szik próbára, totó, teszt, puzzle, halfelismerés formájában. Intézményünk tanulói mind a 3 év 
során kiemelkedő, szép sikereket értek el. 2015-ben 10 csapatból a 3., 2016-ban 16 csapatból 5., 
míg idén 2017. február 9-én 30 csapatból a 7. helyezést sikerült elérnünk. A számokon is jól lát-
szik, hogy idén, minden eddiginél több intézmény csatlakozott a programhoz. Tanulóink számá-
ra a Pecasuli ingyenesen biztosítja az éves területi engedélyt, ezért itt még nem ér véget a Pecasuli 
szakkörünk, hiszen tavasszal vízparti foglalkozásra is megyünk, ahol remélhetőleg hatalmas ha-
lakat sikerül kifognunk. Gyakorlati óráinkat Horváth Zoltán segítségével tartjuk meg, ezúton is 
köszönet érte.

Ujvárosiné Hanuszka Katalin
Horváth-Tóth Éva

program-vezető, felkészítő pedagógusok 
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„English is Fun”
Február 17-én (pénteken) rendezték meg a kistérségi angol nyelvi versenyt, az „Eng-

lish is Fun”-t. 5 településről, 8 iskolából 44 tanuló vett részt a versenyen. Eredmé-
nyek: 5. évfolyam: 1. hely – Pásztor Fanni (Kossuth Lajos Gimn. Szakképző Isk. Ált. 
Isk., Tiszafüred), 2. hely – Ivanics Patrik (Nagyboldogasszony Kat. Ált. Isk., Jászbe-
rény), 3. hely - Éliás László (Györffy I. Kat. Ált. Isk.); 6. évfolyam: 1. hely - Dobos Le-
vente (Györffy I. Kat. Ált. Isk.), 2. hely - Hagemeister Robin (Kossuth Lajos Gimn., 
Szakképző Isk. Ált. Isk., Tiszafüred), 3. hely - Bihari Ábel Manó (Bethlen Gábor Ref. 
Ált. Isk., Törökszentmiklós); 7. évfolyam: 1. hely - Bihari Bence (Bethlen Gábor Ref. 
Ált. Isk., Törökszentmiklós), 2. hely - Kenyeres Emma (Bethlen Gábor Ref. Ált. Isk., 
Törökszentmiklós), 3. hely - Percze Karina (Karcagi Nagykun Ref. Ált. Isk.); 8. évfo-
lyam: 1. hely - Fekete Emese (Bethlen Gábor Ref. Ált. Isk., Törökszentmiklós), 2. hely - 
Koltai Lea Kiara (Kossuth Lajos Gimn., Szakképző Isk. Ált. Isk., Tiszafüred), 3. hely - 
Pataki Máté (Karcagi Nagykun Ref. Ált. Isk.).

Györffy István néprajztudós születésnapjának 133. évfordulóját 
ünnepelte a Györffy István Katolikus Általános Iskola a 23. alka-
lommal megrendezett Györffy napok rendezvénysorozatával. A 
programok február 13-án (hétfőn) kezdődtek. 

A hétfő délutáni ünnepi meg-
nyitón Kovács Miklósné igazga-
tó köszöntötte a megjelenteket, 
akik között volt Pánti Ildikó ön-
kormányzati képviselő, az iskola 
nyugalmazott igazgatója, Molnár 
Pál önkormányzati képviselő, az 
Iskolaszék elnöke, Gulyás Zsolt 
érseki tanácsos, plébános, az is-
kola lelki vezetője és Szabóné Fá-
bián Éva, a szülői munkaközös-
ség elnöke.

A rendezvény a Györffy Galé-
ria kiállításának megtekintésével 
folytatódott, majd a 3. a osztály 
tantermében a „Hozzunk létre 
Györffy Galériát” elnevezésű rajz- 
és makettpályázat, valamint a 
helytörténeti és néprajzi pályázat 
eredményhirdetésére került sor. 

A rajzokat Borsosné Herczegh 
Judit igazgatóhelyettes és a szak-
mai zsűri értékelte. 57 pályamun-

ka érkezett a felhívásra. Külön-
díjban részesültek az 1. a osztály 
szakköri csoportjának tagjai: Ba-
laskó Renáta, Burján Hanna Gréta, 
Márki Flóra, Molnár Liza Szon-
ja, Molnár Zétény és Nagy Ben-
ce László. Különdíjat kapott még 
Straub Melinda, Kovács Bence, 
Pető Dániel és Kovács Márton. 
Harmadik helyezést ért el Csí-
kos Ádám Dávid, Darabos Lehel, 
Madar Szilvia Nóra, Kiss Milán, 
Németh László. Második lett Ko-
vács Imre, Laboncz Erik, Szegedi 
Mátyás Gábor és Németh Lász-
ló. Első helyezett lett Márki Fló-
ra, Laczik Boglárka, Fekete Csil-
la és Kardos Panna. Különleges-
ségként, egy óvodás, leendő első 
osztályos lány is nevezett a ver-
senyre Darabos Sarolta szemé-
lyében, aki különdíjban része-
sült.

A helytörténeti és néprajzi pá-
lyázatra 24 pályamunka érkezett 
több iskolából. A pályázatokat a 
két zsűritag, dr. Kasuba Jánosné 
nyugdíjas könyvtárostanár és 
Rapi Lajosné nyugdíjas magyar-
történelem szakos tanár részlete-
sen értékelte, kitérve azok erős-
ségeire és a jövőben korrigálan-
dó dolgokra is. A tanulók több-
sége a „Szent István öröksége mi 
vagyunk” témát választotta dol-
gozatának, de sokan írták pálya-
munkájukat a „Tavaszi egyházi 
és népi kalendárium Karcagon” 
témáról is. Kiemelt arany mi-
nősítést szerzett Kasuba Leven-

te (Györffy I. Kat. Ált. Isk.), Kun 
László Ákos (Györffy I. Kat. Ált. 
Isk.), Papp Levente (Nagykun 
Ref. Ált. Isk.), Józsa Szabolcs-Kis 
Gergő (Györffy I. Kat. Ált. Isk.), 
Balaskó Ádám (Nagykun Ref. Ált. 
Isk.). Arany minősítésű lett Ko-
vács Gergő (Kováts M. Ált. Isk.), 
Márki Barbara (Kiskulcsosi Ált. 
Isk.), Tóth Enikő-Beregszászi Fló-
ra (Kiskulcsosi Ált. Isk.), Rózsa 
Anita (Nagykun Ref. Ált. Isk.), 
Horváth Noémi (Györffy I. Kat. 
Ált. Isk.), Éliás László (Györffy I. 
Kat. Ált. Isk.), Bugán Lili (Nagy-
kun Ref. Ált. Isk.) és Gyökeres 
Mária Zsófia (Nagykun Ref. Ált. 

Isk.) munkája. Ezüst minősítéssel 
díjazták Kardos Panna (Györffy 
I. Kat. Ált. Isk.), Kovács Zoltán 
(Kiskulcsosi Ált. Isk.), Mándoki 
Mónika (Györffy I. Kat. Ált. Isk.), 
Kántor Boglárka (Györffy I. Kat. 
Ált. Isk.), Simon Máté (Györffy 
I. Kat. Ált. Isk.) és Simon Csilla 
(Györffy I. Kat. Ált. Isk.) pályá-
zatát. Bronz minősítést pedig Ko-
vács Márton (Györffy I. Kat. Ált. 
Isk.), Deák Nikoletta (Györffy 
I. Kat. Ált. Isk.), Dobrai Csenge 
(Györffy I. Kat. Ált. Isk.), Juhász 
Balázs (Györffy I. Kat. Ált. Isk.) 
és Czinege Alexandra (Györffy I. 
Kat. Ált. Isk.) vehetett át.

Városi Olvasóverseny
A következő napon, február 14-én délután került sor az alsó tagozatos tanulók részére megrendezett 

Városi Olvasóversenyre a Kossuth téren lévő iskolaépületben, ahová szép számmal érkeztek a verseny-
ző gyerekek. A versenyfeladatokat idén a Szent László Emlékév tiszteletére állították össze, amellyel az 
iskola tisztelegni kívánt a király nagyságának emléke előtt. A második osztályos tanulók közül első he-
lyezést ért el Fekete Tibor (Györffy I. Kat. Ált. Isk.), második lett Ökrös Bercel Gábor (Nagykun Ref. 
Ált. Isk.), a harmadik helyezést pedig Karsai Patrik (Györffy I. Kat. Ált. Isk.) szerezte meg. A harmadik 
osztályosok közül első lett Fekete Csilla (Györffy I. Kat. Ált. Isk.), második lett Béres Dávid (Nagykun 
Ref. Ált. Isk.), a harmadik pedig Faragó Gergő (Nagykun Ref. Ált. Isk.). A negyedikeseknél Péter Gréta 
(Györffy I. Kat. Ált. Isk.) szerezte meg az első helyet, Kovács Hanna (Kiskulcsosi Ált. Isk.) lett a máso-
dik helyezett, és a harmadik helyen Horváth Levente (Nagykun Ref. Ált. Isk.) végzett.

„Mozdulj Györffy!”
Február 15-én, szerdán „Mozdulj Györffy!” sportversenyt tartottak a sport-

csarnokban felső tagozatos diákok részére. 183 tanuló tesztelte magát az ingafu-
táson. Az évfolyamok egymás ellen versengtek. Egyéni eredmények: 5. évfolyam 
(fiúk és lányok): 1. hely - Stupinszki Péter 5. b, Illyés Réka 5. a; 2. hely - Janó Alex 
5. a, Kasuba Levente 5. a, Kerekes Boglárka 5. b; 3. hely -  Ordas Tibor 5. b, Ba-
ranyai Dorka 5. a, Soós Eszter 5. a. 6. évfolyam: 1. hely – Kovács Dávid 6. a, Kar-
dos Panna 6. a; 2. hely – Gánya Rudolf 6. b, Mándoki Petra 6. b, Varga Kata 6. b; 
3. hely – Soós Ádám 6. a, Szabó Alexa 6. b. 7. évfolyam: 1. hely – Németh László 
7. b, Auner Kinga 7. b; 2. hely – Balogh Alex 7. b, Simon Csilla 7. a; 3. hely – Szat-
mári Richárd 7. b, Raffai Bettina 7. a. 8. évfolyam: 1. hely – Perla István 8. a, Sző-
ke Evelin 8. b; 2. hely – Házi Balázs 8. a, Jenei Nóra 8. a; 3. hely – Józsa Szabolcs 
8. a, Giba Adrien 8. a.

Györffy napok 2017

Helytörténeti pályázat és 
Györffy Galéria
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Házi-Sáray Mária „zenema-
nói” sokakat örvendeztettek meg 
a karácsony előtti hetekben kon-
certsorozatukkal. Az Erkel Fe-
renc Alapfokú Művészeti Iskola 
magánének tanszakának taná-
rával a csapatról és a városunk-
ban folyó magánének-oktatás-
ról beszélgettünk. Adottság kér-
dése lenne, hogy valakiből ma-
gánénekes lesz? Mennyiben ké-
pes a kedv, a szorgalom és a ki-
tartás kompenzálni az adottság 
hiányát? Leküzdhető-e a lámpa-
láz? Többek között ezekre a kér-
désekre kerestük a választ.

- 2002-ben jöttem Karcagra 
Sipos Antal kérésére. Vele beszél-
tük meg, hogy jó lenne indítani 
egy magánének tanszakot. Deb-
recenben, a Zeneművészeti Főis-
kolán végeztem, és úgy gondol-
tuk, hogy ebből valami jó sülhet 
ki, próbáljuk meg. Hál' istennek 
– csúnya szóval élve – nagyon jó 
„alapanyagok” teremnek Karca-
gon hangképzés szempontjából. 
Lélek szempontjából erős egyé-
niségek, ami kell a színpadra. Az 
első tanszakom idején még Mé-
száros Feri bácsi segített sokat – 
nagyon meleg szívvel emlékezem 
rá, mert jó kis alapot adott ah-
hoz, hogy könnyedén dolgozhas-
sak operaáriákkal, oratórium-
áriákkal, dalokkal az első tan-
szakommal.

- Így van, állítólag nagyon ke-
mény voltam friss, „főiskoláról 
kijövő” kezdő tanárként, nagy 
lelkesedéssel, nagy keménység-
gel. Ezt ők meg is szokták. Ahogy 
mondtam, Feri bácsi nagy segít-
ség volt nekem, neki örökké há-
lás vagyok ezért. Nagyon jó volt 
dolgozni az első tanszakkal – plá-
ne komolyzenei szempontból. Az 
énekoktatás is még nagyon ke-
mény alapokon feküdt abban az 
időben, 2002-ben, és jó alapok-
kal jöttek a gyerekek. Fiúk és lá-
nyok is vegyesen voltak. Öt év le-
forgása alatt eljutottunk egy ope-
rett-musical koncertig.

- Először Karcagon, a Déryné-
ben. Nagy segítségem volt akkor 
Házi Róbert Csaba és Donkó Im-
re, mert csak tanítanom kellett, 
ők mindent intéztek nekem. A 

Dérynések is mindenben partne-
rek voltak, mert ez új dolog volt, 
és úgy gondolom, hogy nagyon 
színvonalas volt zeneiskolai ta-
nulmányok viszonylatában. 

- Ez egy érdekes és összetett 
dolog. Iskolánk a kamarazenét 
képviseli – és ez látszik minden 
tanszakon. Az ötévestől a har-
minchárom évesig járnak hoz-
zánk, sőt, nagyon büszke vagyok 
arra, hogy anyukák is, hogy ha 
van kedvük – és tényleg nem kell 
ezért beiratkozni –, részt vesz-
nek próbákon rendszeresen, és 
jönnek velünk fellépni. A szín-
padon oldjuk egymást. Én tanu-
lok a tanítványaimtól, ők tanul-
nak tőlem és egymástól, és ez a 
forgás egyszer csak feloldja őket. 
Nem azt várom el, mint az isko-
lában, mert ez nemcsak énekta-
nításról szól. Mindenki egy egyé-
niség, és nem az kell, hogy meg-
üljenek egy helyben, hanem hogy 
– amellett, hogy persze tisztelik 
egymást –, saját magukra, a sa-
ját lelkükre ráleljenek, és ha van 
egy véleményük, akkor azt mer-
jék vállalni. Így egy idő után el-
fogadják magukat, és azt is meg-
szokják egymás mellett, hogy 
ki merjenek állni, hogy szeretni 
kell az embereket, bármilyen ze-
nét adunk nekik, annak monda-
nivalója legyen, szóljon az embe-
rekhez. 

- Vegyesen. Vannak gyerekek, 
akik kicsit exhibicionistábbak, 
és vannak olyanok, akik inkább 
csak úgy hozzátársulnak a má-
sik emberhez. Az exhibicionista 
meg szeretné mutatni, ki szeret-
né fejezni magát, és ez nagyon jó. 
Az is jó, ha valaki nagyon tehet-
séges és ösztönös, viszont az le-
het, hogy nehezebben irányítha-
tó. Nemcsak kiállunk és éneke-
lünk, tudni kell azt, hogy mit csi-
nálunk. Mert ha betegen is ki kell 
állni – mert van ilyen –, akkor 
meghal a színpadon, nem tudja, 
mit kell csinálni. Ha valaki nem 
annyira ösztönös, de gondolko-
zik, és jó hanganyag, akkor az-
zal néha könnyebb, mert ő tudja, 
hogy mit kell tennie. Ezt a kettőt 

hogyha összegyúrjuk, kijön belő-
le a jó. 

- Meg lehet, nekem volt is ket-
tő ilyen tanítványom. Életem so-
rán egy embert küldtem el meg-
hallgatás után. Két órán át hall-
gattam, és azért küldtem el, mert 
tényleg nem találta el a hango-
kat. Rettenetesen sokat tanultam 
attól a két tanítványomtól. Van 
olyan, akinek három vagy kettő 
és fél ép hangja volt, és most más-
fél oktávja van, és ha figyel, tisz-
tán énekel – de ez a gyerekkor-
ban nem foglalkozásnak az ered-
ménye, annak, hogy nem énekel-
tek neki. Mindenkinek van füle, 
mindenki tud énekelni, csak fog-
lalkozni kell vele. Egy szülő, ha 
hamisan is énekel, csak énekel-
jen. Az óvónők fantasztikusak, 
megemelem a kalapom előttük, 
mert az egy misszionárius mun-
ka. Amit leraknak alapkövet, az 
nagyon meghatározó. 

- A kamaracsoportból egy gye-
rekemet emelném ki, Kovács 
Ágota Csengét, aki ötévesen be-
jött hozzám, és azóta a csoport 
tagja. Nagyon ügyes, nagyon te-
hetséges. Igazából a magánéne-
ket mutálás után ajánlott elkezde-
ni, tizenöt évesen, de ez ma már 
nagy dilemma. Ha valaki felvéte-
lizik valahova, mondjuk óvónő-
képzőbe, vagy a színművészetire, 
az Ady Gimnáziumba színire, ter-
mészetesen előbb is foglalkozunk 
vele. Jönni kell, és akkor minden-
kivel egyénre szabottan meg lehet 
beszélni, hogy mit lehet. Valaki 
tizenhárom évesen olyat énekel, 

úgy van nyitva a torka, meg olyan 
isteni adottsága van, hogy lehet 
vele foglalkozni, valakire meg azt 
mondom, hogy várjunk még egy 
kicsit, jöjjön a csoportba. Ezeket 
a gyerekeket nem tudom felven-
ni, mert sikerélményük nem lesz, 
de ettől függetlenül a csoport-
ba tudnak járni, és amint tudom, 
felajánlom nekik, hogy jöjjenek 
egyéni órára.

- Fellépési lehetőségünk renge-
teg van. Városi szintű rendezvé-
nyek, iskolai rendezvények, sőt, 
iskolán/városon kívüli rendezvé-
nyek is vannak. Az Idősek Ott-
honába is szoktunk menni. Ver-
senyekre, furcsa szóval élve, az 
„alapanyag” határozza meg, hogy 
mivel tudunk menni. Annak ide-
jén, az első tanszakot említve, 
Házi Robi és Donkó Imi még egy 
operakettőssel, egy operaduettel 
nyerték meg a kamarazenei ver-
senyt Szolnokon. Szűcs Attilának 
a következő tanszakon már nem 
volt olyan partnere, ezért őt szó-
lóban vittem. Nemrég volt a Jász-
kun világ verseny, ahonnan a leg-
magasabb díjat hoztuk el. Csen-
ge például nem is vehetett volna 
részt ezen a versenyen, ez ott hely-
ben kiderült. Még egy évet várni 
kellett volna, de rendes volt a zsű-
ri, és aztán egy díjat ő is elhozott.  

- Ez a koncertsorozat – mert 
úgy nevezhetném, egy héten ki-
lenc koncert délelőttönként – iga-
zából a szívem csücske. Már két-
szer volt 2002 óta. Most már ez a 
koncertsorozat városi szintre lett 
emelve, ugyanis egyedül ezt nem 
tudtuk volna megvalósítani. Há-
lás vagyok sok embernek a város-

ban. Ez a koncertsorozat versek-
nek és daloknak a füzére, beleért-
ve az adventi időszakot, a Jézuska 
születését, egy kis hangszerbemu-
tatóval fűszerezve, a gyerekeket 
interaktív módon megmozgatva. 

- Hétfőtől csütörtökig két fellé-
pésünk volt délelőttönként, pénte-
ken egy, este pedig a nagy Déry-
nés karácsonyi koncert. Reggelen-
te 7.30-kor találkoztunk a zeneis-
kolában, sminkeltünk, nekem volt 
egy póthajam, hogy a gyermekem 
ne ismerjen fel az óvodában. Min-
denki vidám ruhákban volt, ezt 
nagyon élvezték a gyerekek. Az 
óvodavezető, az óvónők nagy dol-
got tettek azzal, hogy ennek a 18-
20 fellépőnek a szállítását megol-
dották. Elszállítottak minket az 
egyik óvodába, ott átöltöztünk, 
ráhangolódtunk, és akkor indult 
az előadás. Utána felöltöztünk, 
átszállítottak minket a követke-
ző óvodába. Ez egy interaktív elő-
adás volt, énekeltünk, táncoltunk, 
és improvizatív jellegű volt. Egy-
formán nem lehetett kétszer meg-
csinálni. Ahogy jött az embernek, 
meg ahogy a gyerekek reagáltak. 

- Minden óvodában máshogy. 
Valamelyik óvodás egy hango-
sabb szótól megijed, valamelyik 
meg igényli. Volt egy előadás a Jó-
kai úti óvodában, amikor úgy jött 
ki a lépés, hogy bementünk előre, 
és két kollégám is ott volt velünk: 
Dudás Enikő és dr. Debreczeniné 
Géczi Anikó. Nekik szintén na-
gyon köszönöm, nélkülük mind-
ez nem jöhetett volna létre. Az el-
ső pillanattól pozitívan fogadták 
a gyerekek. Sok ember kellett ah-
hoz, hogy ez megvalósuljon. Re-
méljük, hogy lesz még folytatás.

Erdei Orsolya

„Tanulok a tanítványaimtól, ők pedig tőlem és egymástól”
- interjú Házi-Sáray Mária zenepedagógussal

- Hogy fogadták a gyerekek?

- Hogyan zajlott egy-egy 
ilyen fellépés?

- Milyen versenyzési és fel-
lépési lehetőségeik vannak?

- Zenemanók – így kezdtük 
beszélgetésünket. Kik is ők, 
mit lehet róluk tudni?

- Hány éves kortól érdemes 
elkezdeni a magánéneket?

- Meg lehet-e tanítani va-
lakit énekelni, aki nem ab-
szolút hallástalan, hanem 
csak úgy el-eltalál néhány 
hangot? 

- Kikkel könnyebb dolgoz-
ni, fiúkkal, lányokkal, fér-
fiakkal vagy nőkkel? 

- Mi van akkor, ha valaki 
jelentkezik a magánének 
tanszakra, jó hanganyaga 
van, viszont félénk, vissza-
húzódó? Van-e valamiféle 
terápia arra, hogy ki lehes-
sen állítani őt a színpadra, 
közönség elé?

- Ezt hol mutatták be?

- Hogyan emlékszik visz-
sza az első tanszakra? Ak-
kor még, ha jól értem, kez-
dőként foglalkozott velük.

- Mióta tanít az iskolában? 
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„Itt állok, mást nem tehetek. 
Isten legyen segítségemre!"

(Luther Márton)

2017. február 11-én 5. alkalom-
mal rendezték meg a dr. Hajdú-
Moharos József Országos Refor-
mátus Földrajzi Tanulmányi Ver-
senyt a Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium és Egészségügyi 
Szakgimnáziumban. A jubileum-
hoz érkezett verseny célja elsődle-
gesen a megemlékezés és a tisztel-
gés dr. Hajdú-Moharos József geo-
lógus-geográfus emléke előtt, aki-
nek édesanyja, Moharos Józsefné, 
született Vadász Eszter, karcagi re-
formátus öregdiák, 2011-ben fia 
emlékére földrajzi díjat alapított a 
gimnáziumban. 

A tanulók három kategóriában 
versenyeztek. Az írásbeli fordulót 
minden tanuló a saját iskolájában 
írta, az országból 124 diák, majd 
kategóriánként a legjobb tíz tanu-
ló jutott be a szóbeli döntőbe. A 
karcagi döntőn 9 iskola (Tata, Me-
zőtúr, Kisújszállás, Szerencs, Bony-
hád, Nyírbátor, Heves, Budapest, 
Karcag) 31 diákja, és 10 felkészítő 
tanára vett részt kísérőkkel, szülők-
kel, házigazdákkal együtt. A ver-
senyt dr. Nagyné Serfőző Éva in-
tézményvezetői feladatokat ellá-
tó igazgatóhelyettes nyitotta meg. 
Igét hirdetett, továbbá dr. Hajdú-
Moharos József életútját méltatta 
Nt. Fazakas Márk, beosztott karca-
gi lelkipásztor. Ezt követően Major 
János szaktanár szólt versenyünk 
névadójának életéről:

„…Minden földrajzi tudomány-

nak természetszerűleg a szülőföld- 
és honismeret a kiindulása és kez-
dete. Egyént és népet egyaránt saját 
környezete érdekel legelőször, legel-
ső természetismereteit onnan gyűj-
ti és foglalja bele a néphagyomá-
nyokba, e szóval továbbadott nem-
zeti tudománytárba.” Fodor Ferenc-
től idéztem, „A magyar földrajztu-
domány történetéből”, amely azt 
gondolom, hogy adekvátan kife-
jezi versenyünk névadójának, dr. 
Hajdú-Moharos József munkássá-
gát, üstökösként befutott életút-
ját. Édes anyanyelvünk és kultúránk 
mellett a földrajzi helynevek fontos-
ságára próbálta fordítani az embe-
rek figyelmét. Arra, hogy a geopoli-
tika jelentős mértékben befolyásol-
ja a gazdaságot és a mindennapi 
életünket. Regionális tájföldrajzzal, 
geopolitikával, elsősorban Románia 
történeti-gazdasági tájegységeinek 
geopolitikai vizsgálatával foglalko-
zott. Különösen jelentős topográfi-
ai tevékenysége, hogy összegyűjtöt-
te Erdély és Moldva valamennyi te-
lepülésének helységnév-azonosító 
listáját, egyúttal egységes rendszer-
be is foglalta a 20. sz. végi románi-
ai településállomány helyneveit és 
a Kárpát-Pannon térség tájait. A ha-
talmas anyag a székelyudvarhelyi 
Benedek Elek Tanítóképző Főisko-
lán tervezett számítógépes föld-
rajzi-honismereti adatbázis alap-
jául szolgált. Később elkészítet-
te még a Vajdaság, Baranya és Mu-
ravidék, ill. Burgenland topográfi-
ai helységnév-azonosító listáját, to-
vábbá Cseh-Morvaország, Szlová-
kia és a Lengyel-Kárpátok természe-

ti tájbeosztását. Halála előtt jelent 
meg Magyar településtár c. műve, 
amely a 20. sz.-i földrajzi topográ-
fia egyik legjelentősebb munkája. 
Oktatói munkáját dicséri, hogy ta-
nítványait kivétel nélkül felvették a 
hazai vezető felsőfokú oktatási in-
tézmények földrajz tagozatára, so-
kaknak fel is tették a kérdést a fel-
vételi vizsgán: „ugye Ön a Hajdú-
Moharos tanítványa?” Elismertsé-
gét támasztja alá, hogy a Magyar-
honi Földtani Társulat, a TIT és a 
Magyar Térképbarátok Egyesüle-
tének tagja volt, a Julianus-díjat 
1996-ban adományozták neki. Em-
lékére édesanyja, Vadász Eszter kar-
cagi református öregdiák Hajdú-
Moharos József-díjat alapított a 
Karcagi Nagykun Református Gim-
názium legtehetségesebb, a föld-
rajz tantárgyban legkiemelkedőbb 
eredményeket elért diákjának a 
2011-es tanévtől.”

A szóbeli zsűrizést Borosné 
Szlávik Mária, Bodor Tibor (Verse-
ghy Ferenc Gimnázium), Fábián 
Nikolett (Lehel Vezér Gimnázium), 
Boldizsár István (Karcagi Nagykun 
Református Általános Iskola), Villá-
nyi Péter (Karinthy Frigyes Gimná-
zium) pedagógusok, mesterpeda-
gógusok, továbbá Halmai Márton 
(DE-TTK), intézményünk dr. Hajdú-
Moharos József díjban részesült 
öregdiákja végezték magasfokú 
szakmai érzékenységgel és preci-
zitással. A versenyről készült fotó- 
és videóanyag iskolánk honlapján 
megtekinthető.

A verseny izgalmas véghajrát 
hozott, tizedpontok döntöttek 
a helyezésekről. Az I. kategória 
győztese a budapesti Mizsák Ben-
jámin (Karinthy Frigyes Gimnázi-
um, felkészítő tanára Szalai Kor-
nél), mögötte Kovács Emese (Ta-
tai Református Gimnázium, felké-

szítő tanára Kreitler Adél) és Luk-
ács Emma végeztek (Heves, Eöt-
vös József Református Oktatási 
Központ, felkészítő tanára Balla-
gó János).

A II. kategória győztese a bony-
hádi Galág Botond Balázs (Petőfi 
Sándor Evangélikus Gimnázium, 
felkészítő tanára Gruber László), 2. 
helyezett Andorfi István (Heves), 
3. helyezett a karcagi Fazekas Sán-
dor Viktor (Nagykun Református 
Gimnázium és Egészségügyi Szak-
gimnázium).

A III. kategóriában ugyancsak 
a bonyhádi Kőbányai Dénes vég-
zett az élen, 2. helyezett a karcagi 
Tóth Zoltán (Nagykun Református 
Gimnázium és Egészségügyi Szak-
gimnázium), 3. helyezett a kisúj-
szállási Örmény László lett (Móricz 
Zsigmond Református Kollégium, 
Gimnázium, Szakközépiskola és 
Általános Iskola, felkészítő tanára 
Szilágyi Gábor Miklósné). Gratulá-
lunk a helyezetteknek, és a döntő-
ben eredményesen szereplő kar-
cagi (Nagy Gábor 9. b, felkészítő 
tanára Szentesi Zoltán és Vajó Ger-
gely 9. c) és vidéki tanulóknak. Va-
lamennyi felkészítő tanár és ver-
senyző jutalmat kapott, a dobo-
gón végzett tanulók pedig ki-
emelt díjazásban részesültek. Tisz-
telettel megköszönjük a Karcagi 
Református Egyházközség támo-
gatását, és Moharos Józsefné, Esz-
tike néni patronálását.

Major János 
versenyszervező, 

földrajz-orosz szaktanár

OTTHON

Gesztenyés-mascarponés bomba

50 dkg gesztenyemassza, 25 dkg mascarpone, 1 dl 
főzőtejszín, 400 g babapiskóta, 2 dl tej, 1 teáska-
nál rum, 15 dkg étcsokoládé, 1 ek napraforgó olaj

1. A gesztenyemasszát kikeverjük a mascarponével, 
a tejszínnel, és legalább 1 evőkanál rummal. Ez-
után egy mélyebb tálat folpackkal kibélelünk.

2. Egy müzlis tálkába tejet öntünk, hozzá pici ru-
mot keverünk. A babapiskótákat éppen csak be-
lemártjuk a rumos tejbe, elázni nem szabad nekik. Majd sorba kirakjuk a piskótával a tá-
lat körben a tetejéig, és az aljára is teszünk.

3. A krém felét belesimítjuk. Újra piskóta, majd a krém másik fele következik. Végül pis-
kótával zárjuk le. A folpackkal betakarjuk, és egy kistányért teszünk rá. Másnap regge-
lig hűtőbe tesszük.

4. A következő napon kiborítjuk egy tányérra, lehúzzuk róla óvatosan a folpackot.
5. Gőz fölött felolvasztjuk a csokit, és keverünk bele fél evőkanál étolajat. Rákenjük a tor-

tára. Ilyenkor szórhatunk rá díszítőcukrot. Ha kihűlt, porcukorral szórjuk meg. Úgy szele-
teljük, mint a tortát, és tejszínhabbal tálaljuk.

Jó étvágyat!

Hozzávalók (4 adag)

Elkészítése

Fotó: Internet

Játsszon Ön is a Karcagi 
Hírmondóval!

Hányadik alkalommal rendezték 
meg a Györffy Bált február 24-én?

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel 

és telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben 

2017. március 6-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

A dr. Hajdú-Moharos verseny margójára
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HIRDETMÉNYEK

2016. március 03. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Programajánló
18.10 Györffy Néptánc Gála 1. rész
19.00 Pásztorok a Hortobágyon
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin    
 Aktuális kérdések - stúdióbeszélgetés
 Vendég: Teleki Zoltán
 Téma: Éves beszámoló
 Karcagi hírek - hírek, információk  
 városunkról
 - Koszorúzás a kommunista diktatúra
  áldozatainak emléknapján
 - Interjúk a Szentannai szalagava- 
  tóján
 - Györffy napok
 - Asztalitenisz verseny
 - Baleset a négyesen
 - Rombolt a jég Tiszafürednél
 Háttér - különkiadás
 Téma: Paprikaörlő üzem átadása  
 Tiszaszentimrén
20.20 Karcag Város Önkormányzatának 
Képviselő-testületi ülése

2017. március 7. kedd
18.00 Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám – református is-
tentisztelet
19.15 Karcagi hírek
19.45 A Hit Szava – római katolikus 
szentmise
20.50 Bucsai Falunap 2016. - A Jó Laci 
Betyár műsora

2016. március 09. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Programajánló
18.10 Györffy Néptánc Gála 2. rész
19.00 Pásztorok a Hortobágyon
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin    
 Aktuális kérdések - stúdióbeszélgetés
 Vendég: Hodos Julianna
 Téma: Kormányhivatal munkája
 Karcagi hírek - hírek, információk  
 városunkról
 Háttér - stúdióbeszélgetés
 Vendég: Nagy Jánosné
 Téma: Elismerésben részesült
20.20 Györffy Bál 2017

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
Születés

2017. február 26.

Hopka Tünde - Barát Péter

Kg., Kuthen utca 89. 

Lili Ibolya

Halálozás
Szabó István 

 (1946)

Kónya Imréné 

(Lovas Julianna)

 (1926)

Oláh Imréné 

(Németh Ilona Mária)

 (1949)

Erdei Imre 

 (1945)

Március 4. (SZOMBAT)
8-13 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)

Március 5. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 
 Pingvin Patika 
 (Kossuth tér)

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

Gyógyszertári 
ügyelet

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

Március 04-05.  Dr. Magyar György Karcag, Hajnal utca 22.  Tel.: 06/30-852-0465

Tájékoztató
A Karcag Városi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottsága meghirdeti a karcagi lakóhellyel rendelkező 
hallgatók és tanulók 2017. I. félévi tanulmányi támogatásáról 
szóló pályázatát, amely egy naptári évben egyszer igényelhető.

A pályázati felhívás és az adatlap letölthető a www.karcag.hu 
oldalról, vagy kinyomtatott formában elvihető a Karcagi Pol-
gármesteri Hivatalból.

A pályázatot a Karcagi Polgármesteri Hivatalhoz kell 
benyújtani (Karcag, Kossuth tér 1. fszt. 52. iroda).

A beadás határideje: 2017. március 31. 
Az elbírálás határideje: 2017. április 20. 

Karcagi Polgármesteri Hivatal

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!

Tisztelt karcagi lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016 áprilisától a hulladékszállítás közszolgáltatási díjának a számlázása, valamint a díjak 

beszedése a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) joga és feladata. Társaságunk az 
NHKV Zrt. megbízásából és nevében eljárva, a 2016. évben elvégzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját számláz-
ta ki 2017 januárjában. 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket (a lakosságot, a gazdálkodó szervezeteket, valamint az intézményeket), hogy a 2017. évben vég-
zett hulladékszállítási közszolgáltatás díját is tartalmazó számlaleveleket a jövőben közvetlenül az NHKV Zrt. fogja megküldeni az 
Önök részére. A számlázás negyedévente (a közszolgáltatás elvégzését követően), az adott negyedévet követő hónapban törté-
nik, és postai úton kerül megküldésre az ügyfelek részére.

A fizetési módok is változni fognak: az eddigi díjbeszedők által történő beszedés megszűnik, ezt a postai csekken törté-
nő befizetés lehetősége fogja helyettesíteni, viszont az átutalás, valamint a csoportos beszedési megbízás lehetősége változatlanul 
megmarad.

A csoportos beszedéssel fizető ügyfeleink figyelmét felhívjuk, hogy a korábbi, havi számlákhoz esetlegesen beállított limitössze-
gek módosítása indokolt lehet, kérjük, amennyiben érintettek, legyenek kedvesek folyószámla-vezető pénzintézetüknél eljárni, és a 
korábbi limitet a negyedéves számlázáshoz igazítani.

Ismételten megköszönjük szíves türelmüket és együttműködésüket! Az elmúlt időszakban a díjfizetéssel, valamint a beszedéssel 
kapcsolatos kellemetlenségekért pedig ismételten kérjük szíves elnézésüket!

Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. 

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
pályázat útján bérbeadásra meghirdeti az alábbi ingatlanját:

Karcag, Széchenyi István sugárút 83/b. 
szám alatti lakás

Helyiségei: 1 szoba, hálófülke, előszoba, főzőfülke, kamra-
szekrény, fürdőszoba-WC 
A lakás alapterülete: 33,68 m2

Komfortfokozat: komfortos
Közművei: víz, villany  
Fűtési módja: egyedi fűtés

A lakás a helyszínen megtekinthető az alábbi időpontok-
ban:

- 2017. március 07. napján (kedd): 9.00-9.30
- 2017. március 10. napján (péntek): 9.00-9.30

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 16. nap-
ja, 16.00 óráig beérkezően.

A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet a Kar-
cagi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodájá-
ban (fszt. 52. sz. iroda, tel.: 06/59-500-610/745 mellék). 

A pályázati kiírás megtekinthető a Karcag Városi Önkor-
mányzat hirdetőtábláján, valamint Karcag város honlapján 
(www.karcag.hu).

Karcagi Polgármesteri Hivatal
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Ingatlan
Karcagon, főtérhez közel, 712 m2-
es telken, teljes közművesített, 
lebontásra vagy nagy felújítás-
ra 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.

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 lakó-
kocsi) eladó. Tel.: 06/30-216-
9216.

Karcag belvárosában, zárt ud-
varos, téglaépítésű társasház-
ban, III. emeleti, 59 m2-es, két-
szobás lakás (kelet-nyugati fek-
vésű) 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.

Áron alul eladó régi típusú ház, 
nagy gazdasági épületekkel, 
bármilyen vállalkozásra is alkal-
mas. Irányár: 5,8 M Ft. Társasházi 
lakáscsere érdekel. Cím: Karcag, 
Damjanich utca 12/b. Tel. : 
06/30-850-7819.

Eladó régi típusú kertes családi 
ház Karcagon, vagy lakáscsere 
is érdekel. Ugyanitt mosógép, 
televíziók, bútorok eladók. Tel.: 
06/30-643-8315.

Kétszobás családi ház lakható 
alsóépülettel eladó. Tel.: 06/20-
258-8997, 06/70-580-2324.

Karcagon, a Dózsa György út 9. 
szám alatt 54 m2-es téglaépíté-
sű, földszinti lakás alkuképesen 
eladó. Tel.: 06/30-412-8066.

Karcagon, a Kossuth tér 11-13. 
szám alatt I. emeleti, 57 m2-es, 
kétszobás, gázfűtéses, beköl-
tözhető lakás eladó. Tel.: 06/73-
310-057, 06/30-712-5637.

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 alatti ház eladó. Tel.: 06/59-
313-692.

Állat
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
Trapézlemez többféle színben 
kapható 1.450 Ft/m2-től (kerí-
tésnek, tetőnek, garázsnak). Tel.: 
06/30-265-4197.

Eladó alig használt, 12 fokos két-
ágú falétra, pelenkázós gyerek-
ágy (narancsszínű). Tel.: 06/59-
300-454.

Eladó mobilkemence (sütőfelü-
let 75x110), zsírosbödönök, 2 db 
Barkas kerék (13-6,70), 220 V-os 
cirkula, 220 V-os kompresszor, 
robi 151 járókerékkel, pótkocsi-
val, rotakapával. Tel.: 06/30-216-
9216.

Nissan lassújármű, betonkeve-
rő és lábas vasszín eladó. Tel.: 
06/20-316-0136.

AKCIÓ! Február 6-tól a készlet 
erejéig minden 2.000 Ft felet-
ti vásárlás estén 30% enged-
mény. Továbbá farmerok 300 
Ft-tól, felsők 150-300 Ft-ig kap-
hatók a SZŰCS-KER-nél. Cím: 
Karcag, Szabó József utca 32/b 
(a Morgó Csárda felől). 

Eladó újszerű állapotú rollátor, El-
Go Moped, színes TV. Tel.: 06/30-
226-9574.

Sötét dohányzóasztal (6.000 Ft), 
beton fedlap (160x65x106, 5.000 
Ft), hagyományos függönytar-
tók (190-210 cm), hosszú, új, 
egyágú létra (8.000 Ft) eladó. 
Cím: Karcag, Szent István sgt. 36. 

Frissnyugdíjas ápolónő házi be-
tegápolást, egyéb kisegítői mun-
kákat, vagy kereskedelemmel 
kapcsolatos eladói munkákat vál-
lal. Minden megoldás érdekel. 
Tel.: 06/30-238-2918. 

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

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.

Morzsolt kukorica eladó, vagy 
tavaszi árpára cserélhető. Tel.: 
06/30-576-3348.

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

28-as női kerékpár, Velomax 
elektromos bicikli kedvező áron 
eladó. Tel.: 06/30-587-7608.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár-cse-
rét, felhajtást, méretre munka-
ruhát, férfi szövet- és bársony-
nadrág, bőrkabát varrását rö-
vid határidőre 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.

Ü v e g e z é s – k é p k e r e t e z é s ! 
Sári Mihály egyéni vállalkozó, 
Karcag, Szent István sgt. 14. Tel.: 
06/30-219-6813.

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, mű-
anyag nyílászárók forgalmazá-
sát, beépítését, redőnyök, rovar-
hálók, szalagfüggönyök készíté-
sét Karcagon, a Villamos utca 21. 
szám alatt. Tel.: 06/30-684-4941. 

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

Csanádi Ékszerműhely, Karcag, 
Kossuth tér 5.! Arany és ezüst 
ékszerek teljeskörű javítását, vé-
sését, polírozását, egyedi éksze-
rek készítését vállalom, hozott 
anyagból is. Nemesacél éksze-
rek árusítása nagy választékban! 
Csanádi Zoltán ötvös-aranymű-
ves, tel.: 06/30-414-5998.

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

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:

 - Építészmérnök, építésztervező (Karcag),
 - Középiskolai földrajztanár - földrajz-bármely szakos 

középiskolai 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),
 - Esztergályos (Kisújszállás),
 - CNC marós (Kisújszállás),
 - Hegesztő (Kisújszállás),
 - Kőműves (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozás - csomagoló (Budapest).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási 
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/
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SPORT

Megyei I. osztályú 
labdarúgó bajnokság

Karcag-Jánoshida 2-6 (2-2)

Játékvezető: Kóródi Ferenc

A viszontagságos időjárás mi-
att az első forduló mérkőzését a 
pálya kímélése érdekében nem 
Karcagon, hanem Szolnokon, a 
Tiszaligeti Stadion melletti mű-
füves pályán rendezték meg.
A karcagi csapat az alábbi ösz-
szeállításban kezdte el a mér-
kőzést:

Fekete - Kovács L. (Bencsik), 
Szívós G., Szőke N., Szentannai, 
Orosz, Szívós Gy., Kupai K. (Ka-
tona), Terjék (Szajkó), Erdei (Ba-
logh J.), Székely.
Edző: Orosz István

Már a harmadik percben ve-
zetést szerzett a vendégcsapat, 
egy lepattanó labdát Cseri kö-
zelről a kapuba bombázott (0-1). 
Ezután a karcagi csapat irányí-
totta a játékot. A 21. percben si-
került az egyenlítés: Szívós Gy. 
20 méteres szabadrúgását Erdei 
a felső lécre fejelte, és a lepatta-
nó labdát Székely a jobb sarok-

ba gurította (1-1). 7 perc múlva 
ismét vezetett a jánoshidai csa-
pat. Eszes E. becselezte magát a 
tizenhatoson belülre, majd a bal 
felső sarokba bombázott (1-2).

A 40. percben Orosz megszer-
zett egy labdát, és indította a jobb 
oldalon Székelyt, aki a kiinduló 
kapus mellett a jobb sarokba rúg-
ta az egyenlítő gólt (2-2).

A második félidő elején két ki-
hagyott karcagi gólhelyzet után 
büntetett a vendégcsapat. Az 59. 
percben a védők közül Nagy R. a 
hosszú sarokba talált (2-3).

Két perc múlva Polók, Fekete 

mellett a kapu közepébe lőtt (2-
4). A 65. percben egy eladás mi-
att Nagy R. a megszerzett lab-
dát kíméletlenül a léc alá vágta 
(2-5). A 80. percben a védőkről 
Eszes M. elé pattant a labda, és 
a jánoshidai csatár kilőtte a jobb 
sarkot (2-6).

Egy jól induló mérkőzésnek vé-
gül nagyarányú vereség lett a vé-
ge. 
Orosz István edző: - Sajnos rossz 
mentalitással és rossz felfogással 
játszottunk.

B.I.

Vereség Jánoshida ellen Csokai-emlékverseny

A városi sportcsarnokban rendezte meg a Csokai-emlékversenyt 
február 26-án a Kováts DSE. Csornai Csaba szakosztályvezetőtől 
megtudtuk, városunkban már az 1950-es években volt asztalite-
nisz. Tehetséges fiatalok alkották a gerincet, és hamarosan országo-
san is elismertté vált a karcagi asztalitenisz. Péter László volt az, aki 
először rendezte meg tíz éve a Csokai István Emlékversenyt, amely 
mára országos találkozóvá vált, és a veterán ranglista – versenysoro-
zat első állomása is egyben. A mostani megmérettetést 126-an vál-
lalták. Negyven éves kortól nyolcvan éves korig voltak itt verseny-
zők. Csokai István az 1950-es évektől foglalkozott asztalitenisszel. 
Nagy Jenő pedagógussal szenzációs párost alkottak, nekik köszön-
hetően annak az időszaknak kiemelkedő eredményei voltak. Ez ma 
is etalon a karcagiak számára. A mostani szoros versenyben az or-
szág asztalitenisz krémje itt volt, így mind a páros, mind az egyéni 
versenyben nagy küzdelmeket láthattak az érdeklődők.

Rendőrségi hírek
Lezárt akta - 

szerszámgépeket lopott
Befejeződött a nyomozás az ellen a férfi el-

len, aki betört egy kenderesi családi ház zárt 
alsóépületébe. Egy kenderesi lakos telefonon 
értesítette a helyi körzeti megbízottat, misze-

rint 2016. október 12. 20 óra és 2016. október 
13. 8 óra között ismeretlenek betörtek csalá-
di házának zárt alsóépületébe, és onnan több 
elektromos szerszámgépet eltulajdonítottak. 
A rendőrök a nyomozás során azonosították 

a lopás bűntett elkövetésével megalapozot-
tan gyanúsítható R. Zsolt helyi lakost. A férfi 
gyanúsítotti kihallgatásakor elismerte a bűn-
cselekmény elkövetését, és elmondta, hogy a 
gépeket már értékesítette. A nyomozók elszá-
moltatták a vásárlót, aki tudta, hogy a szer-
számok lopásból származtak. A rendőrök le-
foglalták az eszközöket, és P. Károlyt orgaz-
daság vétség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták. 
A Karcagi Rendőrkapitányság a nyomozást 
a napokban lezárta, és a keletkezett iratokat 
vádemelési javaslattal megküldte az illetékes 
ügyészség részére.

Betörés Kunhegyesen
A Karcagi Rendőrkapitányság eljárást in-

dított lopás bűntett elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt egy 17 éves és egy 23 éves 
kunhegyesi lakos ellen. A két helyi férfi 2017. 
február 20-án 13 óra 30 perc és 17 óra 30 perc 
között Kunhegyesen, az ablak betörését kö-
vetően bejutott egy családi házba, ahonnan 
egy mobiltelefont és egy laptopot tulajdoní-
tottak el. A rendőrök a helyszínen adatgyűj-
tést végeztek, amelynek eredményeként azo-
nosították, és lakhelyükön elfogták a jogsér-
tőket. A nyomozók gyanúsítottként kihallgat-
ták a férfiakat, akiknek otthonában megtalál-
ták az ellopott tárgyakat.

Február 25-én Kiskunhalason tar-
tották a Magyar Karate Szövetség 2017. 
évi felnőtt Kata- és küzdelem bajnoksá-
gát, az Oyama-szervezet rendezésében. 
Amint Gyarmati Imrétől, a karcagi Ka-
rate Szakosztály vezetőedzőjétől meg-
tudtuk, két versenyző képviselte a kar-
cagi színeket.

Felnőtt női formagyakorlatban (Katában) Gyarmati Ildikó, Sza-
bó Klaudia pedig utolsó éves juniorként kapott lehetőséget a rész-
vételre. Klaudia jól teljesített, hiszen pontszerző helyen végzett. 
Gyarmati Ildikó már rutinos karatésnak számít a felnőtt mezőny-
ben, a tavalyi magyar bajnokságban a második helyen végzett. 
Most nem sikerült a döntőbe kerülnie. Sajnos érem nélkül zártuk 
ezt a versenyt. Bízunk benne, hogy a következő nagyszabású meg-
mérettetésen már jól szerepelnek. Március 11-én Horvátország-
ban nemzetközi bajnokságot rendeznek 15 ország részvételével, 
többszáz versenyzővel. A hétvégén a gyerekek is tatamira lépnek 
Szentesen, ahol a diákolimpiai küzdelmeket rendezik meg. 

B.I.

Pontszerző helyen végeztek

Fotó: KLBK


