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Tizenegyedik alkalommal ren-
dezte meg a Madarász Imre Egye-
sített Óvoda az Aprólábak Nép-
tánc Gáláját március 25-én (szom-
baton) a Déryné színháztermé-
ben. A négyéves múlttal rendel-
kező Madarász Imre Óvodapeda-
gógiai Napok nyitórendezvényén 
az óvodákban működő gyermek-
tánc műhelyek műsorát tekinthet-
tük meg, valamint iskolás tánc-
csoportok és egy püspökladányi 
óvoda apró lábai is színpadra lép-
tek. 

„Addig leszünk magyarok, amíg 
magyarul énekelünk és táncolunk” 
- Gulyás Ferencné, az óvoda veze-

tője Kallós Zoltán szavaival nyitot-
ta meg a gálát, majd Kodályi gon-
dolatokkal folytatta: „Amint nyel-
vet nem cseréltünk ezer év alatt, ze-
nénk ősi gyökereit sem hagyjuk el. 
A mai napig e zenerendszer a gyö-
kere egész népünk zenei gondolko-
dásának.” 

A megidézett művészek által 
képviselt szellemiség méltókép-
pen vezette fel a táncos hagyo-
mányt, amelyet tizenegy évvel ez-
előtt Benéné Kecskeméti Anikó 
óvodapedagógus indított el. Az 
óvodákban működő gyermek-
tánc műhelyek célja, hogy a gye-
rekek megismerkedjenek a nép-
zene és a néptánc alapelemeivel, a 
gáláé pedig az óvodák és iskolák 
közötti együttműködés erősítése, 
a gyermektánc műhelyekbe járó 
gyerekek tevékenységének, fejlő-
désének nyomon követése, illetve 

a kapcsolatok ápolása – összegezte 
az intézményvezető, majd felkér-
te Dobos László polgármestert 
megnyitó beszéde megtartására.

- Tisztelt jelenlévők! Mindany-
nyian nagyon jól tudjuk, és mind-
annyiunk örömére szolgál, hogy 
a Madarász Imre Egyesített Óvo-
dában kiváló műhelymunka fo-
lyik. Mi sem bizonyítja ezt job-
ban, mint az, hogy a legtöbb szak-
mai szervezet is elismeri a karca-
gi óvoda munkáját. Nagy meg-
tiszteltetés ez az óvoda, de a vá-
ros számára is, hiszen egy olyan 
központ kezd itt kialakulni – sőt, 
már ki is alakult –, amelyre orszá-
gosan is feltekintenek a szakma-

béliek. Ezt mindenképpen érté-
kelnünk kell, hiszen a gyerekek, a 
jövő nemzedéke érdekében végzik 
azt a munkát, amit végeznek. Az 
meg még szívmelengetőbb, hogy 
időről időre ezt a műhelymunkát 
nem titkolják el, hanem mindany-
nyiunk elé tárják a legkülönbö-
zőbb programok kapcsán – mond-
ta a polgármester, majd minden-
kinek kellemes időtöltést kívánt a 
délutánhoz.

Mielőtt elkezdődött volna a gye-
rekek műsora, Gulyás Ferenc-né 
bemutatta a rendezvény során élő-
zenét szolgáltató Csángató népi ze-
nekart. Elmondta, hogy az együttes 
elsősorban moldvai népzenét ját-
szik. Táncházakat szerveznek, va-
lamint óvodákban is rendszeresen 
tartanak hangszerbemutatókat. Az 
együttes tagjai a gála vendégei előtt 
is bemutatták népi hangszereiket, 

majd Csurka Sándor zenekari tag 
táncát tekinthettük meg. 

Galsi-Nagy Andrea óvodape-
dagógus, táncdalénekes külön-
leges előadásában hallgathattuk 
meg az A csitári hegyek alatt cí-
mű magyar népdalt, majd a gye-
rekek műsora következett.

Minden fellépő csoport aján-
dékban részesült a Kerekcipó Kft., 
Pinczésné Soós Gyöngyi kunhím-
ző és Tóth János fazekasmester 
jóvoltából, amelyet a szereplések 
után adtak át az egyes csoportok 
felkészítő pedagógusainak. 

Az Aprólábak Gyermektánc Te-
hetséggondozó Műhelyhez a gá-
la napján három tehetségműhely 
csatlakozott: a Csokonai úti óvoda 
„Tátika” zenei, a Kuthen úti óvoda 

„Iglice” zenei és a Zöldfa úti óvoda 
„Szórakaténusz” anyanyelvi műhe-
lyei. Közös, pünkösdölést feleleve-
nítő műsoruk címe „Két szál pün-
kösdrózsa” volt. A püspökladányi 
Egyesített Óvodai Intézmény Nap-
fény Óvodájában működő Pántli-
ka Táncház tehetségműhely óvo-
dásai szintén a pünkösdölés ha-
gyományát hozták el a közönség-
nek; műsoruk címe „Pünkösdö-
lő” volt, majd a Táncsics krt. 19-es 
óvoda Bíborka gyermektánc tehet-
séggondozó csoportja adott elő rá-
baközi játékokat.

A szünetben a vendégek megte-
kinthették Tyukodi László fafara-
gó és felesége, Marika gyöngyfűző, 
valamint Pinczésné Soós Gyöngyi 
kunhímző alkotásait.

A rendezvény második része a 
Táncsics krt. 17-es óvoda Mákszem 
gyermektánccsoportjának „He-
gyen-völgyön muzsika” című mű-
sorával folytatódott. Ezek után is-
kolás csoportok következtek. Elő-
ször a Györffy István Katolikus Ál-
talános Iskola 3. a osztályos tanuló-
inak tánccsoportja, majd a Karcagi 
Nagykun Református Általános Is-
kola Csillagrózsa hagyományőrző 
néptánccsoportja lépett színpad-
ra. A KÁIAMI Kiskulcsosi Általá-
nos Iskolai Tagintézménye 5. osz-
tályosainak műsora után a Kuthen 
úti óvoda Palánta gyermektánccso-
portja zárta az Aprólábak Néptánc 
Gálát „A kenyér születése” című 
előadásával.

Erdei Orsolya

XI. Aprólábak Néptánc Gála

A különböző rendezvények 
iránti érdeklődés, és a megnöve-
kedett lakossági igény tette szük-
ségessé a Morgó Csárda parko-
lójának bővítését. Karcagi Nagy 
Zoltán, a 6. számú választókerü-
let önkormányzati képviselője el-
mondta, hogy a napokban kez-
dődtek meg a munkálatok, és vár-
hatóan hamarosan használatba 
is lehet venni az új parkolóhelye-
ket. A kialakítás különlegességét 
az adja, hogy a Morgó Csárda stí-
lusához illően, régi, közbirtokos-
sági, nagyméretű téglából lesz ki-
rakva a parkoló. A Városgondnok-
ság emberei ott jártunkkor éppen 
a tükröt vették ki a parkolónak, 
majd a munkálatok később gé-
pekkel is folytatódtak. 

Bővítik a Morgó Csárda parkolóját
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok
Hatvan, száz, 

ötszáz
(avagy lehet-e fekete a csillag 

és vörös a horogkereszt?)

Régi barátom kissé korhol. Nem egé-
szen érti, miért csak „jelképszerűen” és nem 
konkrétan adtam választ múlt heti jegyze-
temben a „ki a kommunista ma?” kérdés-
re. Fidel Castrót hozza fel, tényeket sora-
koztat, hogy Castrót jezsuiták nevelték, ké-
sőbb jogot végzett, három nyelven beszélt 
és írt, demokráciát akart, felszámolta a 
82%-os kubai analfabétizmust, újjáépítet-
te a templomokat, s mégis a fél világ kom-
munista diktátorként tartotta számon éle-
tében. Ezek tények - mondja, még ha sokan 
nem is hallottak ezekről. 

Látja, hogy csodálkozom a tájékozott-
ságán, s még hozzáteszi: „a tények makacs 
dolgok”. Hát igen – válaszoltam, lemehe-
tünk vulgár marxizmusba; a tények a tet-
tekből következtek, a tettek meg az „eszmé-
ből”. Valóban kérdéses, hogy az emberi tár-
sadalomszervezésnél az eszméknek vagy a 
tetteknek volt-e nagyobb szerepük. 

A tények viszont tényleg „makacsak”. A 
XX. század egyik totalitárius rendszerének, 
a kommunizmusnak az áldozatai 80-100 
millióra tehetőek. 

Akkor ugorjunk egy nagyot: az egész 
történet a liberalizmusból indult ki. Ez lát-
szólag egy nagyon szép gondolat; a szabad-
ság, egyenlőség és a testvériség jelszavát 
tűzte zászlajára. A marxizmus-leninizmus 
eszmerendszere is ebből sarjadt, de már 
kezdetben „eltorzult”, mert a (proletár) dik-
tatúrát tűzte ki céljául. Olyan erőszak-me-
chanizmusokat kreáltak, amellyel sakkban 
tudták tartani a „többséget”. A kommunis-
ták először hazudtak a többségnek, aztán 
saját maguknak. Az ateizmust államvallás-
sá tették, a tulajdonról, a gazdaságról, és a 
„társadalmi emberről” bárgyú elméleteket 
állítottak fel, és ezekhez sok-sok „tudóst” is 
megnyerve, máris készen volt a „tudomá-
nyos szocializmus” ideológiája. Amit aztán 
még „oktattak” is. Dióhéjban kb. ennyi.

És ma, a mai „kommunisták”? Ugyan-
csak a liberális eszmékhez „nyúlnak visz-
sza”. Papolnak a korlátlan emberi szabad-
ságjogokról (a melegházasságtól kezdve a 
kábítószerekig, etc.), a bevándorlás „nem-
zetközivé válásáról”, a nemzetállamok lét-
jogosultságának a megkérdőjelezéséig, és 
lehetne napestig sorolni. Trükkök százai-
val árnyalják persze, mert tudják, ellenőr-
zött „információ - jobbágyság” van a világ-
háló dacára.

Őket nem igazán érdekli, hogy pl. itt 
Karcagon hatvan évvel ezelőtt egykori esz-
mei elődeik halálra kínozták és agyonverték 
Kemény Pált. A hajlíthatatlan gerincű Pap 
Béla lelkipásztort, aki kiállt az iskolákért, 
szembeszállt az erőszakos kolhozosítással, a 
Bakonyban „nyilvánították eltűntnek”.

S tudjuk azt is, mit gondolnak a száz év-
vel, és az ötszáz évvel ezelőtti történések-
ről is.

 -ács-

Kedves Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 

2017. március 20-a óta 
szerkesztőségünk másik székhelyen, 

a Nimród Bioszálloda mögött, a volt munkásőrlaktanya 
épületében, a földszinten található. 

Továbbra is várjuk kedves hirdetőinket, 
partnereinket!

Az 1130/2017. sz. kormányhatározat értelmében Karcagon kerül 
elhelyezésre a milánói világkiállítás magyar pavilonja.

A pavilon újratervezése, az újraépítés irányítása és lebonyolítása, 
az újraépítés helyszínén történő infrastruktúra teljes kiépítése, va-
lamint a létesítmény üzemeltetése Karcag Város Önkormányzatá-
nak feladata.

A pavilon a turisztikai fejlesztésre kijelölt Erzsébet ligetben épül 
fel, amelynek közösségi célú hasznosítása régi terve a városnak. Az 
újjáépített, tartós használatra átalakított létesítmény rendezvény- és 
konferencia-központként egy komplex turisztikai és szabadidős fej-
lesztés központi eleme lesz.

A Nagykunság és Karcag számos természeti, kulturális és közös-
ségi értékkel rendelkezik, ezeket itt méltó környezetben, modern 
eszközökkel mutathatjuk be. A megfelelő funkciókkal kiegészített 
épület alkalmas lesz továbbá nagyobb szabású előadások, rendezvé-
nyek és közösségi összejövetelek megtartására.

A beruházás célja az országimázs gazdagítása a Nagykunság he-
lyi értékeinek, kultúrájának, hagyományainak bemutatásával. Ezen 
túlmenően, terveink szerint lehetőséget nyújt majd tudományos 
konferenciák fogadására, országos és nemzetközi innovációk be-
mutatására, az egészségturizmushoz kapcsolódó rendezvények 
szervezésére, és a környezetvédelmi szemlélet formálására is.

A létesítmény fontos szerepet tölthet be a térség és a város 
interkulturális kapcsolatainak ápolásában, a helyi közösség építé-
sében, a civil szervezetek működésében.

Hálásak vagyunk mindazoknak, akik a karcagi elképzeléseket, 
terveket támogatták.

Dobos László
Karcag polgármestere

Karcagon épül újjá a milánói 
világkiállítás magyar pavilonja

Hirdetmény
az általános iskolai beiratkozás rendjéről
Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekez-
dése alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal az 
alábbiak szerint határozza meg.

A 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az 
alábbi időpontokban kerül sor:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között
2017. április 21. (péntek) 8.00 – 19.00 óra között

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben tan-
kötelessé válik.

A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2011. augusztus 31-ig 
született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító, vagy a válasz-
tott iskola első évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles be-
mutatni:
 - a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek ne-

vére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló ha-
tósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), 

 - valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléré-
sét tanúsító igazolást.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcso-
latban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslat-
tal élhet.

A szülő az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdései alapján jogszabálysértés-
re vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati ké-
relmet a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül az isko-
la fenntartójához, a Klebersberg Központ által fenntartott intéz-
mények esetében az illetékes tankerületi igazgatóhoz.

Amennyiben a szülő a választott iskola elutasító döntése ellen 
nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés jogerőre emelkedését kö-
vető 5 napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt 
biztosító iskola első évfolyamára.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, 
átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános 
iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete 
vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem 
íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és 
halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító neve-
lésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járá-
si Hivatala által felülvizsgált és közzétett kötelező felvételt bizto-
sító intézmények jegyzéke, illetve az egyes általános iskolák kör-
zetébe tartozó utcák nevét tartalmazó Tájékoztató megtekint-
hető a Kormányhivatal honlapján (http://www.kormanyhivatal.
hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/hirek/altalanos-iskolai-felveteli-
korzethatarok-2017), továbbá valamennyi települési önkormány-
zat polgármesteri hivatalában és az általános iskolákban.

Dr. Kállai Mária
kormánymegbízott

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye 

szeretettel hívja és várja a leendő első osztályos gyerekeket 
és szüleiket iskolanyitogató programunk bemutató 

foglalkozására 2017. április 5-én (szerdán) 8.00 órakor.

Érdeklődni a 06/59-503-126-os telefonszámon lehet.

Tisztelt Szülők!

A pavilon a turisztikai fejlesztésre kijelölt 
Erzsébet ligetben épül fel
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- Nagyon meglepődtem. Kettős 
érzésem volt, mert úgy éreztem, 
hogy rajtam kívül biztos, hogy 
még másokat is megilletett volna 
ez a díj, de végtelenül boldog vol-
tam, mert nagyon sok év, évtized 
munkájának gyümölcse érett most 
be.

- Zala megyében születtem, Gel-
sén. Általános iskoláimat ott vé-
geztem, majd Szombathelyre ke-
rültem ápolóképzőbe. Egészség-
ügyi pályára készültem, és nagyon 
büszke vagyok arra, hogy a pályá-
mat ápolónőként kezdtem. Szom-
bathelyen ismerkedtem meg a fér-
jemmel is, aki ott volt katona. Az 
ápolóképző elvégzése után vissza-
kerültem Zala megyébe, Nagyka-
nizsára. A Baleseti Sebészeti Osztá-
lyon és az Intenzív Osztályon dol-
goztam, ahol nagyon sokat tanul-
tam. 1976-ban kerültem Karcag-
ra, a Kátai Gábor Kórházba. Há-
rom műszakos nővérként dolgoz-
tam, majd adódott a lehetőség, 
hogy az akkori igazgatóhelyettes, 
Katona Mihály felkért óraadónak 
az iskolában. Megtetszett a taní-
tás, és ahogy az ötnapos tanítá-
si hét beindult, igazgatóhelyet-
tes úr felkért, hogy főállásban ta-
nítsak az iskolában. Így kerültem 
1982-ben a Gábor Áron Gimná-
zium és Egészségügyi Szakközép-

iskolába, így indult el a pedagógu-
si pályám. 1984-ben diplomáztam 
Budapesten, a Semmelweis Egye-
tem Egészségügyi Főiskolai Karán 
szakoktatói szakon, és utána az 
„élethosszig tartó tanulás” fenn-
maradt. Tanfolyamokon vettem 
részt, Salgótarjánban elvégeztem 
a tereptanári szakot, 2005-ben pe-
dig a Debreceni Egyetemen pe-
dagógia szakon államvizsgáztam. 
Nem szakadtam el az egészség-
ügyi pályától sem, még most is ki-
járok szakmai gyakorlatra, és na-
gyon jól érzem magam a kórház-
ban is, és az iskolában is.

- Amikor 1982-ben bekerültem 
a gimnáziumba, felkértek vörös-
keresztes tanárelnöknek. A Vö-
röskereszten belül pedig lehetőség 
nyílt arra, hogy elsősegélynyújtó, 
csecsemőgondozási, egészségne-
velési és polgárvédelmi versenye-
ken vegyünk részt. Nagyon ügye-
sek voltak a tanítványaim, szeret-
ték a foglalkozásokat. Ekkor kezd-
tünk el komolyabban foglalkoz-
ni az elsősegélynyújtással. Min-
den tanévben több csapattal vet-
tünk részt az országos versenye-
ken, mert külön kategóriában in-
dultak a szakközépiskolások és a 

gimnázium tanulói, később pedig 
bevezették a 18 év feletti kategóri-
át is. A felnőtt kategóriában min-
den évben az országos első helye-
zett továbbjutott a nemzetközi 
versenyre. Nagyon büszke vagyok 
a tanítványaimra, mert öt alka-
lommal sikerült országos első he-
lyezést elérnünk a felnőtt csapat-
tal, így iskolánk képviselte Ma-
gyarországot a nemzetközi verse-
nyen. Először Ausztriában, majd 
három év múlva Svájcban, azután 
Csehország és Írország követke-
zett, végül Németországban verse-
nyeztünk. A középiskolásokkal is 
országos első helyezett volt a csa-
pat. A különböző kategóriájú csa-
patok remekül összedolgoztak, az 
egyik csapat vitte magával a má-
sikat. Csecsemőgondozásból vol-
tunk első, második, harmadik he-
lyezettek, polgárvédelemben min-
dig az első hat között végeztünk. 
Sikeres pályázat útján az ápoló ta-
nulók egy háromhetes szakmai 
gyakorlaton vehettek részt Olasz-
országban, Milánóban. Tizenhét 
diák ismerkedhetett meg az otta-
ni egészségügyi ellátás rendsze-
rével, betekintést nyertek az idő-
sek gondozásába. Felejthetetlen 
élményben volt részünk. A min-
dennapi tevékenység mellett meg-
ismerkedtünk Milánó neveze-
tességeivel, kulturális és gasztro-
nómiai jellegzetességeivel. Isko-
lánk tanulói több alkalommal ju-
tottak az OSZTV döntőjébe, ahol 
ugyancsak kiváló eredményeket 
értek el: első és harmadik helyezést. 
Az Euroskills versenyen 2013-ban 
ápoló kategóriában iskolánkból ke-
rült ki az országos harmadik helye-
zett. Szép eredményeket akkor le-
het elérni, ha van kivel dolgozni ér-
te, és ezért hálás vagyok tanítvá-
nyaimnak, és köszönöm áldozatos 
munkájukat.

- Van egy mottóm, egy latin köz-
mondás: „A szavak tanítanak, a pél-
dák magukkal ragadnak”. Azt gon-
dolom, abban rejlik a titok, hogy 
nemcsak szavakkal, hanem tettek-
kel is ott voltam köztük. Együtt 
csináltunk mindent. Ez adódik 
abból is, hogy az egészségügyi 
szakközépiskolában, illetve most 
már a szakgimnáziumi osztá-
lyokban gyakorlatorientált szak-

mai órák vannak. Az elméleti is-
mereteket begyakoroljuk, együtt 
tevékenykedünk a tanulókkal. A 
gyakorlás folyamatában vannak 
olyan helyzetek, amikor köze-
lebb kerülünk tanítványainkhoz. 
Próbáltam alkalmazni a tanítvá-
nyaimnál a holisztikus szemléle-
tet. Egészségügyi szaktanárként, 
szakoktatóként bennem volt min-
dig az a szemlélet, hogy nemcsak 
a betegséget, hanem az egész em-
bert kell figyelembe venni. Én ezt 
próbáltam átültetni a pedagógi-
ába is, hogy nemcsak azt nézem, 
a gyerek mit tud, hanem az egész 
személyiségét figyelembe veszem. 
Azt, hogy most miért teljesíthet 
alul, vagy éppen miért kiugró a 
teljesítménye. Ennek szellemében 
igyekeztem, és igyekszem a peda-
gógiai munkámat végezni.

- Amikor egészségügyi pályára 
készültem, nem gondoltam, hogy 
majd a katedrán fogok állni, a „má-
sik oldalon”. De volt példaképem, a 
szakoktatóm Szombathelyen. Egy 
nagyon szigorú és kemény iskolá-
ban végeztem, ahol megtanítottak 
a precíz, pontos, kitartó munka-
végzésre. Amikor a katedrára elő-
ször felálltam – elég fiatal, 26 éves 
voltam –, mindig az volt előttem, 
hogy úgy kell csinálnom, ahogy 
azt nekem annak idején megtaní-
tották. Következetesen, szigorú-
an, ugyanakkor szeretetteljesen. 
Nagy kihívásnak tartottam, hogy 
meg tudok-e felelni ennek az elvá-
rásnak. Úgy érzem, hogy sikerült. 
Nagyon jó vizsgaeredményeket 
mondhatunk magunkénak orszá-
gos szinten is, és minden tanítvá-
nyunk el tudott helyezkedni. Ré-
gi tanítványaim közül többen ve-
zető beosztásban dolgoznak az or-
szág különböző egészségügyi in-
tézményeiben. 

- Nálunk a családban teljesen 
más irányú szakképesítések vol-
tak, senki nem volt egészségügyi 
pályán. Két öcsém élelmiszeripa-
ri szakközépiskolát végzett, a nő-
vérem a mezőgazdaságban dolgo-
zott, a bátyám szintén. Az általá-

nos iskolában csecsemőgondozá-
si szakkör keretén belül találkoz-
tam az egészségüggyel, és akkor 
úgy éreztem, hogy „én védőnő le-
szek”. Nem az lettem, de az egész-
ségügyi pályára kerültem. A pél-
daképeim a szüleim és a volt ta-
náraim, akikre a mai napig nagy 
szeretettel gondolok – pedig na-
gyon szigorúak voltak.

- 2003-ban, amikor Türke Já-
nos kollégiumvezető, az elődöm 
nyugdíjba ment, az akkori igaz-
gatónő, Juhászné Zsadányi Erzsé-
bet felajánlotta nekem a lehetősé-
get, hogy vegyem át a kollégium 
vezetését. Nagyon nagy megtisz-
teltetés és kihívás volt számom-
ra. Igazgatóhelyettesként kollégi-
umvezetői feladatokat láttam el 
tíz éven át, 2013-ig. A kollégium 
megszűnése után kerültem visz-
sza az iskolába – bár a tíz év alatt 
is tanítottam szakmai tárgyakat. 
A kollégiumi nevelés nagyon sok-
rétű, embert próbáló pedagógiai 
tevékenység.

- Az egészségügyi szakmai mun-
kaközösség vezetőjeként dolgozom, 
tanítok a Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium és Egészségügyi 
Szakgimnáziumban. Az iskolave-
zetés szakmai munkáját segítem.

- Kevés szabadidőm van, de meg-
próbálom hasznosan eltölteni. Ami-
kor van rá lehetőségem, unokázok. 
Van négy fiú unokám; egy nyolca-
dikos, egy hetedikes és az ikrek, 
akik elsősök. Szeretek olvasni, ki-
rándulni, zenét hallgatni, a Vasár-
napi Iskola tagjaként is dolgozom. 
Imádom a kézilabdát, és ha tehe-
tem, a tévé előtt izgulom végig a 
mérkőzéseket. 

- Hálásan köszönöm az interjút, 
és szeretnék köszönetet mondani a 
város vezetőinek, az iskolavezetés-
nek, a kollégáimnak, a fenntartó-
nak, a Vöröskereszt akkori vezető-
jének és a családomnak.

Erdei Orsolya

„A szavak tanítanak, a példák 
magukkal ragadnak”

- interjú Nagy Jánosné pedagógussal -

Karcag Város Kultúrájáért Díjjal tüntették ki 
Nagy Jánosnét, a Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium 
pedagógusát a magyar kultúra napja alkalmá-
ból. A pedagógus holisztikus szemlélete és ki-
tartó, következetes munkája révén megerősö-
dött az egészségügyi tárgyak oktatása az isko-
lában, és számos kimagasló versenyeredmény 
öregbíti az intézmény nevét. A díjazottal pá-
lyáját tekintettük végig, kitérve a kezdeti ápo-
lónői gondolatok indíttatására, és arra is, hogy 
mi szólította annak idején a katedrára.

- Milyen érzésekkel vette át a 
kitüntetést?

- Hogyan indult a pályája?

- Sőt, ha diákjai szép sikereire 
gondolunk, az egészségügyi pá-
lyán szerzett tapasztalatai ki-
mondottan meg is térültek a 
tanítás során. Tehát ez a két 
történet bár két szálon fut, ösz-
sze is ér. 

- Ez a sok szép eredmény azt 
mutatja, hogy a kapcsolata is 
jó a diákjaival, tudja őket mo-
tiválni. Mi ennek a titka?

- Mennyire volt nehéz az átál-
lás egyik pályáról a másikra? 
Milyen kihívásokat hozott ma-
gával a pedagógusi lét?

- Említette egy példaképét. A csa-
ládjában esetleg volt valaki, aki 
inspirálta pályaválasztását?

- Ha jól tudom, kollégiumveze-
tő is volt.

- Jelenleg milyen feladatokat 
lát el egészen pontosan?

- Mi az, amit a szabadidejében 
szívesen csinál?

- Jövőbeli munkásságához sok 
sikert kívánok, és köszönöm az 
interjút!
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Változnak az évszakok cím-
mel nagy sikerű életműkoncer-
tet adott március 10-én este a 
Déryné Kulturális Központban 
Balázs Fecó, akit félévszázados 
zenész múltjáról és terveiről kér-
deztünk.

- Az elmúlt ötven évben, amió-
ta a szakmában vagyok, már több 
verzióban jártam Karcagon. Leg-
először még a Neoton együttes-
sel a '60-as évek végén, majd a Ta-
urussal is voltam, s a '80-as évek 
elején majdnem minden évben 
volt itt Korál koncert - idézi kötő-
dését a művész a Nagykunság fő-
városához.

- Amikor pár évtizede szóló kar-
riert kezdett, nehéz döntés volt?

- Az az igazság, hogy mivel billen-
tyűs vagyok, a zenekar mellett pár-
huzamosan készíthettem az önálló 
lemezeket is. Sokkal nagyobb volt 
a mozgásterem, mint egy gitáros-
nak. Mivel Zeneakadémiát végez-
tem, sokrétű zenei dolgot csinál-

tam az ötven év alatt a klasszikus 
zenétől, a szintetizátor-lemezeken 
át. Írtam filmzenét és a televízió-
nak is dalokat. Sokan innen isme-
rik a Változnak az évszakokat, de 
a Homok a szélben ma is nagyon 
népszerű. Egész más kihívás a szó-
ló karrier, mint a zenekari.  

- Úgy tudom, négyévesen kez-
dett el zenélni.

- Budapesten, egy körfolyosós 
emeletes bérházban laktunk, aho-
vá hétvégén jöttek muzsikálni a 
vándorzenészek hegedűvel, tan-
góharmonikával. Nekem ez any-

nyira megtetszett, hogy a szüleim-
től karácsonyra kértem egy tangó-
harmonikát, amelyen hallás után 
megtanultam pár dalt. Egyik hét-
végi ebédkor csend volt, nem jöt-
tek a zenészek, akkor kimentem, 
eljátszottam néhány dalt. A lakók 
elkezdték újságpapírba csomagol-
va dobálni nekem a pénzt. Ez volt 
az első tiszteletdíjam. Utána kö-
vetkezett a zenei általános, majd 
felvettek a konzervatóriumba zon-
gora szakra. Akkor jött be a Beat-
les, a Rolling Stones zenéje, ami 
engem, a szüleim és zenetanárom 

legnagyobb bánatára, eltérített a 
komolyzenétől. Úgy érzem, az az 
ötven év, ami a szakmai pályafutá-
somban mögöttem van, megerő-
sített abban, hogy én ebben a mű-
fajban találtam meg saját magam.

- Sitke neve mára összefonó-
dott Önnel. Úgy tudom, véletle-
nül látta meg annak idején a ro-
mos kápolnát.

- Az 1980-as évek közepén egy 
Korál turnén jártunk Vas megyé-
ben, és nem volt szállásunk. Ak-
kor valaki ajánlotta, szálljunk meg 
Sárvár mellett 3 kilométerre egy 
rendbe hozott kastélyfogadóban. 
Láttam egy filmet Czifra György 
zongoraművészünkről, aki Pá-
rizs mellett egy kolostort vásárolt 
meg és hozott rendbe, ott művé-
szeknek adott helyet. Innen jött 
az ötlet, hogy a zenészkollégáim 
segítségével mentsük meg a sit-
kei kápolnát. 1985-ben elkezdőd-
tek, és minden év augusztus vé-
gén vannak a kápolna-koncertek, 
1990-ben az István a király jubile-

umi bevételéből rendbe hoztuk 
teljesen a kápolnát. 

- Van Kossuth-díja, több szak-
mai díja. Melyekre a legbüsz-
kébb?

- Hiába van sok állami díjam, ér-
demrendem, ha kiraknak egy pla-
kátot és nincs tele a terem, akkor 
baj van, tehát nem a díjakra jönnek 
be az emberek, hanem a dalokra, 
azokra a közös élményekre, ami 
összeköt bennünket. Így a mai es-
ti karcagi telt házra vagyok büszke. 

- Jó egészséget kívánunk Ön-
nek, hiszen hallottuk, vissza kel-
lett vennie a tempóból.

- Nagyon vissza kellett vennem, 
szívproblémáim miatt az orvosa-
im csak maximum havi két kon-
certet engedélyeztek. Nem is vál-
lalok többet. Bízom benne, hogy 
a jubileumi 40 éves Korál-év vé-
gén meg tudjuk tartani a terve-
zett nagy koncertünket, addigra 
felerősödöm.

DE

Balázs Fecó: Lassítanom kellett a tempómon 

Huszonharmadik alkalom-
mal rendezték meg az Arany Já-
nos Általános Iskolában az Ara-
nyos Napok című rendezvényso-
rozatot, amelyen március 6. és 
10. között rajzolásban, irodalmi 
feladatok megoldásában, Ki mit 
tud? vetélkedőn és erőpróbán 
mérhették össze a tudásukat a 
diákok városi és iskolai szinten.

Idén már kétszáz éve annak, 
hogy korának egyik legjelentősebb 
költője, Arany János megszületett. 
Az Arany János Általános Iskola 

pedig éppen 23 éve, 1994. márci-
us 2-án vette fel a költő nevét, az-
óta pedig minden évben az Ara-
nyos Napok programsorozattal 
állítanak emléket a névadónak az 
akkori igazgató, Bugyik Lászlóné 
kezdeményezésére – tudtuk meg 
Szentesiné Nánási Tünde megbí-
zott intézményvezetőtől. 

Az Aranyos Napok program-

sorozat a hagyományokhoz hí-
ven idén is ünnepélyes megnyi-
tóval vette kezdetét március 6-án, 
amelyet Serfőző Helga, a nyol-
cadikosok osztályfőnöke nyitott 
meg. A tanárnő köszöntőjében 
beszélt a költő életútjáról, és a Pe-
tőfihez fűződő példaértékű barát-
ságáról. – Költészete lassan bonta-
kozott ki. Sohasem volt fiatal köl-
tő. Maga semmisítette meg azokat 
a korai próbálkozásokat, amelyek 
tanúsíthatnák a fejlődésének út-
ját – mondta Serfőző Helga, majd 
kitért arra, hogy Arany huszon-

nyolc évesen tűnt fel az irodalmi 
életben, és harmincegy esztendős 
volt, amikor elérkezett a Toldi si-
kere. Az ünnepi gondolatok után 
az iskola egyik tanulója, Barkóczi 
Boglárka zongoraelőadását élvez-
hette a közönség, majd előbb Szen-
tesiné Nánási Tünde intézményve-
zető és Kovács Tímea intézmény-
vezető-helyettes, aztán pedig az in-

tézmény diákjai nevében Csukodi 
Eszter hetedik osztályos tanuló és 
Nyíri-Kiss Nikoletta, a diákön-
kormányzatot segítő pedagógus 
helyezte el az emlékezés koszorú-
it Arany János domborműjénél. A 
megnyitó az iskola végzős diákja-
inak előadásával, az Arany János 
Toldi című műve alapján készült 
sulikomédiával zárult, amelyet Ser-
főző Helga, nyolcadikos osztályfő-
nök, a színját-szókör vezetője taní-
tott be.

Szentesiné Nánási Tünde igaz-
gatónő elmondta, hogy a kezdeti 

iskolai rendezvényekből az elmúlt 
években néhány verseny már vá-
rosi szintű eseménnyé nőtte ki ma-
gát, és mindegyik program Arany 
munkásságára épül. – A rajzver-
senyen egy előre kiadott irodalmi 
művet kell vizuálisan megjelení-
teni, az irodalmi csapatversenyen 
pedig néhány előre meghatározott 
Arany-mű feldolgozása történik já-
tékos vetélkedő formájában, aho-
va négyfős csapatok jelentkezését 
vártuk a város különböző intézmé-
nyeiből – sorolta az intézményve-
zető, aki szerint nagyon népszerű 
még a Toldi erőverseny is, amely-
nek feladatai felidézik Toldi Miklós 
erejét, nagyságát a petrencerúd és a 
malomkő megtartásával.

A városi események mellett né-
hány éve iskolai szinten Ki mi tud? 
versenyre is nevezhetnek a diákok, 
amelyre idén is sokszínű verses, 
zenés és ügyességi produkciókkal 
készültek a tanulók. Az Aranyos 
Napok rendezvénysorozat március 
10-én, pénteken zárult egy iskolai 
szintű akadályversennyel, amely 
nemcsak fizikai erőpróbát, hanem 
szellemi totókat is tartalmazott.

Kapás Mónika

Aranyos Napok

A HÉT VERSENYEREDMÉNYEI: 
Rajzverseny, 5-6. osztály:

1. Nagyfejeő Hanga (Karcagi Nagykun Ref. Ált. Isk.), 2. Kele 
Gabriella (KÁIAMI Kiskulcsosi Ált. Isk. Tagint.), 3. Lakatos 
Viktor (KÁIAMI Kováts Mihály Ált. Isk. Tagint.).

Rajzverseny, 7-8. osztály:
1. Varga Noémi Rebeka (Karcagi Nagykun Ref. Ált. Isk.), 
2. Károlyi Lajos (Karcagi Arany János Ált. Isk.), 3. Tyukodi 
Sándor (Karcagi Arany János Ált. Isk.).

Irodalmi verseny:
1. Karcagi Nagykun Ref. Ált. Isk. – Arany csapat, 2. 
KÁIAMI Kiskulcsosi Ált. Isk. Tagint. – Lócsiszárok csapat, 
3. KÁIAMI Kiskulcsosi Ált. Isk. Tagint. – Arany Kulcs csa-
pat.

Toldi erőverseny, 5-6. osztály:
1. Mihácsi Milán (Karcagi Arany János Ált. Isk.), 2. Monori 
Imre (KÁIAMI Kiskulcsosi Ált. Isk. Tagint.), 3. Varga Sán-
dor (Szent Pál Marista Ált. Isk.).

Toldi erőverseny, 7-8. osztály: 
1. Farkas István (Karcagi Arany János Ált. Isk.), 2. Duka 
Renátó (Szent Pál Marista Ált. Isk.), 3. Lázók László 
(KÁIAMI Kiskulcsosi Ált. Isk. Tagint.).
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Március 4-én (szombaton) ren-
dezte meg a Karcagi Szakképzési 
Centrum Varró István Szakgim-
náziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma „SZAKI 2000” Ala-
pítványa és a Karcagi Ipartestü-
let hatodik közös Szak-Ma Jóté-
konysági Bálját a Déryné bálter-
mében. 

Pesti Tiborc, a „SZAKI 2000” 
Alapítvány kuratóriumának el-
nöke és Laczik Dénesné, a Kar-
cagi Ipartestület elnöke köszön-
tötték a megjelent vendégeket, 
és ismertették a jótékonysági bál 
céljait. - A korábbi években min-
den esetben a tanműhely máso-
dik felének megvalósítását fogal-
maztuk meg célkitűzésünknek. 
Miután alapítványunk ezen cél 
megvalósítását nem tudja kez-
deményezni, befolyásolni, úgy 
döntöttünk az iskola vezetésével, 
hogy módosítjuk a célt. Az alapít-
vány célja egy elektronikai és va-
sipari szaktanterem kialakítása, 
ahol megfelelő szakmai háttér-
rel biztosítani tudjuk az elméle-
ti és gyakorlati képzést. A koráb-
bi évek bevételét is ezen feladat 
megvalósítására csoportosítjuk 
majd át – tájékoztatott a kurató-
rium elnöke. Laczik Dénesné, az 
Ipartestület jelenlegi kihívásairól 
számolt be. - Köztudott, hogy há-

rom éve nem igazán működött az 
Ipartestület, miután nem volt fő-
állású ügyvezetőnk. Az Ipartes-
tület egyesület formájában műkö-
dik, ezenkívül van egy alapítvá-
nyunk is, és elég sok adminisztrá-
ciós terhet ró ez arra, aki ott dol-
gozik; ha nincs is, aki ott dolgoz-
zon, akkor még nehezebb a hely-
zet. Ezt igyekeztünk most megol-
dani, hogy tudjuk tartani a kap-
csolatot a vállalkozókkal, iparo-
sokkal, tudjunk előrelépni. Évek 
óta a célunk a bálokkal és min-
den egyes rendezvénnyel, hogy az 

Ipartestület épületét felújítsuk – 
számolt be az Ipartestület elnöke, 
majd kellemes időtöltést kívánt 
mindenkinek a bálhoz. A rendez-

vény az intézmény végzős osztá-
lyának nyitótáncával folytatódott 
tovább, majd meglepetésműsor 
következett.

A „Varró” igazgatója, Szabó Ist-
ván, első alkalommal volt jelen a 
Szak-Ma Bálon. Tapasztalatairól, 
valamint meglátásairól kérdeztük 
a szakmák jelenlegi helyzetével 
kapcsolatban.

- Nagyon jó tapasztalataim van-
nak. Egy olyan nevelőtestületbe ke-
rültem, akik tudják is, hogy mit 
kell tenni. Nagyon kellemes megle-
petés volt belecsöppenni ebbe kül-

sősként. Nekem ez egy nagyon jó 
időszak, rengeteget tanulok ma-
gam is a kollégáktól. Látom az el-
szántságot, az akaratot, hogy men-

jünk, fejlődjünk tovább. Most a 
felnőttképzés irányába szeretnénk 
lépéseket tenni – már tettünk is, 
ez már korábban elkezdődött, de 
szeretnénk folytatni. Nagyon po-
zitív, hogy a vállalkozók is ke-
resnek bennünket, hogy mi len-
ne az igény. Mi is nyilvánvalóan 
próbálunk velük kapcsolatba lép-
ni, és reméljük, hogy sikerül azo-
kat a képzéseket beindítani, amik 
nekik fontosak lennének. Renge-
teg olyan terület van, ami valami-
lyen oknál fogva – vagy a felnőtt-
képzésben, vagy a nappali képzés-
ben a gyerekek részéről – kiesett a 
látókörből, és kell ennek idő, hogy 
felfusson, de biztatóan látom a jö-
vőt – fejtette ki az igazgató.

Laczik Dénesnével az Ipartes-
tület és az iskola közötti együtt-
működésről beszélgettünk.

- Egy időben, sőt, azt hiszem, 
napjainkban is elég sok bál van, 
és egyre nehezebb volt összehoz-
ni azt a létszámot, amivel már egy 
alapítványi bált érdemes meg-
szervezni. Egyszer csak kitalál-
tuk, hogy mivel közösek a célja-
ink, eléggé összedolgozunk min-
denben, ésszerűbb, ha együtt szer-
vezzük. A bálnak elsősorban az 
a célja, hogy együtt legyen egy 
kicsit a közösség, közösségépítő 
hatása van, és nem utolsósorban, 
egy jótékonysági bálnak mindig 
van valamilyen célja. A mai bá-
lon nagyon szép létszámban jöt-
tünk össze, gyönyörű tombola-
tárgyak vannak, elég sok támoga-
tói jegy fogyott el. Maximálisan 
odatette magát mindenki – fogal-
mazott az elnök.

Erdei Orsolya

Szak-Ma Bál a Dérynében

Február 17-én (pénteken) 
tartották a Világjárók sorozat 
első alkalmát az Ifjúsági Ház-
ban, amelyen Szabó Péterné 
beszélgetett ifj. Nuriev Tibor-
ral legutóbbi, izlandi úti élmé-
nyeiről. A közel másfél órán át 
tartó, teltházas eseményen lé-
legzetelállító fotókat láthat-
tunk a „tűz és jég országáról”, 
de a fiatal utazó fotós eddigi 
munkásságába, valamint ko-
rábbi sportsikereibe is bepil-
lantást nyerhettünk.

A program vendégét először 
élsportoló múltjáról kérdezték, 
ugyanis nevét a duatlon kap-
csán ismerhettük meg. A ke-
rékpározás szeretetét otthonról 
hozta, édesapjával gyakran ez 
volt a közös hétvégi program-
juk. Számos kimagasló sikert ért 
el a sportágon belül országos 
és európai szinten, egyénileg 
és csapatban is. Edzője Szepesi 
Tibor igazgató, önkormányzati 
képviselő volt, akit mentorának 
is tart egyben, és a mai napig 
baráti kapcsolatot ápolnak. Bár 
magától értetődő lett volna a 
sportolói pálya a sporttehetség 

számára, útja mégis más irányba 
vezetett, amikor kilenc éve, test-
vére ajánlására, Londonba költö-
zött. Kezdetben konyhai munká-
kat végzett, ám rövidesen kör-
vonalazódott benne, hogy kü-
lönleges vonzódást érez a foto-
gráfia iránt. Portfóliója elkészí-
tése után lehetősége nyílt eljut-
ni Máltára, ahol nemcsak mun-
kaidőben, de szabadidejében is 
egyre csak fotózott. Tudatosan 
kereste a fotográfiai szempont-
ból érdekes helyeket, és hama-
rosan egész kis csapat gyűlt kö-
ré, akik vele akartak tartani ezen 
alkalmakkor. A beszélgetés so-
rán kivetítőn tekinthettük meg 
a fotós kedvenc alkotásait; port-
réfotókat, tájfotókat, elvontabb 
képeket egyaránt, majd végül 
a legfrissebb úti élményekre is 
sor került. 

Ha Izlandra gondolunk, a tűz 
és jég végletei, a vulkánok, láva-
folyamok, gejzírek és gleccse-
rek juthatnak eszünkbe; és va-
lóban, az izlandi táj csodáját fő-
ként e két elem folyamatos fel-
színalakító ,,harca” adja. A kar-
cagi gyökerekkel rendelkező vi-
lágjáró egyelőre csak néhány 

napot töltött a szigetországban, 
de többek között a sarki fényt 
is sikerült lencsevégre kapnia, 
amit nem is remélt volna, hiszen 
ehhez meghatározott időjárá-
si körülmények kellenek. Meg-
tekinthettünk egy felvételt az 
eszközökről, amelyeket magá-
val vitt az útra, valamint a gyö-
nyörű tájfotók mellett egy ka-
tonai repülőgép roncsát is lát-
hattuk, amely népszerű turista-
látványosság. Tibor elmondása 

szerint Izland olyan a fotósok-
nak, mint a szerencsejátékosok-
nak Las Vegas. 

- Nincs a világon egy másik 
olyan hely, ahol a természet eny-
nyire gyönyörű lenne. A termé-
szet szeretete az, ami oda vitt, és 
az iszonyatosan nagy kontrasz-
tok – mesélte a fotós szerkesztő-
ségünknek az előadás után. Azt is 
elárulta, hogy a legszebb élmény 
számára a gleccserek látványa 
volt abban a nemzeti parkban, 

ahol Európa legnagyobb glecs-
csere van. Mindenképpen ter-
vezi, hogy még visszatér Izland-
ra legalább háromszor, és ez az 
egyik hely, ahol a legtöbb időt 
szeretné majd tölteni. - Igazából 
az egész szigetet körbeutaztam, 
a sziget belsejében nem voltam, 
ami télen megközelíthetetlen. 
Tehát nyári időszakban a sziget 
belsejébe tartok, téli időszak-
ban pedig a gleccserekhez. Illet-
ve, amik még kimaradtak, azok a 
jégbarlangok – árulta el.

- Mennyire sikerült helyi embe-
reket megismerned, képet kap-
nod az északi lelkületről? - kér-
deztük.

- Nagyon sokat beszélgettem 
helyi emberekkel, viszont főként 
a természetről. Ez egy kicsit „ön-
ző” dolog, mindig helyi embe-
rektől lehet megtudni a legtöb-
bet a helyről, ahol éppen vagyok. 
A kultúrájukról, vallásukról nem 
sok mindent tudtam meg, mert 
sajnos most kevés idő volt rá – 
fejtette ki a fotós, akinek útja nyá-
ron a görög szigetek felé fog ve-
zetni.

Erdei Orsolya

A „tűz és jég országa”

A bálon köszöntőt mondott dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, 
városunk és térségünk országgyűlési képviselője

Az iskola végzős osztályának tánca nyitotta meg a bált 

Ifj. Nuriev Tibor hamarosan visszatér Izlandra
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„Áldott légy, Uram, földanya-nővérünkért, ki fenntart és el-
lát minket, gyümölcsöket terem, színes virágokat és füvet! ”

Assisi Szent Ferenc: A teremtmények éneke (Naphimnusz)

Dr. Ternyák Csaba egri érsek Egyházmegyei Teremtésvédel-
mi Nappá nyilvánította március 25-ét, Gyümölcsoltó Boldog-
asszony ünnepét. A főpásztor felhívásához a Györffy István Ka-
tolikus Általános Iskola is csatlakozott. Takarítási, udvarrende-
zési és szemétszedési akciót kezdeményezett a tanulók, pedagó-
gusok és szülők körében. 

A szombati napra meghirdetett önkéntes programon az alsó 
tagozatos tanulók a tanító nénikkel és szüleikkel a Kossuth téri 
iskolaudvar tavaszi nagytakarítását végezték. 

Az egyik legifjabb osztályközösség az anyukák és apukák se-
gítségével a Városudvarban konyhakert kialakításán fárado-
zott. 

A felső tagozatos diákok kerékpárra pattanva a Zádor-híd és 
környékének megtisztítását tűzték ki célul, amely természetvé-
delmi terület, és egyben Karcag város kultúrtörténeti értéke is. 

Az összefogás erejében bízva, a környezetvédelmi nap Ferenc 
pápa Laudatosi’ (Áldott légy) kezdetű enciklikája szellemében 
szerveződött, amely írás közös otthonunk, az Isten által terem-
tett világ gondozásáról szól. Az enciklika tartalmával a tanu-
lók a programot megelőző napokban osztályfőnökeik segítségé-
vel ismerkedtek meg.

Köszönjük a környezetünkért végzett önzetlen munkát a prog-
ramban közreműködő több mint 80 önkéntes györffys tanulónak, 
pedagógusnak és szülőnek.

Iskolavezetés

Az év eleji munkatervünk összeállí-
tása alkalmával gondoltunk egy me-
részet, miszerint az 1848. március 15-
ei megemlékezésünket nem a szoká-
sos módon tartjuk meg, hanem a felső 
tagozatosakkal egy projektnap kereté-
ben bejárjuk Pesten és Budán azokat a 
főbb helyeket, ahol a 169 évvel ezelőtti 
események történtek.

Hetekkel előtte lelkes készülődéssel 
szerveztük az utazást, gyakoroltuk a 
műsorokat, dalcsokrot, hogy méltó-
képpen - és a gyerekek számára em-
lékezetessé téve - köszönjük meg az 
akkor élt ifjúságnak a törekvéseit. 

Március 14-én kora reggel vonat-
tal indultunk Pestre. Első utunk a volt 
Pilvax kávéházhoz vezetett, amely 
épület gyülekezési helyül szolgált an-
nak idején a forradalmi ifjúságnak.

A 7. osztályosok műsorukban erről 
emlékeztek meg. 

Tovább gyalogolva következett a 
valamikori Landerer nyomda, ahol 
egykor a szabad sajtó első munkái, 
a Nemzeti dal és a 12 pont kinyom-
tatására került sor. Ezeket az esemé-
nyeket az 5. osztályos diákok mutat-
ták be.

Harmadik állomásunk a Nemzeti 
Múzeum volt. Rengetegen keresték fel 
ezt az emlékhelyet. Nagy volt a nyüzs-
gés. A fővárosi programszervezők lá-
zasan készülődtek március 15-re. 

A főépület parkjában, mintegy 120-
an, fegyelmezetten hallgattuk Kis Mi-
lán 8. osztályos diákunk előadásában 
Petőfi Sándor Nemzeti dal című versét, 
amelynek refrénjét már valamennyi-
en harsogtuk. Az országos televízió-

csatornák felfigyeltek tevékeny csapa-
tunkra, különösen akkor, amikor sorra 
következtek a szebbnél-szebb '48-as 
dalok. (Elmondhatjuk, jókor voltunk jó 
helyen. Nem sokkal később, már tele-
fonáltak az otthoniak, hogy több hír-
adásban szerepeltünk.)

Délután a nevezetes Lánchídon át-
sétálva Budára, a 6. osztály segítségé-
vel „kiszabadítottuk Táncsicsot".

Minden „állomásunkon" emléksza-
lagot is kötöttünk, ezzel tisztelegve 
1848. március 15-e emlékének.

Alsó tagozatosaink osztályszinten 
emlékeztek meg erről a napról. 

Az első osztályosok zászlót készí-
tettek. Ezeket elhelyezték a Kossuth-
szobornál.

A másodikosok filmet néztek, ko-
kárdát festettek, és a nap eseményeit 
csoportmunkában dolgozták fel. 

A harmadik osztályosok huszáro-
kat készítettek, majd tanulmányi sé-
tát tettek a Kunlovardába.

A negyedikesek kokárda-virágot 

hajtogattak, majd a nemzeti ünne-
pünk jelképeit elhelyezték a Petőfi- és 
Kossuth-szobornál. Közösen elszaval-
ták a Nemzeti dalt, és Kossuth-nótá-
kat énekeltek.

Bízunk benne, hogy diákjaink jó 
szívvel gondolnak majd erre a napra.

Megköszönjük a Karcagi Tanke-
rületi Központ anyagi támogatását, 
a Karcagi Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola vezetőségé-
nek és Futóné Szabó Margit tagintéz-
mény-vezetőnknek az újító törekvé-
sünk segítését, Bácskai Andrea lelki-
ismeretes utazásszervezői tevékeny-
ségét, Pályiné Kovács Ildikó, dr. Király 
Józsefné, Jobbágy Gergő László, Mé-
száros Zsolt segítségét, és valameny-
nyi, a projektben résztvevő pedagó-
gus munkáját. 

Horváthné Pandur Tünde, 
Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna

a kiskulcsosi diákok és 
a szülők nevében

Kiskulcsosiak megemlékezése Teremtésvédelmi Nap

Az alapítvány a rendezvény tiszta bevételét a Kátai Gábor Kórház 
belső parkolóhelyeinek kialakítására, a park rendezésére kívánja fordítani.

A kórház dolgozóinak előadásában vidám műsort láthatnak a 
Kátai Medi-Song kórus közreműködésével.

Örömmel vennénk, ha személyes részvételén túl céljaink megvalósítását pénzadomány,
illetve tombolatárgy felajánlásával támogatná (számlaszám: 10404522-45210552-00000000).

A jótékonysági est fővédnökei:
 Dr. Fazekas Sándor Varga Mihály
 földművelésügyi miniszter,  nemzetgazdasági miniszter,
 országgyűlési képviselő országgyűlési képviselő

Védnökök:
 Dr. Hajnal Judit Tamásné Czinege Csilla
 Észak-Alföldi térségi igazgató  adószakmai ügyekért felelős helyettes-államtitkár
 Állami Egészségügyi Ellátó Központ Nemzetgazdasági Minisztérium

 Kovács Sándor Dobos László
 elnök polgármester
 JNSZ Megyei Közgyűlés Karcag Városi Önkormányzat

  Nagyné László Erzsébet Szilágyi Lajosné
 főigazgató kuratóriumi elnök 
 Kátai Gábor Kórház Kátai Gábor Alapítvány

Bízunk meghívásunk kedvező fogadtatásában, jótékony célú törekvéseink támogatásában.
Részletes felvilágosítás: Szilágyi Lajosné (06/30-534-6765)

Felvilágosítás, jegyek vásárlása, tombolatárgyak fogadása: kórház titkárság (06/59-507-102)

A Kátai Gábor Alapítvány
jótékonysági estet rendez

2017. április 22-én 19.00 órától,

amelynek helyszíne a 
Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium aulája 

(5300 Karcag, Szentannai Sámuel u. 18.)

Részvételi díj: 6.000 Ft/fő

„Nemesíteni, 
jobbítani az emberi életet!”

 - Dr. Kátai Gábor -
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Tájékoztatás
(állattartók, gazdálkodók figyelmébe)

A Karcagi Járási Hivatal részéről az alábbi hatáskörválto-
zásokról tájékoztatjuk Önöket.  

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmi-
szerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (Szolnok, Ver-
seghy út 9.) helyett, 2017. január elsejétől 

a Karcagi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztálynál intézhető ügyek:

1. A 148/2007.(XII.8.) FVM rendeletben előírt jóváhagyási 
kérelmekhez a jogosultság igazolása.

2. Előhaszonbérleti/elővásárlási jogosultsághoz éves állat-
egység igazolása.

3. Szakhatósági állásfoglalások.
4. Baromfi állományok betelepítésének engedélyezése (csak 

előzetes hozzájárulással lehet).

A Karcagi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-
egészségügyi Osztálytól elkerült, s ez évtől a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsá-
gi és Földhivatali Főosztálya (Szolnok, Verseghy út 9.) hatás-
körébe tartozó ügyek:

1. Az 57/2010.(V.7.) FVM rendelet szerinti külön engedély 
kérelmek.

2. Első betárolási hely bejelentése.
3. Kistermelői regisztrációs kérelem.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy minden héten, szerdán dél-
után 14 óráig adhatják le hivatalunkban (5300 Karcag, Ady 
E. u. 4.) a laboratóriumi vizsgálatra küldendő mintákat (vér-
minta, elhullott állat, stb.). 

Karcagi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

TISZTELT KARCAGI LAKOSSÁG!
A hulladékgazdálkodási közszolgáltató 2017. március 13-tól 2017. december 15-ig a barna ku-

kákat és zsákokat, egyéb módon kihelyezett kerti hulladékokat (zöld hulladékokat) he-
ti rendszerességgel, a megadott szállítási napokon szállítja el. A szállítás pontos időpontját és 
módját a kiadott hulladéknaptár tartalmazza. Az elszállítás feltétele azonban az alábbiak betar-
tása:
 - Zöldhulladékot csak elkülönítetten gyűjtve (egyéb hulladéktól mentesen), barna kukába vagy 

barna zsákba, vagy külön zsákba rakva, valamint az edények mellé 1 méteresnél nem hosszabb 
kötegekben összekötegelve, kézzel rakodható módon tudja elszállítani a közszolgáltató.

 - Az elkülönített hasznosítható anyagok gyűjtéséhez kiadott sárga zsákokban vegyes és zöldhul-
ladékok nem kerülnek elszállításra.

 - Az elszállítható zöldhulladékok köre: levágott fű, falevél, avar, lomb, gallyak, konyhai előké-
szítés hulladékai.

 - Kérjük, hogy ügyeljenek a zsákokba helyezett hulladékok súlyára! A lebomló zöldhulladékok-
kal megtömött zsákok nem bírják ki a rakodást! A zsákokat nem lehet az emelőszerkezettel be-
üríteni, ezért fontos, hogy azok olyan súlyúak legyenek, amelyet kézi erővel az ürítőgaratig fel 
lehet emelni.

 - Lényeges, hogy a szállítási napon már reggel 7 órakor kikerüljenek az ingatlanok elé az 
elszállítandó hulladékok.

Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy ezek a hulladékok a házi kiskertben komposztálva kivá-
lóan felhasználhatók! Az ehhez szükséges információkkal készéggel állunk az érdeklődők ren-
delkezésére az ügyfélszolgálati irodánkban.

Ügyfélszolgálati irodánk címe és az ügyfélfogadás rendje: Karcag Térségi Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodája (Városgondnokság épülete, Kg., Villamos utca 109.) 

Hétfő, kedd, csütörtök: 8-12 óráig, 13-15 óráig, szerda: 7-19 óráig.

Köszönjük segítő együttműködésüket!

Karcag Térségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

ISKOLAKÓSTOLÓ
Kedves iskolába készülő gyerekek, 

tisztelt szülők!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt

nyílt óráinkra!

2017. április 05. (szerda) 8.00 óra
(Tanít: Boldizsár Istvánné és 
Décsei Erzsébet)

2017. április 05. (szerda) 8.55 óra
(Tanít: Szabó Edit és 
Miklóssy Krisztián)

Györffy István Katolikus Általános Iskola 
Karcag, Kossuth tér 4.

Felhívás
2017. április 1-től 2017. április 6-ig terjedő időszakban 

történik a rókák veszettség elleni immunizálása. Karcag 
város közigazgatási területére 2017. április 1. naptól 22. 
napig ebzárlat és legeltetési tilalom kerül elrendelésre. 
Ez idő alatt az ebeket úgy kell tartani, hogy közterület-
re ki ne szökhessenek. Közterületen a zárlat alatt csak pó-
rázzal és szájkosárral lehet kutyát vezetni. A vakcinát rej-
tő kapszulát csalétekbe rejtik, ami 4 cm átmérőjű, kb. 1,5 
cm magas, szürkésbarna színű. A vakcina emberre ve-
szélyt nem jelent, de sebre, nyálkahártyára kerülése ese-
tén azonnal orvoshoz kell fordulni. A közigazgatási terü-
leten talált elhullott vadon élő, vagy háziállatot azonnal 
jelenteni kell a legközelebbi állatorvosnak.

Rózsa Sándor
jegyző

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a tisztelt karcagi lakosokat, hogy a 100-as számú vasútvonal Kisújszállás – Karcag 
állomások közötti szakaszán „NAGYGÉPES VÁGÁNYSZABÁLYOZÁSI MUNKÁK” végzése 

miatt az alábbi két vasúti átjáró lezárásra kerül:
A forgalomkorlátozások helye és ideje:
01152 hrsz-ú és 01072 hrsz-ú utak (Karcagpusztai út) és a 100 vasútvonal 1531+48 hm. szelvé-
nyében lévő vasúti átjáró:

2017. április 07. (péntek) 20.00 – április 08. (szombat) 06.00 óra között
01090 hrsz-ú út (Magyarkai bekötőút) és a 100 vasútvonal 1587+38 hm. szelvényében lé-
vő vasúti átjáró:

2017. május 03. (szerda) 20.00 – május 04. (csütörtök) 06.00 óra között
Az útlezárások miatt a közlekedők megértését és türelmét kérjük.

Karcag Városi Önkormányzat
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HIRDETMÉNYEK

2017. március 31. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Programajánló
18.10 Ápolók köszöntése
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin    
 Aktuális kérdések - stúdióbeszélgetés
 Vendég: Lévainé Kovács Róza
 Téma: Tehetségpont eseményei
 Karcagi hírek - hírek, információk  
 városunkról
 - Karcagon épül újjá a milánói világ- 
 kiállítás magyar pavilonja
 - Öltözz zöldbe!
 - Közlekedésbiztonsági akció
 - Palástban c. könyv bemutatója
 - Wolf György Sakkverseny
 - Interjú az emlékmű avatásánál
 - Balázs Fecó Karcagon
 Háttér - stúdióbeszélgetés
 Különkiadás: interjú Soltész Sándorral
20.20 Szak-Ma Bál 2017

2017. április 04. kedd
18.00 Műsorajánlat
18.05 A Hit Szava – római katolikus 
szentmise különkiadás
2017.03.19. - Györffy István Katolikus 
Általános Iskola apák napi műsora
19.05 Karcagi hírek

19.30 Jöjjetek Hozzám – református 
istentisztelet
20.25 XI. Kevi Böllértalálkozó 2017. 02. 11 - 
Dáridó Lajcsival és sztárvendégeivel (Szan-
di fellépése)
20.40 XI. Tiszator 2017. összefoglaló 
2017.03.10. 2. rész 

- Abádszalók 2017.03.10-12.

2017. április 06. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Programajánló
18.10 Legyen neked is konyhakerted!
18.30 Torok Sándor emlékkiállítás
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin    
 Aktuális kérdések - stúdióbeszélgetés                
 Karcagi hírek - hírek, információk  
 városunkról
 - Interjúk a Szak-Ma Bálon
 - Konyhakert az óvodában
 - Újabb program az Idősek Klubjában
 - Bibliaismereti vetélkedő

 - A Víz Világnapján

 Háttér - stúdióbeszélgetés

20.20 Karcag Város Önkormányzatának

Képviselő-testületi ülése

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető:  
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Nézze Ön is a műsorunkat az interneten  

a www.karcagtv.hu oldalon,  
itt válogathat kedvére korábbi híradásainkból is

Anyakönyv
Születés

2017. március 24.

Vadász Szilvia - Horváth 

Lajos

Kg., Tiszta utca 30.

Levente

Halálozás
Antal Mihály 

 (1986)

Bokor Józsefné 

(Wolf Gabriella) 

 (1947)

Dobos Józsefné 

(Bődi Mária) 

 (1924)

Április 1. (SZOMBAT)
8-13 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Április 2. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 
 Oroszlán Gyógyszertár 
 (Kórház utca)

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).

Április 01-02.  Dr. Godó Zoltán Karcag, Körös utca 40.  Tel.: 06/30-218-5722

Lapzárta: 
2017. április 3. 
(hétfő) 12 óra

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:

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

kolai tanár (Kenderes),
 - Középiskolai informatika tanár - informatika-bármely szakos 

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

szakos középiskolai tanár (Kenderes),
 - Mérlegképes könyvelő, pénzügyi ügyintéző (Karcag),
 - Könyvelő-analitikus (Kisújszállás),
 - Bolti eladó (Kunmadaras, Karcag),
 - Pultos (Karcag),
 - Kisállat-gondozó (Kisújszállás),
 - Pék, édesipari termékgyártó-pék, cukrász, szakács (Kunma-

daras),
 - Pék (Karcag),
 - Általános asztalos (Karcag),
 - Lakatos (Karcag),
 - Esztergályos (Kisújszállás),
 - Kőműves (Karcag),
 - Szobafestő (Karcag),
 - Egyéb takarító, kisegítő (Kisújszállás),
 - Egyszerű ipari foglalkozás - betanított munkás (Kunmadaras),
 - Édesipari termékgyártó (Karcag).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási Osz-
tályon (5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (06 59/795-168) 
vagy e-mailben (karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.

Az állásajánlatokról további információk találhatók a Vir-
tuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

Tájékoztató
a tavaszi szünidei gyermekétkeztetésről
A Karcag Városi Önkormányzat a szünidei gyermekétkez-

tetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a dé-
li meleg főétkezést a hátrányos és a gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyer-
mek részére ingyenesen biztosítja.

Az ingyenes szünidei étkezést a tavaszi szünetben az arra jo-
gosult gyermekek az óvoda, iskola zárvatartásának időtartama 
alatt az alábbi munkanapokon vehetik igénybe: 

 2017. április 13-án (csütörtökön)
 2017. április 18-án (kedden)
Az étkeztetés 11.30-13.30 óra között az ebéd elvitelével, a 

szülők részére előre kiközölt helyszíneken valósul meg.

Az étkezés igénybevételéhez étkezési jegy kerül kiadásra. 
A Városi Önkormányzat Városgondnoksága a Villamos 

utca 109. szám alatt osztja ki az étkezéshez szükséges jegyeket.

Szünet Jegyosztás napja Jegyosztás 
időtartama

Tavaszi

2017. április 10. 
hétfő

9.00-12.00 
13.00-17.00

2017. április 11.
kedd

9.00-12.00 
13.00-17.00

Karcagi Polgármesteri Hivatal
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Ingatlan
Karcagon, főtérhez közel, 712 m2-es 
telken, teljes közművesített, lebon-
tásra, vagy nagy felújításra szoruló 
ház eladó. Érdeklődni: Kacsóh utca 
21. szám alatt. Tel.: 06/30-478-2714.

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

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

Nyaraló eladó Berekfürdőn! A Vad-
galamb utca 5/b alatt, 96 m2 alapte-
rületű, földszint és tetőtér beépítésű 
nyaraló, teljes berendezéssel eladó. 
Érdeklődni Szűcs Sándornénál lehet 
a 06/59-312-048, vagy a 06/30-984-
4985-ös telefonszámon.

Karcagon, 710 m2-es építési telek el-
adó, a Szív utca 11. szám alatt. Tel.: 
06/30-201-0248.

Garázs eladó Karcagon, a Széchenyi 
sugárút 67/b alatt (bent az udvar-
ban). Tel.: 06/30-675-8319.

Karcagon, a Sándor utca 4. szám alatt 
eladó egy háromszobás, összkomfor-
tos lakóház 1000 m2-es telken. Ára: 6 
M Ft. Tel.: 06/20-476-0217.

Eladó Karcagon, az Ács utca 12. szám 
alatti ház (háromszobás, összkomfor-
tos, akár két család részére is alkal-
mas, 20 m-es alsóépülettel, gazdasági 
épületekkel, garázzsal, gáz- és cserép-
kályhafűtéssel. A telek nagysága 1204 
m2, akár társasházépítésre is alkalmas. 
Tel.: 06/30-967-5578, 06/30-645-1845. 

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

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

Régi típusú ház eladó. Kívül-belül fel-
újított (víz, villany, gázvezetékcseré-
vel, aláfalazva, két sor szigeteléssel). 
Lakáscsere érdekel. Tel.: 06/30-219-6813.

Karcagon, előkertes, összközműves, 
téglából épült kertes ház betegség 
miatt eladó. További építkezés bon-
tás nélkül megoldható. Tel.: 06/30-
635-9662.

Karcagon, Széchenyi sugárúti tár-
sasházban, III. emeleti, 59 m2-es la-
kás eladó. Tel.: 06/30-540-4462.

Eladó kétszobás, összkomfortos, koc-
kaépítésű ház Karcagon, a Vasút ut-
cán. Tel.: 06/70-242-2613.

Karcagon, a Bocskai utcában két-
szobás, összkomfortos, téglaépíté-
sű kockaház eladó. Tel.: 06/70-701-
1705, 06/20-581-4356.

Karcagon, a Gépgyár úton összkom-
fortos, másfél szobás kertes ház eladó. 
Irányár: 3,2 M Ft. Tel.: 06/30-473-5497.

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

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

Japán kakasok eladók, vagy jércére 
cserélhetők. Ár: 1.500 Ft/db. Ugyanitt 
friss tojás és házi készítésű tészták 
kaphatók. Tel.: 06/70-251-9442.

Vegyes
Mindennemű régiség és teljeskörű 
hagyaték felvásárlás! Bútorokat, 
festményeket, órákat, porceláno-
kat, dísztárgyakat, paraszti haszná-
lati tárgyakat, eszközöket, bödönt, 
kannát, állványos babafürdőkádat, 
mosóteknőt, sózóteknőt, kanapét, 
konyhaasztalt, kredencet, komódot, 
stb. vásárolnék. Tel.: 06/20-996-1346.

Eladó pelenkázós gyerekágy (na-
rancsszínű), amely heverőnek is át-
alakítható. Tel.: 06/59-300-454.

MTZ-50-es Zetor, pótkocsi, hóto-
ló, KCR-2000-es markoló, szárzúzó, 
rendsodró, vetőgép, eke, Nissan las-
sújármű, betonkeverő és lábas vas-
szín eladó. Tel.: 06/20-316-0136.

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

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

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

Változás az ERZSA TURIBAN! H-K-
SZ-CS: 2.590 Ft/kg, P: 1.790 Ft/kg, 
Sz: Válogasson 1 szatyor ruhaneműt 
599 Ft-ért. Szeretettel várok minden-
kit Karcagon, a Kertész József utca 8. 
szám alatt!

Trapézlemez többféle színben kap-
ható 1.450 Ft/m2-től (kerítésnek, tető-
nek, garázsnak). Tel.: 06/30-265-4197.

Háromfázisú gyalugép üzemképe-
sen eladó Karcagon, a Nap utca 3/a 
szám alatt.

Jó állapotú 3-2-1-es ülőgarnitúra, 
130 cm hosszú könyvespolc, ágyta-
karó (240x250-es, steppelt, 2 db pár-
nával) eladó. Tel.: 06/30-422-7676.

Bontásból származó, de jó állapo-
tú Sanplast fürdőkabin, zuhanytál-
ca (90x90-es), 170-es fürdőkád, fehér 
színű fürdőszobaszekrény, mosdó-
szekrény, tükörrel együtt eladó. Tel.: 
06/30-978-4069.

Akció az ERZSA TURIBAN! Minden 
szombaton válogasson egy szatyor 
ruhaneműt mindössze 599 Ft-ért! 
Cím: Karcag, Kertész József utca 8. 

Ruhaneműk (férfi), cipők, fénycső 
armatúra, marmonkanna, ruhásko-
sár, slag, szemetes (10 literes), fest-
mény, fotel (2 db), dohányzóasztal, 
mákdaráló, kézi szerszámok, csava-
rok, és sok más hasznos holmi el-
adó. Tel.: 06/30-849-2295.

Kedvező áron eladó fekvő kondipad 
(új, 2 db), új, tölgyfából faragott fali té-
ka, 1 db világos, tégla alakú szobaasz-
tal, 1 db világos, vitrines TV-szekrény, 
1 db tölgyfából készült zsúrkocsi. Tel.: 
06/70-300-9730. 

Eladó egy 2010-ben készült emeletes, 
gránit síremlék a Borjúdűlői temető-
ben (elől). AML indukciós, kettős fő-
zőlap, 1 db masszázsfotel + lábmasz-
szírozó. Tel.: 06/30-239-3397.

Szövőszék fonállal és anyaggal el-
adó. Tel.: 06/30-421-1071.

Hasítófejszék, kalapácsok, kukorica-
morzsoló, darálók, húsdarálók, mák-
darálók, diódarálók, ásók, kapák, la-
pátok, kulcsok, fúrótokmányok, kézi 
szerszámok, stb. eladók. Cím: Karcag, 
Hunyadi utca 40. Tel.: 06/70-532-6644. 

Benzines, 5 ajtós személygépkocsit 
vennék, ha lehetséges első kézből, ke-
vés kilométerrel, 350-400 ezer Ft-ig. 
Tel.: 06/59-312-562, 06/30-944-6062.

Kisméretű tégla (130 db), párnázott 
szék (3 db 6.000 Ft) eladó Karcagon, 
a Vasút utca 54. szám alatt. Tel.: 
06/59-313-878.

Jó állapotú 120 literes hűtőszekrény 
eladó (12.000 Ft). Tel.: 06/70-701-1705.

Eladó régi varrógép, terménydará-
ló, 4 db betonoszlop, női irhabunda 
(42-es), kovácsoltvas virágtartó, da-
tolyapálma (2 méteres), öntvény für-
dőkád, Romet segédmotorkerékpár. 
Tel.: 06/70 667-0519.

Garázsvásár április 08-án és 09-én 
8-16 óráig Karcagon, a Szent István 
sgt. 77. alatt. (Bútorok, apróságok, ru-
haneműk, stb. eladók.)

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár-cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, fér-
fi szövet- és bársonynadrág, bőrka-
bát varrását rövid határidőre válla-
lom! Tel.: 06/59-887-269.

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

Tetőmunkákat és javításokat is vál-
lalok. 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 bérel-
ne, és vállal növényvédelmi szakta-
nácsadást, szakirányítást. Tel.: 06/30-
785-0690.

Növényvédelmi szakirányítást, szer-
ződéskötéssel, számlaképesen vál-
lalok. Kenyeres László okleveles nö-
vényorvos, tel.: 06/30-785-0690.

Földet bérelnék Biharnagybajom, 
Karcag, Kaba, Nádudvar, Nagyrábé, 
Püspökladány, Sárrétudvari térsé-
gében. Ár megegyezés szerint. Tel.: 
06/70-370-1149.

Utánfutóval kisebb-nagyobb fuva-
rokat vállalok, akár távolságit is. Tel.: 
06/30-265-4197.

Szobafestést, mázolást, gipszkar-
tonozást vállalok. (Egy megbízha-
tó, idős szakember.) Tel.: 06/70-530-
0852.

APRÓHIRDETÉS

TISZTELT HIRDETŐINK!
SZERKESZTŐSÉGÜNK 

A HIRDETÉSEK 
VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 

FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!

Kedves 
Olvasóink!

Amennyiben nem 
kapják meg a 

Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék telefonon a 

06/59-312-415-ös 
telefonszámon!

Passiójáték
Gyertek Hozzám!

A Szent Pál Marista Általános 
Iskola tanulói szeretettel 

hívják és várják az 
érdeklődőket a 

Passiójáték előadására.

Időpont:
2017. április 10. (hétfő) 

16.30 óra

Helyszín:
Déryné Kulturális, 

Turisztikai, Sport Központ 
és Könyvtár 

(5300 Karcag, 
Dózsa György út 5-7.)
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SPORT

HIRDETMÉNYEK

2017. március 16-án Szolnokon a kosárlabda megyei diák-
olimpiai döntőn a karcagi Györffy István Katolikus Általános 
Iskola kosarasai eredményesen vettek részt. Kemény küzdelmek 
árán a dobogó harmadik fokára állhattak fel tanulóink. 

Köszönet Rideg László edzőnek és Kun László testnevelőnek.
Györffy István Katolikus Általános Iskola

nevelőtestülete és tanulói

Diákolimpiai hírek

NB II. Dél-Alföld csoport

Eötvös DPSE Orosháza-Kováts 
DSE Karcag: 3-15
Győzelmek: 
Páros: Imrei Ferenc-Szepesi Bence
Egyéni: Skumáth István 4 
 Kovács Sándor 4
 Imrei Ferenc 3
 Szepesi Bence 3

Bár a mérkőzések és a játszmák 
szorosabbak voltak, ilyen arány-
ban is megérdemelten győzött a 
nagyszerű játékot nyújtó karca-
gi csapat.

Kováts DSE Karcag - Gyula AK: 
17:1
Győzelmek: 
Páros: Nagypál Csilla-Skumáth 
István, Imrei Ferenc-Szepesi Ben-
ce
Egyéni: Nagypál Csilla 4

 Skumáth István 4
 Szepesi Bence 4
 Imrei Ferenc 3

Bár voltak szoros játszmák, a 
győzelem egy percig sem forgott 

veszélyben a nagyon erős gyulai 
csapat ellen.

Országos Újonc 
Ranglistaverseny (Tata)

A Kováts DSE színeit Dobó Ist-
ván képviselte, aki a nagyon erős 
mezőnyben (U11) csoportjában 
első helyen végzett, így a főtáblára 
jutott. Itt a későbbi bronzérmestől 
szenvedett vereséget szoros mér-
kőzésen. Egy korcsoporttal fel-
jebb (U13), csoportjában a máso-
dik helyen végzett.

A következő időszak eseményei:
2017. 04. 01. (szombat) 9.30 óra 
Nagy Jenő Országos Asztalitenisz 
Emlékverseny
2017. 04. 02. (vasárnap) 9.00 óra 
Jász-Nagykun-Szolnok megye egyé-
ni és páros bajnoksága
2017. 04. 02. (vasárnap) 13.00 óra 
Jász-Nagykun-Szolnok megye II. 
csapatbajnokság 

Mindhárom rendezvény a Vá-
rosi Sportcsarnokban kerül meg-
rendezésre.

Csornai Csaba 

Megérdemelt győzelem

Megyei I. osztályú bajnokság
2017. március 19. 

Jászfényszaru – Karcag 1-1 (0-1)
A karcagi labdarúgók soron kö-

vetkező ellenfele a megye egyik 
legtávolabb fekvő településének, 
Jászfényszarunak az együttese volt. 
Közel 140 km utazás után, hűvös, 
viharos szélben kezdődött el a ta-
lálkozó. A vendégcsapat az alábbi 
összeállításban futott ki a pályára:

Fekete – Farkas S., Orosz, Szí-
vós G., Hamar, Szentannai, Ku-
pai K., Szívós Gy., Erdei, Balogh J., 
Székely.
Cserék: Daróczi, Szőke N., Terjék.
Edző: Orosz István.

Már a harmadik percben veszé-
lyeztetett a vendégcsapat. Orosz 
40 m-es távoli lövését a kapus a 
felső lécre tolta. 10 perc múlva egy 
gyors karcagi támadás során Ba-
logh J. középre adott, Székely bal-
ra passzolt Erdeinek, de a csatár a 
kapu fölé lőtt. Ezután a 29. és a 36. 
percben a hazaiak kapusa, Kolláth 
először Székely, majd Erdei lövé-
sét szögletre ütötte. A 37. percben 
a vendégek megszerezték a veze-
tést. Egy gyors jobb oldali táma-
dás során Székely középre adott, 

és az üresen hagyott Terjék a háló-
ba pofozta a labdát (0-1).

Egy perccel később Baranyi 20 
méteres lökése a kapu fölé szállt. 
A 40. percben Székely lövése a ka-
pusból kipattant Szívós Gy. elé, 
de közelről a kapusba lőtt. Az 52. 
percben a megyei bajnokság gól-
lövő listáját vezető Székely elhú-
zott a jobb oldalon, majd közép-
re adott, de az egyik védő az utol-
só pillanatban szögletre rúgta a 
labdát. A 65. percben Nagy lövé-
sét Fekete szögletre tolta. A 66. 
percben egyenlített a hazai együt-
tes, egy szöglet után nagy tömeg-
jelenet adódott a karcagi kapu-
nál, egyszer még a felső lécre is vá-
gódott a labda, majd a kipattanót 

Rubint a jobb alsó sarokba rúgta 
(1-1). A 72. percben Kupai K. jobb-
ról küldött lövését Kolláth szög-
letre ütötte. A 75. percben Kupai 
K. balról beadott, Székely egy vé-
dőtől szorongatva a jobb kapufá-
ba lőtt. A 80. percben egy hazai tá-
madásnál Vaszicska nagy helyzet-
ben a jobb kapufa mellé bombá-
zott. A 92. percben Terjék egy csel 
után lőtt, de egy közbelépő védő-
ről lepattant a labda.

A csapat játékos-edzője, Orosz 
István így értékelte a találkozót: 
- Egy jó mérkőzésen, úgy érzem, 
hogy a helyzetek alapján győzhet-
tünk volna.

B.I.

Döntetlen Jászfényszaru ellen

Fotó: KLBK

A KARCAGI ESKRIMA ISKOLA 
TAGFELVÉTELT ÉS 

INGYENES NYÍLT EDZÉST HIRDET 

Időpont: 2017. április 08. (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

Eskrima - Extrém Hatékony Önvédelem 
edzésekre gyerek és felnőtt csoportokba

Felhívás
A Városi Önkormányzat 

Városgondnoksága 
ezúton tájékoztatja a 

tisztelt lakosságot, hogy 
2017. áprilisában 
járdafelújítások 

kezdődnek a 
Püspökladányi úton a 

Széchenyi sgt-Bajcsy Zs. 
u. között, illetve a 

Rendőrségi szervizút - 
Kálvin út között. 

Az érintett területeken a 
gyalogos és a közúti 

közlekedésben 
fennakadások várhatóak.

Horgászok 
figyelem!

A Karcag környéki 
csatornákra, a Tisza-tóra
napijegyek és Tisza-tavi 

gátközlekedési jegy 
vásárolható 

(egy és többnapos) az 
ISU horgászboltban.

Nagykun Horgász Egyesület


