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Kilencvenhét eredményes 
sportoló vehetett át egy-egy pó-
lót jelképes ajándékként mun-
kájuk és kitartásuk elismerése-
képpen március 3-án a Város-
háza nagytermében. A tizen-
egyedik alkalommal megren-
dezett eseményen Dobos Lász-
ló polgármester, Szepesi Tibor 
képviselő, az Oktatási, Kultu-
rális, Sport Bizottság elnöke és 
Pánti Ildikó képviselőnő kö-
szöntötte a sikeres sportolókat 
és felkészítőiket.

Immár hag yománnyá vá lt , 
hogy minden évben a Karcag Vá-
rosi Önkormányzat Oktatási, Kul-
turális, Sport Bizottságának kihe-

lyezett ülésén köszöntik az előző 
évben kimagasló eredményt el-
ért országos, nemzetközi, vagy 
a sportág jellegéből adódóan a 
sportág legmagasabb bajnoksá-

gában elért eredmények után az 
első 6 helyezésig a karcagi sporto-
lókat, edzőiket, testnevelőiket. – 
Minden évben elmondjuk, hogy 
lassan már nem lesz olyan szín, 
amit meg tudunk rendelni, hogy 
átadásra kerüljön az a póló, ame-
lyet én naponta látok a sportcsar-
nokban, különböző sportrendez-
vényeken vagy akár testnevelés 
órán is – nyitotta meg a rendez-
vényt Szepesi Tibor, a bizottság 
elnöke, aki elmondta, hogy a ta-
valyi év eredményei után 97 ver-
senyző érdemelte ki ezt a jutal-
mat. Az elnök ezután átadta a 
szót Dobos László polgármester-
nek, aki köszöntőjében szólt arról, 
hogy a városban lehetőségeikhez 

mérten mindent elkövetnek azért, 
hogy a lehető legjobb körülmé-
nyek között készülhessenek fel a 
versenyzők a megmérettetések-
re. – Ezekhez az eredményekhez 

nem elég csak a személyes ambí-
ció, a munka, a kitartás, minden-
képpen kellenek azok a szakem-
berek, kollégáim, akik felkészítik 
őket erre a megmérettetésre. […] 
Egy jó testnevelő, edző nemcsak 
mozgatni tudja a fiatalokat, ha-
nem egyben pszichológus is, lel-
ki tanácsadó, aki ért az anatómi-
ához, az élettanhoz és sok egyéb 
dologhoz, ami szükségeltetik ah-
hoz, hogy a munka meghozza a 
gyümölcsét – hangsúlyozta a vá-
rosvezető, aki kiemelte a családi 
támogatás fontosságát is. Dobos 
László nem felejtkezett meg azok-

ról sem, akik most nem kerül-
tek az első hat helyezett közé, így 
a pólóátadáson nem tudtak részt 
venni. – Mindenkinek értékelni 
kell a munkáját, azokét is, akik 
az elmúlt esztendőben esetleg le-
csúsztak erről a szintről. Nagyon-
nagyon boldog vagyok, hiszen 
minden egyes sportoló, sportol-
ni vágyó fiatal a jövőjét, az egész-
ségét alapozza meg a mozgással – 
fogalmazott a polgármester, majd 
a tavalyihoz hasonló sikereket kí-
vánt a 2017-es évre is.

A pólóátadások előtt Plósz 
Csilla, a Karcagi Általános Isko-

la és Alapfokú Művészeti Iskola 
igazgatónője az iskola valameny-
nyi pedagógusa és növendéke ne-
vében gratulált az elért eredmé-
nyekhez. Műsorukban az Erkel 
Ferenc Művészeti Iskolai Tagin-
tézmény növendékei jóvoltából a 
zenéé volt a főszerep, de a próza 
és a vers is helyet kapott. A hang-
szeres játékokon kívül, „testhang-
szerekkel” (tapsolás, lábdobogás, 
stb.) is készültek, amely szinte fe-
lért egy sportteljesítménnyel, hi-
szen minden érzékszervét igény-
be vette a tanulóknak.

(Folytatás a 4. oldalon...)

A legeredményesebb sportolókat köszöntötték

A több mint húszéves múlttal 
rendelkező Magyar Ápolási Egye-
sület kezdeményezésére 2014-
ben Magyarország Országgyűlése 
– az ápolói munka megbecsülése 
érdekében - Kossuth Zsuzsanna 
születésének évfordulóját, febru-
ár 19-ét a Magyar Ápolók Napjá-
vá nyilvánította. Az idei évben ün-
nepeljük Kossuth Zsuzsanna szü-
letésének 200. évfordulóját is. A 
Kátai Gábor Kórházban február 
27-én tartották a Magyar Ápolók 
Napját. A Kátai Medi-Song műso-
ra után Kovács Sándor, a megyei 
közgyűlés elnöke köszöntötte az 
egészségügyben dolgozókat.

- A múlt héten, amikor Szol-
nokon, a megyei ápolók napját 
ünnepeltük, kerestem a tekinte-
temmel a karcagiakat. Nagyon 
jó érzés volt a közönség sorai-
ban látni a Kátai Gábor Kórház-
ból érkezett ápolókat és még 
jobb volt, amikor kitüntetést ve-
hettek át- mondta az elnök, aki 
beszédében arról szólt, milyen 
jó érzés együttérezni azokkal, 
akik különlegeset tudnak nyúj-
tani szakmájukban, és ennek a 
városnak a jó hírnevét viszik. 

- Akármikor a kórházba kell 
jönnünk, azt tapasztalom, hogy 
az itt dolgozók kedvesek. Na-

gyon fontos az egészségügy-
ben a fejlett technika, de leg-
alább annyira, vagy még fon-
tosabb a hozzáértő személyzet, 
dolgozó. Nemcsak a szakmai 
tudásuk, az empátia érzékük is 
fontos. Ha értő kezek egy meg-
nyugtató mondattal azt mond-
ják, minden rendben van, ez is 
sokat tesz a gyógyulásunkért. 
Önök olyan hivatást választot-
tak, amely embert próbáló. Sze-
retném megköszönni az eddig 
elvégezett, és a jövőbeni magas 
szintű szakmai munkájukat is - 
hangsúlyozta az elnök.

(Folytatás a 4. oldalon...)

Ápolók nélkül nem létezik gyógyítás

Képünkön Dobos László polgármester gratulál 
Lévainé Kovács Rózának kiváló sportteljesítményéhez

Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke a szakmai tudás 
mellett az emberi hozzáállás fontosságát hangsúlyozta
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KÖZÉLET

Megyei hírekKözéleti szilánkok
Közmondások és 

falfirkák (2.)
Folytatva múlt heti jegyzetemet, Ungváry 

Rudolf „mérnök, tanár” és liberálbolsi főide-
ológus, Havas „tanár úr” Havas a pályán c. 
műsora asztaltársaságában forradalmi hév-
vel harsogta: „Ezt az Orbáni rendszert, még 
ha jót akar csinálni, abban is meg kell aka-
dályozni.” Most túl azon, hogy Ungváry ezt 
megelőzően nagyon szellemesnek tartot-
ta és terjesztette azt a „mondását” is – szin-
tén Orbán Viktorra vonatkoztatva: „Egy mu-
táns fasisztának még akkor sincs igaza, ha 
igaza van”. Aztán frivol fizimiskájával még 
nyerített is hozzá, mint egykor dr. Falus Ferenc 
budapesti főpolgármesterjelölt lovacskája. 
(Csak azt nem értem, ilyenkor miért marad-
nak csendben az egyébként olyan hangos ál-
latvédők?)

A terjedelmi határok miatt sajnos nem tu-
dunk belemenni abba, hogy vajon Ungváry 
mit érthet a „jó” vagy a „jó tett” fogalma 
alatt, de legyünk megengedőek és nagyvo-
nalúak, hogy a „közjóra” gondolt. Amiről ne-
künk itt a Hortobágy mellyékén is van némi 
fogalmunk, még érettségi sem kell hozzá. Vá-
laszoljuk azt Ungvárynak, hogy mi pedig ezt 
a rendszert, még ha téved is, vagy rosszul csi-
nál valamit, akkor is támogatjuk!

Kvittek vagyunk hát, Ungvárykám? De-
hogyis – folytatja Ungváry: az már látszik, 
hogy az Orbáni rendszert demokratikus vá-
lasztásokkal nem lehet megdönteni (sic!), 
szükséges tehát egy radikális militáns szem-
beszegülés. Hogy félre ne értsük, vért emle-
get az asztaltársaság másik tagja is, az egy-
kori tévés-rádiós műsorszerkesztő, Dömsödi 
Gábor, Pásztó 2014-ben megválasztott pol-
gármestere. Ahhoz, hogy ismét kvittek le-
gyünk, meg kellene említeni minimum a 
kunsági legénybotokat. Bár nem hiszem, 
hogy a liberós urak tudják, hogy ez olyan 
bot, aminek csak egy vége van. Többnyire 
ólomformákkal kiöntve. (Másik vége azért 
nincs, mert az „egybenőtt” a használója 
kézfejével). 

Ugyan már, legyintenek sokan; amelyik 
kutya ugat, az nem harap. Ezeknek a szép-
lelkeknek csupán megjegyezném: nem lát-
tak még akkor veszett kutyákat csaholva 
bárányokra támadni! Továbbá, nem isme-
rik a kommunista és a bolsevik pártok tör-
ténetét. Sem Györffy István intelmeit, aki 
1936-ban ezeket a sorokat írta: „A ’19-es 
forradalom, a kommunizmus megmutat-
ta, hogy a törzsökösnek tartott magyarok 
közt is kerültek nemzetietlen, magyartalan 
magatartást tanúsító egyének, ahogy ma is 
vannak idegen eszmékért lelkesedő törzsö-
kös magyarok, akiket már nem magyar lé-
lek kormányoz”. Nyolcvan évvel ezelőtt írta, 
és már nem ismerhette meg a következő öt-
ven év magyar történetét.

(folytatása következik)
 -ács-

Lapzárta: 
2017. 

március 20. 
(hétfő) 12 óra

A magyar mezőgazdaság a 
gazdasági növekedés hajtómotor-
ja, tavaly az ágazatot sújtó prob-
lémák ellenére is helytállt a szek-
tor, a 2,1 százalékos GDP-növe-
kedéshez mintegy 0,6 százalék-
kal járult hozzá, a gépiparnál is 
gyorsabban bővült - mondta dr. 
Fazekas Sándor földművelésügyi 
miniszter pénteken Szolnokon a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Gazdafórumon.

Hozzátette, eredményes, de küz-
delmes is volt a tavalyi év. Tej-, ser-
tés- és cukorválsággal, fertőző ál-
latbetegségekkel is meg kellett küz-
deni, a mezőgazdaság bruttó hoz-
záadott értékének volumene még-
is 17,9 százalékkal nőtt. Magyaror-
szág erősödik.

Dr. Fazekas Sándor felidéz-
te, hogy rekordtermés volt nap-
raforgóból, repcéből és szójából, 
áttörés történt a biogazdálkodás-
ban, míg 2015-ben 120 ezer, 2016-

ban már 200 ezer hektáron folyt 
biotermelés. Kitért arra is, hogy 
folyamatosan nő a mezőgazda-
ságban foglalkoztatottak száma.

Elmondta: a szőlészet, a borá-
szat hosszú évek válsága után ki-
lábal a nehéz helyzetből. Nőtt a 
szőlőterület, a Nemzeti Borkivá-
lóság Program is segítette az ága-
zatot. Az állattenyésztés is nehéz 
időszakon van túl, a kormány töb-
bek között azért is döntött az áfa-
csökkentés mellett, hogy „fehé-
redjen a gazdaság”.

Az áfacsökkentés több évre szól, 
és a költségvetés tárgyalásakor to-
vábbi termékeket kívánnak bevon-
ni a körbe - jegyezte meg. Dolgoz-
nak az erdőtörvény módosításán 
is, egyebek mellett az adminisztrá-
ciós terhek csökkentése érdekében.

Dr. Fazekas Sándor úgy fogal-
mazott: a 8 milliárd eurós ma-
gyar agrárexport „megélhetésünk 
egyik legfontosabb forrása”, a tár-
ca arra törekszik, hogy ez 20 mil-

liárd euróra nőjön 2050-ig. Ehhez 
a megfelelő termésmennyiségen 
túl nagyobb reklámra is szükség 
van - emelte ki. A jövőre vonatko-
zó elképzeléseket összefogó Élel-
miszergazdasági Program célja 
minőségi, GMO-mentes, egészsé-
ges magyar élelmiszer előállítása. 
A tárcavezető a GMO-mentesség 
fenntartását kulcsfontosságúnak 
nevezte, és megjegyezte, hogy eh-
hez szükséges az árualapon túl a 

megfelelő jelölés és a védjegye-
zés is. A hungarikumokról a mi-
niszter elmondta: az értékőrző bi-
zottságok 6836 települési értéket 
tartanak nyilván, és fontos, hogy 
ezek a külső piacokon is megjelen-
jenek.

A miniszter szólt arról is, hogy 
az Agrár Széchenyi Kártya iránt 
egyre többen érdeklődnek, a ma-
ximális hitelösszeg már 50 mil-
lió forint.

Rekordévet zártak a gazdák

Kedves 
Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, 

hogy következő 

lapszámunk technikai 

okok miatt 

március 24-én 

jelenik meg. 

2017. március 20-tól 

(hétfőtől) 

új irodánkban várjuk 

kedves hirdetőinket.

(A Nimród Bio Szálloda 

mögötti, volt MHSZ 

épületében, a földszinten.)
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- Nagyon szépen köszönöm a 
gratulációt. Nagy megtiszteltetés 
számomra, hogy aktív pályafu-
tásom végén ilyen szép elismeré-
sekben részesültem. A 2015/16-
os tanév végén, a tanévzáró ün-
nepségen vettem át kiemelkedő 
szakmai munkámért az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának 
Elismerő Oklevelét. Most pedig a 
magyar kultúra napján megren-
dezett városi ünnepségen a Kar-
cag Város Kultúrájáért Díjban és 
az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának Pedagógus Szolgá-
lati Emlékérem kitüntetésében 
részesültem. Szeretném megkö-
szönni mindenkinek, elsősor-
ban a Kiskulcsosi Általános Is-
kolai Tagintézmény vezetőjének 
és munkatársaimnak, hogy több 
évtizedes pedagógiai tevékeny-
ségemért ezeket a rangos kitün-
tetéseket megkaphattam. Köszö-
nöm a családomnak, a férjemnek 
és gyermekeimnek, mert az ő tá-
mogatásuk nélkül nem tudtam 
volna így végezni a munkámat. 
Hogy számítottam-e erre? Nem, 
de nagyon jól esett az elismerés. 
A munkám során mindig a le-
hető legjobban igyekeztem ten-
ni a dolgom, nem gondolva más-
ra. A tanítói munka egyébként is 
olyan, hogy naponta ad vissza-
jelzést, megerősítést az elvégzett 
munkáról egy gyermeki tekintet, 
egy mosoly, vagy ölelés formájá-

ban. Ezek a pillanatok adtak erőt, 
s motiváltak napról napra.

- Elgondolkoztam már ezen, 
hiszen családi indíttatás nincs 
mögötte. Valószínű, hogy olyan 
pedagógusegyéniségekkel ta-
lálkoztam, akik hatással voltak 
rám. Nagy tisztelettel és szere-
tettel gondolok az általános isko-
lai osztályfőnökömre, Pánti Il-
dikóra, valamint a középiskolai 
tanáromra és osztályfőnököm-
re, Veres Jánosra. Tanár úr ta-
lán láthatta bennem a jövő peda-
gógusát…? Mindenesetre, a ve-
le folytatott beszélgetés hatásá-
ra, az ő biztatására jelentkeztem 
a Jászberényi Tanítóképző Főis-
kolára. Nem volt ez olyan termé-
szetes, mivel egészségügyi osz-
tályba jártam. Adott volt, hogy 
az egészségügy területén helyez-
kedjek el, vagy tanuljak tovább, 
de a tanítói hivatás mellett dön-
töttem, és ezt sohasem bántam 
meg. Mindig nagyon szerettem a 
gyerekeket, imádtam tanítani. 
Elmondhatom, hogy azt csinál-
tam, amit igazán szerettem.

- Amikor odakerültem az is-
kolába éppen arra volt szükség, 

hogy 3-4. osztályosokat tanít-
sak, de ez csak néhány év volt, 
majd hosszú évtizedeken keresz-
tül 1-2. osztályosokkal foglalkoz-
tam. Mindegyiknek megvan a 
szépsége és a nehézsége, de mivel 
nekem az 1-2. osztályosok taní-
tásában van igazán gyakorlatom, 
ezt tudom jobban megítélni. Az 
érdeklődő, rácsodálkozó gyere-
keket bevezetni az iskolai életbe, 
hatalmas dolog. Nagyon jó érzés 
azt látni, hogy a segítségemmel 
elsajátítják az alapokat, és meg-
tanulnak írni, olvasni, számol-
ni. A differenciált oktatás lehető-
vé teszi, hogy mindenki a képes-
sége szerint fejlődjön. Már eb-
ben az életkorban felfedezhetjük 
a kis tehetségeket. Büszke vagyok 
a mesemondókra, a szépen olva-
só, illetve a helyesírásban jeles-
kedő tanítványaimra, akik a vá-
rosi versenyeken szép helyezése-
ket értek el. Nagyon oda kell fi-
gyelni a lemaradókra, hogy idő-
ben megkapják a szükséges fej-
lesztéseket. Sok feladatunk van 
a nevelés területén is. A szokás-
rendszer kialakítása, a házirend 
szerinti magatartás elsajátítása 
nélkülözhetetlen a zavartalan ta-
nítás-tanulási folyamathoz. Ak-
kor vagyok elégedett, ha tovább-
haladva, a harmadik osztályban 
is megállják a helyüket, és képes-
ségüknek megfelelően teljesíte-
nek. Ez a felelősségteljes munka 
sok türelmet, gyerekszeretetet és 
tapasztalatot igényel. 

- Az ember megszokja azt a ta-
nítási módszert, amelyikben ép-
pen benne dolgozik. Az új min-
dig egy kihívás, nehezebb átáll-
ni, de ha a változások a fejlődést, a 
jobbítást szolgálják, szívesen vál-
tunk. Annak idején én még úgy-
nevezett „egytanítós” tanító néni 
voltam, tehát minden tantárgyat 
én tanítottam az osztályomban. 
Aztán jöttek a változások, az is-
kolaotthonos rendszer (ahogy 
most hívjuk, az egésznapos is-
kola), amikor egy tanulócsopor-
tot két tanító néni irányít a tan-
tárgyak egymás közötti felosztá-
sával. Ettől kezdve én a magyar 
nyelv és irodalom tantárgyait, 
és néhány készségtárgyat taní-

tottam. Nagy változás volt a Lé-
pésről lépésre program beveze-
tése. Ezzel együtt megváltozott a 
tanterem bútorzata, berendezé-
se, a napirendünk, új, korszerűbb 
munkaformák és tanítási mód-
szerek kerültek előtérbe. Többfé-
le olvasástanítási módszert, tan-
könyvcsaládot is megismertem 
és alkalmaztam az évtizedek fo-
lyamán. Áttörést jelentett neve-
lő-oktató munkámban a techni-
ka fejlődése, pl. az interaktív táb-
la alkalmazása. Szerettem a kihí-
vásokat, képeztem magam, hogy 
az elvárásoknak maximálisan ele-
get tudjak tenni.

- Igen, a tanítás mellett a mun-
kaközösség vezetése volt a má-
sik nagyon fontos feladatom. 
Ezt a megbízatást egészen fiata-
lon kaptam meg az akkori igaz-
gatómtól, és ezt követően 28 éven 
keresztül vezettem az alsós mun-
kaközösséget. Közösen, egy csa-
patként dolgoztunk a célok, fel-
adatok megvalósításáért. Prog-
ramjaink közül a legfontosab-
bak a városi környezetismere-
ti verseny szervezése, a beiskolá-
zási program kidolgozása, szak-
mai napok szervezése voltak. Szí-
vesen végeztem ezt a feladatot, 
mert élveztem a kollégáim bi-
zalmát, támogatását, és eredmé-
nyesen tudtunk együtt dolgoz-
ni. Osztályfőnökként is sok fel-
adatom adódott. A tanórán kí-
vüli szabadidős programok közül 
szívesen emlékszem az osztály-
kirándulásokra, anyák napi ün-
nepségekre, farsangi mulatságok-
ra, közös színház- és mozilátoga-
tásokra, vagy a táncos produkci-
ókra, amelyeket az iskolai műso-
ros délutánokra tanítottam be ta-
nulóimnak. Ezek kellemes szín-
foltjai voltak a mindennapjaink-
nak, közös volt az izgalom, a si-
ker és az öröm. 2006-tól nyelv- és 
beszédfejlesztő szakképzettsé-
gemnek köszönhetően bekap-
csolódtam a fejlesztőpedagógiai 
feladatok ellátásába is. Ez a spe-
ciális terület szintén egy kihívás 
volt számomra. Az utóbbi évek-
ben pedig lehetőséget kaptam egy 
kézműves szakkör vezetésére is. 
Nagyon szerettem a közös barká-
csolást, a kreatív alkotást.

- Igen, valóban szeptemberben 
már nem kezdtem el az új tanévet, 
már nem én fogadtam az első osz-
tályosokat Kiskulcsoson. A fel-
mentési időmet töltöttem decem-
berig, ekkor szűnt meg a közal-
kalmazotti jogviszonyom, és kez-
detét vette a nyugdíjazásom.

- Nagyon a szívemhez nőtt a 
Kiskulcsosi iskola. Nemcsak azért, 
mert 36 évig ott dolgoztam, és a 
gyerekeim is ebben az iskolában 
tanultak, de munkatársaim között 
jó barátokra is találtam. Családi-
as légköréről mindig is híres volt 
ez a tantestület, a közös progra-
mok, kirándulások összekovácsol-
tak bennünket. Mindezek hozzá-
járultak ahhoz, hogy elmondha-
tom, jól éreztem magam a mun-
kahelyemen, jó volt köztük, velük 
együtt dolgozni. Kívánok mun-
katársaimnak jó egészséget, erőt, 
kitartást, sok-sok sikerélményt, 
hogy tovább folytathassák azt a 
színvonalas, eredményes pedagó-
giai munkát, amely eddig is jelle-
mezte az iskolát.

- Nagyon érdekesen alakult az 
életem, hiszen a tanév befejezését 
követően, júliusban megszületett 
az első, novemberben pedig a má-
sodik kis unokám. Így teljes a csa-
ládi életünk, az unokázás kitölti a 
napjaimat, és boldoggá tesz. Az a 
kötetlenség, amibe most belecsep-
pentem, lehetőséget ad arra, hogy 
olyan tevékenységekkel foglalkoz-
zak, amelyekre eddig kevés időm 
volt. Sokat forgolódok a konyhá-
ban, sütök-főzök. Jut idő a pihe-
nésre, kikapcsolódásra is, példá-
ul olvasásra, rejtvényfejtésre. Na-
gyon szeretek utazni, kirándulni, 
remélem erre is több időm, lehető-
ségem lesz ezután. 

Kapás Mónika

„Az érdeklődő, rácsodálkozó 
gyerekeket bevezetni az iskolai 

életbe, hatalmas dolog”
– Interjú dr. Szabó Jánosné pedagógussal – 

Negyven év a pedagógusi pályán, és számtalan 
kisdiák, akiket megtanított írni, olvasni, szá-
molni. Dr. Szabó Jánosné a kiváló munkájának 
igazolására a gyerekek mosolya, ölelése mellé a 
magyar kultúra napja alkalmából még két elis-
merést, a Karcag Város Kultúrájáért Díjat, és az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának Pedagó-
gus Szolgálati Emlékérérem elismerését is átvet-
te. A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tag-
intézményének pedagógusával a szakmai mun-
kásságáról és további terveiről beszélgettünk.

- Gratulálunk a díjaihoz! 
Számított ezekre az elisme-
résekre? - Miért ezt a pályát válasz-

totta?

- Ha jól tudom, kezdetben 
3-4. osztályosokat, később 
pedig 1-2. osztályos diáko-
kat tanított…

- Az évek során változtak a 
tanítási módszerek. Meny-
nyire volt ezeket egyszerű 
követni?

- A tanítás mellett voltak 
más feladatai is az iskolá-
ban?

- Amikor a díjakról beszél-
gettünk, említette, hogy örül, 
hogy ilyen szépen tudja befe-
jezni a pályáját. Ezek szerint 
nyugdíjba készül?

- Elköszönő pedagógusként, 
hogyan gondol az iskolá-
ban eltöltött évekre?

- Milyen tervei vannak a to-
vábbiakban? Hogyan kép-
zeli el az iskola nélküli min-
dennapokat?
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A kunmadarasi önkormányzat januártól a helyi református 
egyházközség fenntartásába adta át a Szociális Szolgáltató Köz-
pontot. A február 23-i intézményavató Főtiszteletű dr. Feke-
te Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke ige-

szolgálatával, és a Kunmadarasi Református Szociális Szolgálta-
tó Központ dolgozóinak, gondozottjainak megáldásával kezdő-
dött. Nagytiszteletű Beszterczey András esperes és Fazakas 
László, az intézményfenntartó egyházközség lelkipásztora is ar-
ról szólt, hogy az egyházi működtetéssel magasabb szintű szo-
ciális ellátást szeretnének biztosítani az itt élőknek. A képviselő-
testület nevében Guba László polgármester jó munkát kívánt 
a dolgozóknak, az ellátottaknak pedig jó egészséget. Zádoriné 
Papp Mária szakmai igazgatótól megtudtuk, az intézmény biz-
tosítja az idősek nappali ellátását, a házi segítségnyújtást és a 
szociális étkeztetést is. A 17 dolgozó az ellátottak számára a 
gondozásuk mellett különféle programokat is szervez.

Mostantól az egyház 
gondoskodik az idősekről

(...folytatás az 1. oldalról)

- „Vannak emberek, akik meg-
szállottan mások megmentésére te-
szik fel az idejüket, energiájukat és 
néha méltóságukat is. Életük a bá-
torság és az önfeláldozás példája.” 
- ezzel a Nógrádi Gergely gondo-
lattal kezdte beszédét Nagyné 
László Erzsébet főigazgató. Jól 
tudjuk, hogy a befektetés az ok-
tatásba, az egészségügyi ellátás-

ba mind-mind javítja az egészsé-
gi kimeneteleket. Azt is tudjuk, 
hogy az egészség érték, tehát 
az egészség fejlesztése és védel-
me központi fontosságú feladat. 

A Magyar Ápolók Napján gon-
doljunk azokra az ápolókra, Rá-
tok, akik hivatásuknak élve, em-
berségből, szeretetből, nagy tü-
relemmel és odafigyeléssel segíti-
tek beteg embertársainkat. Ápo-
lók nélkül nem létezik gyógyítás. 
Az orvosokkal együtt olyan csa-
patot alkotnak, amely sikerre vi-
het egy-egy esetet. Hiába áll egy 
jól felkészült orvos a műtőasz-
tal mellé, ha nincs mellette olyan 

egészségügyi dolgozó, aki segí-
tené őt. Ápolónak lenni az egyik 
legszebb hivatás, de egyben az 
egyik legnehezebb is. Együttér-
zésükre, bátorításukra minden 

betegnek szüksége van, ugyanak-
kor nagy szakmai tapasztalatukkal 
az orvosok nélkülözhetetlen segí-
tői is egyben. Hiszen értünk dol-
goznak Ők/Ti, az ápolók, akik 
egész életükön át bennünket, 
embereket szolgálnak. Ők/Ti 
vagytok azok, akik példaként áll-
hattok a jövő ápoló generációja 
előtt, hiszen szakmai tudásotok-
ról és empátiátokról adtok tanúbi-
zonyságot nap mint nap a beteg-
ágyak mellett - mondta a kórház-
vezető, aki Gyulasi Györgyi: Kö-
szönöm, hogy vagy című versé-
ből egy idézettel zárta szavait: 

„Köszönöm, hogy nehéz óráim-
ban mellettem állsz, 
fájdalmam, lázam enyhíted. 
Köszönöm, hogy nagy ünnepek 
napján is velem vagy, 
ilyenkor családod nélküled ünne-
pel. 
Ne haragudj ha néha bántó szó 
hagyja el ajkam, 
ezt a félelem, a fájdalom teszi, 
s mivel te vagy mellettem ezt csak 
veled tehetem. 
Ha végsőt üt az óra csak te vagy 
ki ágyam fölött halk imát rebeg, a 
hosszú útra indít. 

Utolsó elhaló sóhajommal sutto-
gom 
köszönöm, hogy itt vagy velem.”

A köszöntő után Elismerő Ok-
levelet adott át Kovács Sándor, 
Nagyné László Erzsébet, Kabai 
Annamária és Molnár Pál képvi-
selő Fazekas Lajosné vezető asz-
szisztens részére kiemelkedő kö-
zösségi munkájáért, Horváthné 
Tóth Katalin ápolónő részére ki-
emelkedő tudományos munká-
jáért, Kovácsné Oszláncki Ju-
dit ápolónő részére kiemelkedő 
szakmai munkájáért.

DE

Ápolók nélkül nem létezik gyógyítás

(...folytatás az 1. oldalról)

A zenei program után Dobos 
László polgármester és Pánti Il-
dikó képviselőnő, az Idegenfor-
galmi, Társadalmi és Külkap-
csolati Bizottság elnöke adta át a 
pólókat a sportóknak, akik töb-
bek között mezei futás, tájfu-
tás, birkózás, thaibox, karate, 
asztalitenisz, kosárlabda, sakk, 
kerékpár, országúti kerékpár, 
szivacskézilabda sportokban ér-
tek el kiemelkedő eredménye-
ket. Az előző évekhez hasonló-
an visszafele indultak a díjazás-
ban, előbb a hatodik helyezet-
tek, majd ahogy sportversenye-

ken szokás, a dobogó legfelső fo-
ka felé lépkedve vehették át a he-
lyezettek a pólókat. Mindenkit 
egyszer szólítottak ki a legma-
gasabb elért eredménye után. 
Szepesi Tibor ugyanis elmond-
ta, hogy nagyon sokan vannak, 
akik több eredményük után is 
átvehetnék a pólót. A 97 fő kö-
zött két olyan versenyző is van, 
akinek a teljes pólószínskála, az-
az mind a 11 év pólója a birto-
kában van az elért eredményei 
alapján. Az egyik ilyen sporto-
ló Lévainé Kovács Róza, aki táj-
futásban ért el sikereket, a másik 
versenyző pedig Egyed Judit, a 
Karcagi Sportegyesület verseny-

zője, aki sakkban bizonyította 
tehetségét. A sportolók után az 
edzők is átvehették a felkészítők-
nek járó ajándékpólót.

A rendezvény zárásaként Sze-
pesi Tibor képviselő, a sport bi-
zottság elnöke megköszönte a 
polgármester úr és a képviselő-
nő közreműködését, majd biz-
tatott mindenkit arra, hogy ma-
gasra tegye a mércét, és érje is el 
azt, amit célként kitűzött maga 
elé. Jó felkészülést kívánt, és re-
ményét fejezte ki, hogy jövő év-
ben legalább ennyien lesznek, 
akik tovább öregbítik Karcag 
hírnevét.

Kapás Mónika

MEGHÍVÓ
A karcagi Györffy István Nagykun Múzeum 

tisztelettel meghívja Önt és ismerőseit

2017. március 22-én (szerdán) 16.00 órára

Torok Sándor festőművész 
emlékkiállítására.

A kiállítást megnyitja: Prokai Gábor művészettörténész

A legeredményesebb sportolókat köszöntötték
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Ebben a tanévben ismét megrendezték a dr. Árokszállásy Zol-
tán biológia-környezetvédelmi versenyt a Földes Ferenc Gimná-
zium, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya szervezésében. 

Iskolánk diákjai közül Kovács Péter Barnabás, a 9. c osztály ta-
nulója II. kategóriában (9-10. évfolyamosok) jutott az iskolai for-
duló után az országos döntőbe. A mindent eldöntő megmérette-
tést 2017. február 17-18-án tartották Miskolcon.

Péter kitartó felkészülési munkájának köszönhetően idén is első 
helyezést ért el. (Tavaly még nyolcadikosként a Karcagi Nagykun 
Református Általános Iskola színeiben versenyzett és nyert.) Ered-
ményéhez gratulálunk, és további sikereket kívánunk!

Bíróné Varga Tünde szaktanár
Karcagi Nagykun Református Gimnázium

A farsangi mulatságok időszakában az evés-
ivás, a mulatozás szinte kötelező. A farsang ad 
alkalmat a különféle jelmezek, maszkok felölté-
sére, s az ezekben való vigadozásra. 

Ebben a tanévben, február hónapban a ta-
nulóifjúság nagy örömére az osztályközösségek 
megrendezték farsangjaikat. Sokan öltöztek be 
farsangi maskarába, hogy elűzzék a telet.

Az alsó tagozatos jelmezesek között volt bo-
hóc, boxoló, menyasszony, indián, varázsló, 
csontváz, Spongyabob, Batman, pillangó, cow-
boy, zombi, tavasztündér, Robin Hood, cicalány, 
horgász, párduc, kommandós, vadász, herceg-
nő, kutya.

A felsősöknél volt, aki hegedűművésznek, pop-
sztárnak, katonának, rappernek, focistának, 
tűzoltónak, kéményseprőnek, orvosnak, kémi-
kusnak öltözött. A zsűri sok díjjal jutalmazta a 
szereplőket, kiemelve a legötletesebb, legszebb, 
legijesztőbb jelmezeket.

Köszönjük tagintézményünk tanulóifjúsága 
és tantestülete nevében a szülői munkaközösség-
nek a rendezéshez nyújtott segítségét, valamint 
a Karcagi Tankerületi Központ anyagi hozzá-
járulását.

Veres Henrietta Katalin
Diákönkormányzatot segítő nevelő

OTTHON

Diétás túrós lepény
1 kg tehéntúró (zsírszegény), 10 dkg 
teavaj, 2 ek zabpehely (apróbb sze-
mű jobb), 10 ek xilit (eritrit vagy fo-
lyékony édesítő), 2 kk vanília aroma, 
0,5 csomag sütőpor, 1 kisebb citrom 
héja, 4 db tojás, 1 csipet só, 1 kk szó-
dabikarbóna

1. A hozzávalókat egy nagy tálba borítjuk, és habverővel alaposan összekeverjük. (Rak-
tam bele 15 dkg ribizlit, miután összekavartam a hozzávalókat, de ez elhagyható.)

2. Vajjal kikent, zsemlemorzsával beszórt, vagy szilikon tortaformába borítjuk.
3. 180°C előmelegített sütőbe rakjuk, és amikor piros lesz a teteje, kivesszük. 

sütési hőfok: 180°C
sütési mód: alul-felül sütés
tepsi mérete: 26 cm

Jó étvágyat!

Hozzávalók (9 adag)

Elkészítése Fotó: Internet

Játsszon Ön is a Karcagi 
Hírmondóval!

Mikor nyílik meg Torok Sándor 
festőművész emlékkiállítása a Györffy 

István Nagykun Múzeumban?
A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel 

és telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben 

2017. március 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

Önmagát is legyőzte...

Télbúcsúztató farsang Kiskulcsoson
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Horgászok 
figyelem!

A Nagykun Horgász 
Egyesület 

2017. március 12-én 
(vasárnap) 9.00 órakor 
tartja küldöttgyűlését.

Helye: Nagykunsági 
Vízgazdálkodási Társulat
Karcag, Kisújszállási út 30. 

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

 
Elnökség

Sorstársak figyelem!
A Mozgássérültek Karcagi Csoportja 2017. március 31-

én (pénteken) 15 órakor tartja a Nőnapi ünnepséggel egy-
bekötött évnyitó csoportgyűlését. Minden sorstársat szere-
tettel várunk. 
Helyszín: Rákóczi út 3.
Jelentkezni csütörtökönként az ügyeleten lehet.

Németh Imréné
csoportvezető

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos 
Egyesület és a Karcagi Református Egyházközség 

Presbitériuma tisztelettel hív minden érdeklődőt a

PALÁSTBAN
című könyv bemutatójára.

Nagykunsági és kötődő lelkészek bizonyságtétele 
igével, tollal, tettel a magyarságért

Időpont: 2017. március 16. 17 óra
Helyszín: Papp Béla Gyülekezeti Ház 

(Varró u. 4.)

Program:
Dr. Habil. Örsi Julianna társadalomkutató:

Nagykunsági könyv a Reformáció 
500. évfordulójára

Ruzicska Ferenc helytörténeti kutató: 
20. századi karcagi lelkészek: 

Madarász Imre és Török Vince
Közreműködik a Református Gyülekezet Kórusa

Rendezvényünk támogatója: 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

„Reformáció Emlékbizottság”

Felhívás 
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Karcag Vá-

rosi Önkormányzat Képviselő-testülete nem rendelke-
zik a növényi hulladékok égetésének szabályairól. Az Or-
szágos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) 
BM rendelet 225. § (1) bekezdése szerint, ha jogszabály 
másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tar-
ló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belte-
rületi ingatlanok használata során keletkezett hul-
ladék szabadtéri égetése tilos. E rendelkezés megsze-
gőivel szemben 20.000,- forinttól 60.000,- forintig ter-
jedő tűzvédelmi bírság kiszabásának van helye. Abban 
az esetben, ha a növényi hulladék égetéséből a tűzol-
tóság beavatkozását is igénylő tűzeset keletkezik – pl. a 
tűz továbbterjed a szomszédos ingatlanra – a bírságtétel 
3.000.000,- forintig terjedhet.

Rózsa Sándor 
jegyző
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Közlemény
Örömmel értesítjük Önöket, hogy a III. számú gyermek 

háziorvosi körzetben (dr. Zsurka Erzsébet volt 
rendelőjében) újra elkezdődik a gyermekek betegellátása. 

A körzetet Korvinné dr. Hegedűs Ilona fogja 
működtetni 2017. április 1-től az alábbiak szerint:

Rendelési idő:
Hétfő:  13.30-16.00
Kedd:  8.00-10.30
Szerda:  13.30-16.00
Csütörtök:  8.00-10.30
Péntek:  8.00-10.30
A rendelések első félórájában lehetőség lesz időpont kéré-
sére a 06/59-311-056-os telefonszámon!

Orvosi tanácsadás:
Hétfő:  12.00-13.30
(Elsősorban előjegyzésre, az évenkénti státuszvizsgálat-
ra, a védőnő által már megszűrt gyermekek fogadására.)

Védőnői tanácsadás:
Szerda:  12.30-13.30
(Elsősorban 2 éven aluli egészséges gyermekek fogadásá-
ra, védőoltások beadására itt kerül sor.)

A körzethez tartozó utcanévjegyzék megtalálható a 
www.karcag.hu oldalon!

Dobos László
polgármester

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

számlázása, valamint a díjak beszedése a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyon-
kezelő Zrt. (NHKV Zrt.) joga és feladata. Társaságunk az NHKV Zrt. megbízásából és nevében el-
járva, a 2016. évben elvégzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját számlázta ki 2017 ja-
nuárjában. 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket (a lakosságot, a gazdálkodó szervezeteket, valamint az intézménye-
ket), hogy a 2017. évben végzett hulladékszállítási közszolgáltatás díját is tartalmazó számlaleveleket a jö-
vőben közvetlenül az NHKV Zrt. fogja megküldeni az Önök részére. A számlázás negyedévente (a köz-
szolgáltatás elvégzését követően), az adott negyedévet követő hónapban történik, 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 történő befizetés lehetősége fogja helyettesíteni, viszont az átutalás, valamint a cso-
portos beszedési megbízás lehetősége változatlanul megmarad.

A csoportos beszedéssel fizető ügyfeleink figyelmét felhívjuk, hogy a korábbi, havi számlákhoz esetle-
gesen beállított limitösszegek módosítása indokolt lehet, kérjük, amennyiben érintettek, legyenek ked-
vesek folyószámla-vezető pénzintézetüknél eljárni, és a korábbi limitet a negyedéves számlázáshoz iga-
zítani.

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

Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. 

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 

ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).

Március 11-12. Dr. Terjék Imre Karcag, Duna utca 7.  Tel.: 06/20-939-4650

Március 15.  Dr. Temesváry Tamás Karcag, Széchenyi sgt. 38.  Tel.: 06/30-537-5758

Március 18-19.  Dr. Dániel Mihály Karcag, Sport utca 13. Tel.: 06/30-205-3260

Tájékoztató
A Karcag Városi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága meghirdeti a karcagi la-

kóhellyel 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 Polgármesteri 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

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek márciusi 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  március 16. 15.30-16.30-ig,  
  Városháza 2. terem

Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  március 21. 17.00-18.00-ig,  
  Városháza 2. terem
Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  március 21. 16.00-17.00-ig,  
  Városháza 2. terem

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

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

Karcagi  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  március 13. 15.00-16.00-ig,  
  Városháza 2. terem

Szepesi Tibor 7. választókörzet  március 20. 16.00-17.00-ig,  
  Kiskulcsosi tagiskola

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

2016. március 10. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Programajánló
18.10 Györffy Néptánc Gála 2. rész
19.00 Pásztorok a Hortobágyon
19.05 Nagykunsági Krónika - közéle-
ti magazin    
 Aktuális kérdések - stúdióbeszélgetés
 Vendég: Szepesi Tibor
 Téma: Nemzeti ünnepünkre 
 készül a város
 Karcagi hírek - hírek, információk 
 városunkról
 - Tisza-tó fejlesztése
 - Gazdafórum
 - Balesetmegelőzési tájékoztató
 - Maristások farsangi felvonulása
 - Munkálatok a Római Katolikus  
  Egyháznál           
 Háttér - stúdióbeszélgetés
 Vendég: Nagy Jánosné
 Téma: Elismerésben részesült
20.20 Györffy Bál 2017

2017. március 14. kedd
18.00 Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám – református 
istentisztelet
19.10 Karcagi hírek

19.40 A Hit Szava – római katolikus 
szentmise
20.40 XI. Kevi Böllértalálkozó 
 összefoglaló

2017. március 16. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Programajánló
18.10 Györffy Néptánc Gála 3. rész
18.30 Megyei tükör
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin    
 Aktuális kérdések - stúdióbeszélgetés
 Vendég: Gulyás Ferencné
 Téma: Óvodai rendezvények
 Karcagi hírek - hírek, információk 
 városunkról
 - Katasztrófavédelmi évértékelő
 - Legyen neked is konyhakerted!
 - Tilalmas legidősebb lakosát 

  köszöntötték

 - Első világháborús emlékmű

  rejtélye

 Háttér - stúdióbeszélgetés

 Vendég: Benéné Kecskeméti Anikó

 Téma: Aprólábak gálára készülve

20.20 Ünnepi megemlékezés 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
Házasságkötés

2017. március 01.
Balogh Anna - Török Attila

Születés
2017. március 04.
Kispál Gabriella - Mihály 
Balázs
Kg., Tőkés utca 7/b

Zsófia

Halálozás
Fodor András 
 (1941)

Kovács Lőrinczné 
(Sárközi Juliánna)
 (1935)

Március 11. (SZOMBAT)
8-13 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3. )

9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Március 12. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Március 15. (SZERDA)
9-12 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)

Március 18. (SZOMBAT)
8-13 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)

9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Március 19. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)

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

Gyógyszertári 
ügyeletKÖZLEMÉNY

Emelkedik a szabadtéri tüzek száma
Az elmúlt napok tavaszias időjárása miatt megemelke-

dett a szabadtéri tüzek száma Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyében. Sok helyen már a tavaszi kerti munkáknak is neki-
láttak, elégetik a kerti zöldhulladékot. Ne tegyék!

Idén eddig országosan több mint 450 szabadtéri tűzhöz ri-
asztották a tűzoltókat. Jász-Nagykun-Szolnok megyében az el-
múlt hétvégén 39, ebből a Karcagi Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség területén 12 riasztást kaptak a tűzoltók szabadtéri tűz-
zel kapcsolatban. Az esetek nagyobb része emberi gondatlan-
ságra vezethető vissza. Az időnként jelentős kárral járó tüzek 
megelőzhetőek, ha tisztában vagyunk a szabadtéri égetés sza-
bályaival:

 - Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot 
égetni, ahol ezt az önkormányzat rendeletben enge-
délyezi. Ilyen esetben is csak a rendeletben meghatá-
rozott időben szabad égetni.

 - Ha az önkormányzatnak nincs a kerti zöldhulladék 
égetésre vonatkozó rendelete, akkor az tilos. 

 - A külterületi tarlóégetést és vágott növények égetését a 
munkálatok előtt tíz nappal engedélyeztetni kell a helyi ka-
tasztrófavédelmi kirendeltséggel. 

 - A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügye-
let nélkül, és minden esetben gondoskodjunk megfelelő 
mennyiségű oltóanyagról.

 - Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szer-
szám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyama-
tosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. 

 - Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba az égetést, és 
oltsuk el a tüzet. 

A szabályok megszegése tűzvédelmi bírsággal sújtható. Ha 
valaki a kertjében úgy éget zöldhulladékot, hogy azt nem en-
gedélyezi önkormányzati rendelet, vagy nem a rendeletben 
meghatározott időben végzi, az 20 ezer forinttól 60 ezer forin-
tig terjedő bírságra számíthat. 

Aki engedély nélkül éget külterületen, az 50 ezer forinttól 
500 ezer forintig terjedő bírságra számíthat. Ha az égetés során 
akkora tűz keletkezik, ami miatt a tűzoltóknak be kell avatkoz-
nia, 20 ezer forinttól 3 millió forintig is terjedhet a bírság.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

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 iroda-

lom-bármely szakos középiskolai tanár (Kenderes),
 - Szociális és mentálhigiénés munkatárs (Kunmadaras),
 - Mérlegképes könyvelő, pénzügyi ügyintéző (Karcag),
 - Logisztikai ügyintéző (Kisújszállás),
 - Idegenforgalmi ügyintéző (Berekfürdő),
 - Üzletvezető (Karcag),
 - Bolti eladó (Kunmadaras),
 - Pultos (Karcag),
 - Pék, édesipari termékgyártó-pék, cukrász, szakács- 

(Kunmadaras),
 - Esztergályos (Kisújszállás), 
 - CNC marós (Kisújszállás),
 - Kőműves (Karcag), 
 - Traktorvezető (kunmadaras),
 - Egyszerű ipari foglalkozás - betanított munkás (Kun-

madaras).
 

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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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 ér-
dekel. Tel.: 06/30-219-6813.

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

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

Áron alul eladó régi típusú ház, 
nagy gazdasági épületekkel, bár-
milyen vállalkozásra is alkalmas. 
Irányár: 5,8 M Ft. Társasházi la-
káscsere érdekel. Cím: Karcag, 
Damjanich utca 12/b. Tel.: 06/30-
850-7819.

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

Kétszobás családi ház lakható al-
sóépülettel 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 el-
adó. Tel.: 06/30-412-8066.

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

Karcagon, a Pipacs utcában épí-
tési telek eladó. (Alap + villany). 
Tel.: 06/30-349-4316.

Karcagon, felújításra szoruló ré-
gi ház nagy portával eladó. Tel.: 
06/30-944-8364.

Városközpontban, komfort nél-
küli kertes ház (gáz- és cserép-
kályhás) 1 fő részére kiadó. Tel.: 
06/30-647-6496.

Karcagon, háromszobás, össz-
komfortos családi ház, teljes 
közművel és központi fűtéssel 
(gáz- és vegyes tüzelésű kazán) 
eladó. Kisebb csere is érdekel. 
Tel.: 06/59-300-129. 

Karcagon a központban, kétszo-
bás, felújított, földszinti lakás el-
adó. Tel.: 06/30-683-2647.

Egyszobás, összkomfortos, bú-
torozatlan lakást vagy lakrészt 
bérelnék Karcagon. Tel.: 06/30-
754-7290

Nyaraló eladó! Berekfürdő 
Vadgalamb u. 5/b. 96 m2 alap-
területen, földszint és tetőtér 
beépítésű nyaraló, teljes beren-
dezéssel eladó! Érdeklődni le-
het: Szűcs Sándorné 06/59-312-
048-as vagy 06/30-984-4985-
ös telefonján.

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.

Galambfiók van eladó. Cím: 
Karcag, Fecske utca 14.

Három darab hízó eladó. Tel.: 
06/59-314-547.

Ajándékba elvihető egy 5-6 
éves középtermetű szuka kutya 
(felnőtt- és gyerekszerető). Csak 
kutyaszerető gazdihoz! Tel.: 
06/59-300-454.

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

Gyárak, üzemek, iskolák, egész-
ségügyi intézmények leselejte-
zett ipari kellékeit, bútorait meg-
vásárolom! (Munkapadok, székek, 
többfiókos szekrények, vasaszta-
lok, búrák, lámpák, szertári, orvo-
si vitrinek, szekrények stb.) Tel.: 
06/20-996-1346.

Eladó pelenkázós gyerekágy (na-
rancsszínű). 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.

AKCIÓ! Február 6-tól a készlet 
erejéig minden 2.000 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). 

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.

Franciaágy eladó. Tel.: 06/20-490-
7803.

Eladó 26-os női kerékpár, fű-
nyíró, ágyazható kanapé, 2 db 
fotel, asztal, 4 db székkel. Tel.: 
06/30-363-7951.

Hagyományos gyümölcsfa cse-
meték áron alul kaphatók! Szilvák, 
meggyek, almák, birsalma, dió, 
füge, málnák, szamócák, szőlők, 
szeder, fagyal, orgonák, hibisz-
kuszok, stb. eladók. Cím: Karcag, 
Kinizsi utca 45. Tel.: 06/30-266-
2859. 

Fisher Price 3in1 (rezgő, zené-
lő, hintáztatható) pihenőszék, 
nagyon szép állapotban eladó. 
Tel.: 06/30-850-7819.

Számítógépasztal, színes TV, 150 
l-es hűtő, kenyérsütőgép, elekt-
romos zöldségpároló, elektro-
mos kávé- és teafőző, önetető, 
önitató eladó. Tel.: 06/30-651-
6640.

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

Nyugdíjas nőt keresek, aki a ta-
karításban, bevásárlásban segí-
tene. Munkájára igényes, meg-
bízható legyen. Tel.: 06/30-683-
2647. 

Karcagon, 4 részes, világos színű 
szekrénysor, 2 db ágyneműtar-
tós heverő, alig használt (fenyő-
fából készült, lakkozott) asztal 6 
db faragott székkel eladó. Tel.: 
06/30-527-2980.

Március 11-én (szombaton), kós-
tolóval egybekötött termelői 
(zárjegyes) mézvásár Karcagon, 
a Reggel utca 33. szám alatt a 
nagykapuban. Ugyanitt pro-
polisz kapható. Tel.: 06/30-696-
5288. 

Vetőmagnak való Lófúvó kuko-
rica van eladó 1.500 Ft/kg áron 
Karcagon, a Forint utca 8. szám 
alatt. Tel.: 06/30-590-0818.

Helyhiány miatt bútorok és 
egyéb használati tárgyak el-
adók. Karcag, Kisfaludy utca 4. 
Érdeklődni 16 óra után.

Singer varrógép eladó. Tel.: 06/30-
754-7290.

Bontott, jó állapotú hódfarkú 
cserép, faanyag és vályog eladó. 
Tel.: 06/30-312-2728. 

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár-cse-
rét, felhajtást, méretre munka-
ruhát, férfi szövet- és bársony-
nadrág, bőrkabát varrását rövid 
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 ácsmester, 
tel.: 06/30-584-2767.

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

Az Orgonda Agrár Kft. földet bé-
relne, és vállal növényvédelmi 
szaktanácsadást, szakirányítást. 
Tel.: 06/30-785-0690.

Növényvédelmi szakirányítást, 
szerződéskötéssel, számlaképe-
sen vállalok. Kenyeres László ok-
leveles 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.

Kertekben, fülke nélküli kistrak-
torral talajmarózást vállalok. Tel.: 
06/30-466-4479.

Csanádi Ékszerműhely, Karcag, 
Kossuth tér 5. Arany és ezüst ék-
szerek teljeskörű javítását, vésé-
sét, 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

Kedves 
Olvasóink!

Amennyiben nem kapják 
meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék telefonon a 

06/59-312-415-ös 
telefonszámon!

A Karcagi Eskrima Iskola tagfelvételt és 
ingyenes nyílt edzést hirdet 

Eskrima - Extrém Hatékony Önvédelem 
edzésekre gyerek és felnőtt csoportokba

Időpont: 2017. március 18. (szombat)
Gyerek csoport (7-14 éves korig): 15.00-16.00 óráig
Felnőtt csoport: 16.00-18.00 óráig
Helyszín: Varró István Szakiskola tornaterme 
 Karcag, Varró utca 8.
Honlap: eskrimakarcag.hu
Telefon: 06/70-630-0277
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HIRDETMÉNYEK

Megyei I. osztályú labdarúgó 
bajnokság

2017. március 4.
Kunszentmárton-Karcag 0-1 
(0-1)

A karcagi csapat győzelmi esé-
lyekkel indult a múlt hétvégén  
Tiszazug felé, ahol a valaha szebb 
napokat megélt Kunszentmárton 
együttese várta. A megfiatalított 
vendégcsapat az alábbi játéko-
sokkal futott ki a pályára: Fekete- 
Farkas S., Orosz, Szívós G., Szőke 
N., Szentannai, Szívós Gy., Kupai 
K., Balogh, Székely.
Cserék: Terjék, Hamar
Edző: Orosz István

Kezdetben a hazai csapat tá-
madott többet, de komoly hely-
zet nem alakult ki a karcagi ka-

pu előtt. Farkas S. elhúzott a 
jobb oldalon, de lövése elment a 
jobb kapufa mellett. A 8. perc-
ben Kinyik 25 méteres szabad-
rúgása a szétnyíló sorfal között-
kapura ment, de Fekete vetőd-
ve kiütötte a labdát. Ezután fel-
váltva forogtak veszélyben a ka-
puk. Először Erdei, majd né-
hány perc múlva Somodi lövé-
seit védték a kapusok. A 32. és 
a 34. percben Balogh J. került 
gólhelyzetbe, de nem találta el 
a kaput. Végül a félidő 44. per-
cében sikerült a vezetést meg-
szereznie a vendégcsapatnak. A 
karcagi „gólzsák”, Székely Dá-
vid a félpályánál megszerzett 
egy labdát, megiramodott a ka-
pu felé, és a kiinduló védő mel-
lett a bal alsó sarokba gurított 
(0-1).

A második félidő elején több 
kemény akció is borzolta a kedé-
lyeket. Amíg a helyiek (játékosok 
és nézők) a játékvezetőkkel vol-
tak elfoglalva, a karcagi játéko-
sok sorozatban hagyták ki a nagy 
helyzeteket. 

Az 59. percben Erdei közelről 
az oldalhálóba lőtt. Terjék pedig 
a 63. és a 73. percben kicselezte a 
védőket, még a kapust is, de ki-
sodródva nem talált a kapuba. 
Ezután Székely háromszor is sze-
rezhetett volna gólt. A 84. perc-
ben például a kapust is átemelte, 
de sajnos labdája is elment a fel-
ső léc fölött, és maradt az 1-0-s 
végeredmény. A mérkőzés végén 
Orosz István röviden így nyilat-
kozott: „Értékes három pontot 
szereztünk.”

B.I.

Értékes három pontot szereztek

Fotó: KLBK

Országos veterán ranglistaverseny

2017. február 26. (vasárnap)

A Kováts DSE Asztalitenisz Szakosztálya a kitűnően berendezett 
városi sportcsarnokban látta vendégül az ország 63 egyesületéből ér-
kező 126 versenyzőt. A férfiak 6 korcsoportban, a nők egy összevont 
csoportban, egyéni és páros versenyszámokban küzdöttek az orszá-
gos ranglistapontokért. Örvendetes, hogy megyénkből 29 fő, köztük 
a Kováts DSE asztaliteniszezői közül 13 versenyző szerepelt.

Igen magas színvonalú mérkőzéseket láthattak a jelenlévők, a dön-
tőkben NB I-es versenyzők szerepeltek.

A Kováts DSE versenyzői közül kiemelkedő eredményt ért el 
Skumáth István (50-59), aki a döntőben kis híján megszerezte a győ-
zelmet, így ezüstéremmel zárt a nagyon erős mezőnyben. Szépen 
szerepelt Sebők János (40-49) is, aki a legerősebb korcsoportban a 
nyolcas főtáblára jutott. Örvendetes volt, hogy a karcagi szálláshe-
lyek nagy része megtelt vidéki versenyzőkkel, sokan meglátogatták 
a gyógyfürdőt, jó tapasztalatokat szerezve. A versenyszámok végén a 
helyezettek érmet, a győztesek a karcagi Tőkés Kerámia szép termé-
keit vehették át.

Összességében méltó ünnep volt Csokai István emlékére ez a nagy-
szerű verseny, a résztvevők elégedettek voltak a körülményekkel, jól 
érezték magukat városunkban, és szép emlékekkel tértek haza.

Csornai Csaba

Csokai István Emlékverseny

Tájékoztató
A Karcagi Járási Hivatal tájékoztatja kedves ügyfeleit, hogy 2017. március 20-án (hétfőn) 

8 órától 16 óráig a Karcag, Ady Endre u. 4. szám alatt az áramszolgáltatás szüneteltetése 
miatt a járási hivatal négy osztályának ügyfélfogadása az alábbiakra módosul:

FÖLDHIVATALI OSZTÁLY
2017. március 20-án (hétfőn) zárva tart.
2017. március 21-én (kedden) 8.00 órától 16.00 óráig fogadja az ügyfeleket.

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY
2017. március 20-án (hétfőn) zárva tart.
2017. március 21-én (kedden) 8.00 órától 16.00 óráig fogadja az ügyfeleket.

ÉPÍTÉSÜGYI OSZTÁLY
2017. március 20-án (hétfőn) zárva tart.
2017. március 21-én (kedden) 8.00 órától 16.00 óráig fogadja az ügyfeleket.

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY
2017. március 20-án (hétfőn) zárva tart.
2017. március 21-én (kedden) 8.00 órától 16.00 óráig fogadja az ügyfeleket.

Megértésüket köszönöm. Hodos Julianna
járási hivatalvezető

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 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


