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Huszonkettedik alkalommal 
rendezték meg a Déryné Kultu-
rális Központban a Nagykun-
ság Szépe Szépségversenyt áp-
rilis 1-jén. A döntőbe jutott ti-
zenkét lány közül végül a húsz-
éves karcagi Papp Bernadett 
fejére került a korona.

Egy feltörekvő karcagi zene-
kar, a Brain Drain videóklipjével 
indult a XXII. Nagykunság Szé-
pe Szépségverseny, majd az est 
két házigazdája, Szepesi Tibor 
és Nagy-Bana Zsanett köszön-
tötte a megjelenteket. A versenyt 
dr. Fazekas Sándor földműve-
lésügyi miniszter, a rendezvény 
fővédnöke nyitotta meg, aki a 
karcagi társasági élet jeles alkal-
mának nevezte az estét. – Évről 
évre egy olyan összefogásnak az 
eredményeként kerül megren-
dezésre ez a kellemes gálamű-
sor, amely azt hiszem, hogy min-
taszerű – fogalmazott a minisz-
ter, majd jó szórakozást és mara-
dandó élményeket kívánt min-
denkinek.

A tizenkét döntős – köztük 
karcagi, szolnoki, zákányszéki, 
dányi, abádszalóki és kecskemé-
ti – lány háromszor vonult a zsű-
ri elé, amelynek elnöke Rédei 
István, társelnöke pedig Kovács 
Szilvia alpolgármester és Keller 
György volt. A lányok először 
utcai ruhában, majd fürdőruhá-
ban, végül estélyiben mutatkoz-
tak be. Nagy-Bana Zsanettől, a 

rendezvény szerve-
zőjétől megtudtuk, 
hogy a jelentkezők 
közül nem volt egy-
szerű k ivá laszta-
ni azt a tizenkettőt, 
akivel elkezdődhe-
tett a felkészülés, a 
koreográfia betanu-
lása. – Azt akartam 
elérni, hogy ez egy 
jó csapatmunka le-
gyen, és együtt vé-
gül egy jó eredmény 
szülessen. Ez remél-
jük a nézőknek és a 
zsűrinek is tetszeni 
fog, és természete-
sen az est végére ki-
derül, hogy ki lesz a 
királynő – fogalmazott a szerve-
ző.

A várva várt eredmény végül 
meg is született. A zsűri dönté-
se alapján a 20 éves karcagi Papp 
Bernadett fejére került a korona. 
Első udvarhölgye, azaz a második 
helyezett az abádszalóki 23 éves 
Boldogh Boglárka, míg a máso-
dik udvarhölgye, azaz a harma-
dik helyezett a 17 éves Purzsa Vi-
oletta lett, aki Dányból érkezett a 
versenyre.

– Nem számítottam rá, hogy 
én leszek az első. Violettával fo-
gadtunk, hogy ki lesz az első, én 
igazából rá tippeltem – árulta el 
az eredményhirdetést követően 
az új szépségkirálynő, Papp Ber-
nadett, aki korábban még soha 

nem indult szépségversenyen, és 
most is csak az édesanyja és ba-
rátai biztatására nevezett be. A 
királynő – aki fodrászként dol-
gozik – elmondta, hogy nem elé-
gedett önmagával, rendszeresen 

sportol, és szeretne önállósod-
ni. Az est végén viszont már csak 
egy nagy bulira vágyott a bará-
taival.

A döntősök mellett az est fo-
lyamán a kellemes hangulatról 

Somogyi András stand up hu-
morista, Pál Dénes énekes és a 
szolnoki Free Feelings Hip-Hop 
tánccsoport gondoskodott.

Kapás Mónika

Karcagi lány lett a Nagykunság Szépe

A munkavégzés ideje alatt a 
csomópontban ideiglenes for-
galmi rend kerül bevezetés-
re, amely napközben és csúcs-
időszakban is okozhat kisebb 
fennakadásokat.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt 
Közlekedőket, hogy 2017. márci-
us 30-án (csütörtök) a 3401. jelű 
Karcag - Kunmadaras összekötő 
út (Püspökladányi út) és a 4206. 
jelű Karcag - Füzesgyarmat ösz-
szekötő út (Széchenyi sugárút) 
csomópontjának rekonstrukci-
ós munkálatai (jelzőlámpás for-
galomirányítás bevezetése) az 
útépítési munkálatokkal meg-
kezdődtek. A kivitelezést közbe-
szerzési eljárás alapján külső vál-
lalkozó végzi (fővállalkozó: FOR-
VID Forgalomtechnikai, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft.). A 
munkálatok várható befejezése 
2017 májusa.

A munkavégzés ideje alatt a 
csomópontban ideiglenes for-

galmi rend kerül bevezetésre, 
amely napközben és csúcsidő-
szakban is okozhat kisebb fenn-
akadásokat. Az aszfaltozási, fa-
kivágási munkálatok ideje alatt 
a csomópont forgalmát jelző-
őrök fogják irányítani. Az orszá-
gos közúton történő munka-
végzésre veszélyt jelző és tilal-
mi táblák fogják felhívni az út-
használók figyelmét. A munká-
latokról, az aktuális forgalom-

korlátozásokról folyamatos tá-
jékoztatást adunk.

Tekintettel a tárgyi csomópont 
városi és térségi viszonylatban is 
kiemelt hálózati szerepére, vala-
mint jelentős forgalmi terhelésé-
re, kérjük a Tisztelt Közlekedők 
szíves türelmét és fokozott figye-
lemmel való közlekedését!
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Igazgatósága

Megkezdődött a jelzőlámpás 
forgalomirányítás bevezetése a Postánál

A Nagykunság Szépe Szépségverseny győztese, Papp Bernadett (középen), első udvarhölgye, 
Boldogh Boglárka (képünk jobb oldalán) és második udvarhölgye, Purzsa Violetta (képünk bal oldalán)
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Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek áprilisi 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  április 11. 15.30-16.30-ig,  
  Városháza 2. terem

Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  április 25. 17.00-18.00-ig,  
  Városháza 2. terem
Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  április 18. 13.00-14.00-ig,  
  Városháza 3. szoba

Gyurcsek János  4. választókörzet  április 24. 8.00-10.00-ig,  
  Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  április 25. 14.30-16.30-ig 
  Városháza 5. szoba

Karcagi  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  április 18. 15.00-16.00-ig,  
  Városháza 2. terem

Szepesi Tibor 7. választókörzet  április 19. 16.00-18.00-ig,  
  Kiskulcsosi tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  április 20. 16.00-17.00-ig,  
 Kádas György Ált. Isk., Kisújszállási út 45. 

Közéleti szilánkok
Áprilisi tézisek 
és (vezér)cikkek

Szinte napra pontosan száz éve, hogy 
Vlagyimir Iljics Uljanov (közismertebb ne-
vén Lenin) visszatért Oroszországba nyu-
gat-európai száműzetéséből. Leplombázott 
vagonban utazott hosszú napokon keresz-
tül két hölgy (felesége és szeretője) társasá-
gában, amíg Petrográdba megérkezett. Ne 
lóduljon meg persze egyik olvasónk fantá-
ziája sem. Nem a Káma-Szútra trükkjeinek 
finomításán dolgozott később bebalzsamo-
zott Vezérünk hölgyeivel, hanem édes hár-
masban, az ún. „áprilisi tézisek” első válto-
zatát vitatták meg, s vetették papírra. Amit 
aztán Uljanov - még nem elvtárs, hanem 
úr - április 3-án kihirdetett a petrográdi fő-
pályaudvaron. 

(Kíváncsi lennék, hogy az idősebb olva-
sók közül, akik annak idején vizsgáztak az 
ML esti egyetemen tudományos szocializ-
musból, vajon hányan tudnának ezekből 
a tézisekből „konkrétumokat” idézni?) Ter-
mészetesen nem áprilisi tréfának szánta 
ezeket Iljicsünk. Annyira nem, hogy a Lvov 
herceg és Kerenszkij hadügyér vezette ide-
iglenes orosz kormány néhány tagja - aki 
így gondolta -, röpke egy éven belül Szibé-
riában szívhatta az egészséges, friss leve-
gőt. Jobb esetben a transzszibériai vasút-
vonal talpfáit pótolandó fakitermelő szta-
hanovisták között. De ha nem volt szeren-
cséje, akkor ott, ahol a fentebb említett vas-
útvonal mozdonyainak a fűtőanyagát ter-
melték ki a fagypontot megközelítő, föld 
alatti szinteken. Szóval nem viccnek szán-
ta Uljanov. Közeledett a 47. születésnapja is 
(ápr. 10.), amikor is az Iszkra c. kedvenc új-
ságjában dupla terjedelmű vezércikket írt, 
amelynek tömör lényege: „a büdös burzsoá 
bandának el kell takarodnia a szovjet-orosz 
közéletből”!

Tartok tőle, hogy honi közéletünk S.L. mo-
nogramú média tulajdonosa is ebből a „tisz-
ta forrásból” merített, amikor kifakadt (ki-
pukkadt?) a hvg.hu hasábjain. Valószínűleg 
ő sem viccnek szánta szánalmasan alultáp-
lált szitkozódó sorait.  

Ám amíg a nagy előd a világ egyötödé-
re bizonyos „hatást tudott gyakorolni” té-
ziseivel, honi epigonja még a magyar par-
lament egyötödére sem… Bár nem tréfa,  
jócskán komikus; egyik „jobbikos kedvenc” 
(Szávai úr) igencsak erőlködött, hogy hű-
bérurát túllicitálja parlamenti felszólalá-
sában.

Szegény mezei jobbikosok pedig megint 
szegényebbek lehetnek egy illúzióval, s ízlel-
gethetik a régi magyar közmondást: „Nem 
biztos, hogy akinek pénze van, annak esze is”.

No meg konstatálhatják: „A kutya ugat, 
a karaván halad”.

 -ács-

Pályázati felhívás
A Karcag Városi Önkormányzat nyilvános pályázat útján érté-

kesíteni kívánja a tulajdonában lévő 
Karcag, Kacsóh u. 16. szám alatti, 228 hrsz-ú ingatlant.

A részletes pályázati kiírás a www.karcag.hu oldalon Pályá-
zatok címszó alatt, valamint a Karcagi Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján olvasható, továbbá érdeklődni lehet a Polgár-
mesteri Hivatal Költségvetési, Gazdálkodási és Kistérségi Iro-
da Gazdálkodási Csoportjánál (I. emelet 20. szoba, tel.: 06/59-
500-635).

FELHÍVÁS
A 2017. június 23-24-én 
megrendezésre kerülő 

XIX. KARCAGI 
BIRKAFŐZŐ 

FESZTIVÁLRA 
az on-line nevezés 
2017. április 18-án 

(kedden) 8.00 órakor indul 
a www.karcag.hu oldalon.

Egyhangúlag támogattak min-
den napirendi pontot a város-
atyák Karcag Város Önkormány-
zatának Képviselő-testületi ülé-
sén március 30-án. A képviselők 
többek között közmunkaprog-
ramról, út- és járdajavításokról 
tanácskoztak.

Elfogadták a képviselők a 2016. 
évi közfoglalkoztatás helyzeté-
ről, kiemelten a Kistérségi Start-
munka Mintaprogramok alaku-
lásáról szóló beszámolót. Molnár 
Pál képviselő, a Városgondnokság 
igazgatója a 2016. évi beszámoló-
hoz nem kívánt kiegészítéssel élni, 
viszont a 2017-es közmunkaprog-
ramhoz kapcsolódóan elmond-
ta, hogy a korábbi évhez hasonló-
an, ismét nagy létszámmal indult 
el a közmunkaprogram. A sokré-
tű munka legnagyobb nehézségét 
Dobos László polgármester abban 
látja, hogy kevés az olyan kvalifi-
káltabb közmunkás, akiket a bri-
gádok élére tudnának állítani.

Egybehangzóan támogatták a 
városatyák a települési támogatá-
sok rendszeréről szóló, lakhatási 
támogatásokra vonatkozó önkor-
mányzati rendelet módosítását, 
amely egyszerűbbé és átláthatób-
bá teszi a támogatások elbírálását 
a szociálisan rászoruló személyek, 
családok részére.

Elfogadta a képviselő-testület a 
tájékoztatót a város kül- és belvíz-
védelmi helyzetéről. Harsányi Gá-
bor, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság karcagi szakaszmér-
nöke szóban beszámolt arról, hogy 
jelentős csapadék nem hullott a 
szakaszmérnökség területére, va-
lamint a hirtelen hóolvadással is 
meg tudtak birkózni a csatornák 

és a szivattyúk. Dobos László pol-
gármester örömmel hangsúlyoz-
ta, hogy folyamatosan javulnak a 
helyzetjelentések, amit Molnár Pál 
képviselő is megerősített, aki a vá-
ros belterületén további javulást a 
szivattyútelep felújításában lát.

Jóváhagyták a képviselők a tájé-
koztatót a kül- és belterületi út- és 
járdajavításokról miután a szüksé-
ges felmérések megtörténtek. Mol-
nár Pál képviselő elmondta, hogy 
hideg aszfalttal kezdték meg a tél 
okozta úthibákat kijavítani, ami 
ugyan kevésbé tartós, de hamaro-
san meleg aszfalttal is rendbe te-
szik a város útjait. Erre 18 millió 
forint, míg a járdák javítására 32 
millió forint áll rendelkezésre.

Elfogadta a képviselő-testület 
a Madarász Imre Egyesített Óvo-
da beszámolóját az óvodában fo-
lyó egészséges életmódra nevelés-
ről és mozgásfejlesztésről. Gulyás 
Ferencné intézményvezető be-
szélt arról, hogy óvodáikban fon-
tos szerepet kap a tartásjavító tor-
na és a tehetséggondozás terüle-
te, valamint szólt a már megvaló-
sult és a tervezett mozgásfejlesztő 
programokról, eszközökről, és egy 
tornaszoba felújításáról.

Megszavazták a képviselők a 
Kedvezményes Pályaépítési Prog-
ramban való részvételt, amely-
lyel az eredeti költség töredéké-
ből, kicsit több mint három mil-
lió forintból valósulhat meg egy 
20×40 méteres műfüves pálya 
a Kováts Mihály Általános Iskolá-
ban a Magyar Labdarúgó Szövet-
ség által kínált lehetőségnek kö-
szönhetően.

A tilalmasiak vízellátása érde-
kében év végéig meghosszabbítot-
ta a kutak és vízhálózat bérletéről 
szóló megállapodást a testület.

Érvénytelennek nyilvánították 
a képviselők a volt jéggyár épüle-
tének értékesítésére beérkezett pá-
lyázatot, amely nem érte el az elő-
re meghatározott 15 milliós érték-
határt, így további versenyeztetést 
szavaztak meg.

Egybehangzóan támogatta a 
testület a Karcag Térségi Hulla-
dékgazdálkodási Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. üzletrészének rész-
beni értékesítését további önkor-
mányzatok számára. Tárgyalások 
többek között Kisújszállással és 
Túrkevével is zajlanak, a szándék-
nyilatkozat elfogadásával Karcag 
régiós központ lehet.

Nyolc határozati javaslat elfoga-
dásáról döntött a testület a Kádas 
György EGYMI szakmai alapdo-
kumentum módosításának tekin-
tetében, amelyek különböző ok-
tatások felvételéről, kifutó szakok 
törléséről, létszámmódosításokról 
szóltak.

Napirend előtti kérdések lehe-
tőségével hárman éltek. Lengyel 
János képviselő kórházi és postai 
parkolók létrehozásáról érdeklő-
dött. Andrási András kérte a pol-
gármester urat, hogy a TRV ve-
zetőjét hívják meg egy következő 
testületi ülésre, hogy a már több-
ször felmerült számlázási problé-
mákra választ kaphassanak. Pánti 
Ildikó pedig a Deák krt. és a Kis-
újszállási út kereszteződésében, a 
kerékpárút jobb beláthatósága ér-
dekében visszapillantó tükör el-
helyezésének lehetőségéről kérde-
zett. Dobos László polgármester 
elmondta, megvizsgálják ezeket a 
kéréseket, és lehetőség szerint cse-
lekednek. 

A napirendek megtárgyalása 
előtt Dobos László polgármes-
ter virággal köszöntötte Huszár-
né Hajdu Máriát, a JNSZ Me-
gyei Kormányhivatal Karcagi Já-
rási Hivatal Földhivatali Osztály 
osztályvezetőjét, akit Budapesten 
nemzeti ünnepünk alkalmából 
két évtizedes, kimagaslóan vég-
zett fölhivatali vezetői, ügyfél- és 
partnerkapcsolati tevékenysége 
elismeréseként dr. Fazekas Sán-
dor földművelésügyi miniszter 
miniszteri elismerő oklevélben 
részesített.

A képviselő-testület munkaterv 
szerinti következő ülését április 
27-én (csütörtökön) tartja.

Kapás Mónika

Testületi ülés
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HÍREK

Hagyomány már, hogy a Karcagi Nótás Fiúk a Nőnap alkalmából vidám, zenés, szórakoztató mű-
sorral kedveskednek a város lakosságának. Most március 25-én a Déryné Kulturális Központban tar-
totta ünnepi műsorát a csapat: Bartha András, Ferenczi Béla, Kolostyák Gyula, Monzinger Fe-
renc, Olajos János és Karcagi Nagy Zoltán, kísért a HAKME cigányzenekara Berki László prímás 
vezetésével. A műsorban jól ismert nóták hangzottak el. A szünet utáni második részben az előze-
tesen beérkezett, mintegy 70 nézői kívánság jó részét teljesítették a fiúk, akiknek a műsorát a kö-
zönség vastapssal jutalmazta. A műsorvezető Pölös János volt. 

Karcagi Nótás Fiúk nőnapi műsora

Kincskeresős játékkal teltek a Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium diákjainak 
a napjai az elmúlt hetekben, ugyanis egy vetélkedő előzetes 
feladataként 11 napon keresztül a Luther Mártont ábrázoló 
LEGO figurát kellett megkeresniük az iskola folyosóin. Min-
den nap más-más betűt olvashattak a figura kezében lévő ki-
csi bibliáról. A 11. nap végére megkapták a megfejtést az ösz-
szerakott betűkből, amely egyben az első feladat is volt a Lu-
ther nyomában, március 22-én tartott III. Bibliaismereti Vetél-
kedőn, ahol a Refomáció 500. évfordulójához is kapcsolódva, 
Türke Beáta vallástanár állított össze feladatokat a diákoknak.

Bibliaismereti vetélkedő

Március 23-án egy különleges 
találkozóra került sor az Idősek 
Klubjában, némiképpen a két 
nappal azelőtti Költészet Világ-
napjához kapcsolódva, de min-
denekelőtt a rendszeres, színes 
közös programok sorát gazda-
gítva. 

A klub tagjai betekintést nyer-
tek a Csokonai Könyvtár történe-
tébe, majd egy egyedi költészet-
történeti dokumentumból, Nyáry 
Krisztián Így szerettek ők – Ma-
gyar irodalmi szerelmes-könyv 
című művéből készült kvíz ál-
tal ismerhették meg kicsit jobban 
legnagyobb költőink, íróink em-
beri oldalát, a néhány esetben ki-

fejezetten bulvárhatást keltő sze-
relmi történeteiken keresztül.

A családias hangulatú rendez-
vényen Pánti Ildikó önkormány-
zati képviselő köszöntötte az in-
tézmény és a klub vezetőit, a meg-
hívott vendégeket és a tagokat. El-
mondta, hogy eddig főként ko-
molyabb témák kerültek terítékre 
a foglalkozások során, de ezúttal 
kifejezetten a szépséget, a kultú-
rát szerette volna behozni a klub 
falai közé, hogy a tagok hangula-

tilag is egy kicsit közelebb kerülje-
nek az időjárásban már megmu-
tatkozó tavaszhoz, felkészüljenek 
az évszak ünnepeire. 

Szabó Péterné, a gyermekkönyv-
tár vezetője vidám hangulatot te-
remtett Janikovszky Éva egyik no-
vellájával, amely szimpatikus ön-
iróniával szólt az időskori memó-
riazavarról, majd diavetítéssel kí-
sérve, a könyvtár múltjáról és jele-
néről hallhattunk Fülöp Ilonától, 
az intézmény vezetőjétől. 

A kvíz során leginkább meg-
érzéseikre hagyatkozhattak a já-
tékban részt vevő tagok, ugyanis 
az eredmények ellenőrzésekor el-

hangzott történeteket valószínű-
leg nem nagyon tanítják az isko-
lákban. Például ki gondolta vol-
na, hogy Móricz Zsigmond fele-
sége öngyilkos lett férje házassá-
gon kívüli kapcsolata miatt, vagy 
hogy Petőfi Sándor már eljegyez-
te Szendrey Júliát, amikor meg-
kérte egy másik nő kezét Deb-
recenben? A szervezők azt is el-
mondták, hogy az érdekes tör-
téneteket kötetbe foglaló Nyáry 
Krisztiánt szeretnék a jövőben 
személyesen is meghívni Karcag-
ra.

Kun Csilla, a Szociális Szolgál-
tató Központ vezetője és Lévainé 
Olajos Cecília klubvezető virág-
gal köszönték meg Pánti Ildikó-
nak, Fülöp Ilonának és Szabó Pé-
ternének előadásukat. A klub tag-
jai pedig könyvjutalmat vettek át 
érdeklődő figyelmükért és játékos 
kedvükért, valamint arra biztat-
ták őket a szervezők, hogy járja-
nak könyvtárba, hiszen van már 
számos olyan könyv is, amelyeket 
az idősebb generáció igényeire 
szabtak, megkönnyítve számuk-
ra az olvasás élményét.

Erdei Orsolya

Játékos délelőtt a költészet jegyében

Az ország hét településén versenyzett március 20-án a 7. Fizi-
ka+ versenyre nevezett 309 diák. A karcagi helyszínen, a KÁIAMI 
Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézményében a verseny meg-
álmodója, szervezője, Lévainé Kovács Róza köszöntötte a tanuló-
kat és felkészítőiket. Karcag mellett Abádszalókon, Jászberényben, 
Szolnokon, Törökszentmiklóson, Túrkevén és Hatvanban töltötték 
ki a diákok a feladatlapot. Az eredményhirdetés áprilisban egy lát-
ványos bemutatóval egybekötve lesz.

Fizika+ verseny a Kovátsban

MEGHÍVÓ

2017. április 19. 16.00 – 18.00 óra
Kiskulcsosi Tagiskola

Meghívott vendég: Dobos László polgármester
Előadások: 

Bűnmegelőzési tanácsok szépkorúak részére
Előadó: Szendrey Kálmán r. őrnagy, Karcagi Rendőrkapitányság 
Vizsgálati Osztály osztályvezető
 
Tanácsok a biztonságos közlekedésről és a baleset-megelőzés-
ről szépkorúak részére 
Előadó: Tóth Éva r. főtörzszászlós, Karcagi Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztály baleseti helyszínelő és vizsgáló

Szepesi Tibor 
önkormányzati képviselő 

Fogadóóra 
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Torok Sándor festőművész al-
kotásaiból nyílt emlékkiállítás 
a Györffy István Nagykun Mú-
zeumban március 22-én (szer-
dán). A májusig látogatható tár-
lat megnyitóján Prokai Gábor 
művészettörténész beszélt az al-
kotó munkásságáról, egyedi ki-
fejezőeszközeiről és emberségé-
ről.

A bácskossuthfalvai születé-
sű Torok Sándor festőművész ki-
állításán dr. Nagy Molnár Mik-
lós múzeumigazgató köszöntöt-
te a megjelenteket, majd átadta a 
szót Prokai Gábor művészettör-

ténésznek, aki elmondta, hogy 
legutóbb 2013-ban volt kiállítása 
a művésznek Karcagon. – Valaki-
nek eszébe juthat, hogy alig négy 
év telt el, és újra Torok Sándor 

emlékkiállítását látjuk? Emlék-
kiállítást persze, mert mint tud-
juk, a mester már „elköltözött”. 
Ennek én legalább két biztos okát 
tudom. Az egyik az, hogy Sán-
dor nagyon szerette ezt a vidé-
ket – mondta a művészettörté-
nész, majd beszélt az író Körmen-
di Lajossal való szoros barátságá-
ról, akivel a művészet közvetíté-
séről és szervezéséről is hasonló-
an gondolkodtak.

Torok Sándor 2006-ban hunyt 
el Debrecenben, síremlékét Györ-
fi Sándor karcagi szobrászmű-
vész készítette, hagyatékát pedig 
azóta Láng Eszter őrzi és gon-

dozza. A karcagi kiállítótér be-
rendezése során törekedtek arra, 
hogy egy jól nézhető, szerethető 
és lazán felépített tárlatot mutas-
sanak be, ahol hagyják a képeket 

lélegezni, hiszen Prokai Gábor 
szavaival élve, „nincs annál rosz-
szabb, mint amikor egy kiállítás 
zsúfolt”. Összesen tizenhat ké-
pet állítottak ki, amelyek között 
egy tusrajz, egy olajkép és több 
pasztell kapott helyet a festőmű-
vész 1968 és 1999 között készült 
alkotásai közül. 

– A ’70-es évek darabjai a már 
kialakult, a rá jellemző képi vi-
lágot reprezentálják a képalkotó 
elemek és a formák tekintetében. 
A ’90-es évek képeiben a formák-
nak a korábbi, viszonylag konk-
rét kontúrjai már elvesztik meg-
foghatóságukat, illetve felfogha-
tóságukat – fogalmazott a művé-
szettörténész. Beszélt arról, hogy 
az érzelem, az egymásra figye-
lés alárendelt szerepet kap a ve-
szélyt nem érző, modern ember 

elidegenedő, felgyorsult világá-
ban, amit Torok Sándor figye-
lemmel is kísért. Foglalkoztat-
ta a művészt, hogy „milyen esz-
közökkel, és meddig tud ura ma-
radni az ember a technikai fejlő-
désnek, úgy, hogy ne kockáztas-
sa az emberiség jövőjét?” Képein 
visszatérő elem a villáskulcs, ami 
olykor szorít vagy old, máskor pe-
dig fenyegető harapófogó formá-
jában jelenik meg. – Figyelmeztet 
arra, hogy az ember, a mindenko-
ri alkotóember felelőssége, hogy 
mivé válik kezében a szerszám, a 
gép, és milyen lesz általa és körü-
lötte a világ – hangsúlyozta Prokai 
Gábor. Alkotói pályájának máso-
dik felében meghatározó kifeje-
zési eszközévé vált a pasztell, ami 
a művészettörténész szerint egy 
hozzáillő „barátságos, meleg, fi-

nom, merengő, érlelő, kereső, hig-
gadt, kevésbé indulatos, sarkosan 
megfogalmazó kifejezési eszköz”. 
– Ebben a korszakban szinte tel-
jesen eltűntek a képekről a tárgyi-
asítható, konkrét elemek, és he-
lyettük kuszán ritkuló, sűrűsödő, 
csavarodó, felfelé törő fonalak, in-
dák törekszenek az ég felé – sorol-
ta Prokai Gábor. Se fű, se fa című 
képe pedig nagy túlzással a mű-
vészettörténész szerint az alkotó 
önarcképe is lehetne. Prokai Gá-
bor úgy gondolja, hogy kevés em-
ber tudott úgy nézni a másik em-
berre, mint Torok Sándor. Figyel-
mesen, kutatóan, ugyanakkor bi-
zalommal, emberséget ajánlva, és 
ebben volt valami lefegyverző. – 
Ez pedig minden bizonnyal hatott 
a képeire is. Így lett kereső, kuta-
tó. Így nyíltak meg a képei, és nyi-
tottak ki kapukat, ablakokat a vi-
lágra – mondta Prokai Gábor.

Dr. Nagy Molnár Miklós múze-
umigazgató pedig elárulta, hogy a 
művészt személyesen is ismerték, 
és még életében is volt kiállítása 
Karcagon. A tárlat időpontválasz-
tása sem a véletlen műve, hiszen 
márciusban volt Sándor napja, a 
születésnapja pedig májusban len-
ne, így a kiállítás is addig fogadja a 
látogatókat.

A megnyitón furulyajátékkal és 
népdalénekekkel közreműködött 
Márki Réka, klarinéton pedig Se-
bők Lajos játszott, amit Koppány 
Mária kísért zongorán.

Kapás Mónika

Torok Sándor emlékkiállítás nyílt a karcagi múzeumban

Március 16-án (csütörtökön) 
mutatták be a 12 kutató közre-
működésével készült „Palást-
ban – Nagykunsági és kötődő 
lelkészek bizonyságtétele igé-
vel, tollal, tettel a magyarsá-
gért” című kötetet a Pap Béla 
Gyülekezeti Házban. 

Nt. Koncz Tibor református el-
nök-lelkész hézagpótló műnek ne-
vezte a kötetet köszöntőjében. A 
reformáció 500. évfordulója apro-
pójából arra emlékeztetett, hogy a 
bibliai igéket komolyan kell venni 
– annak idején ezért született meg 
a mozgalom. A kötetben megje-
lenő lelkészek életművei az igé-
hez való hűségről tesznek tanúbi-
zonyságot, elhivatott és áldozatos 
munkájuk megbecsülése által pe-
dig mi magunk is erről teszünk. Az 
elnök-lelkész kiemelte, hogy külö-
nösen kedves számára a kötet, mi-
vel a Nagykunságról szól – azon 
belül is több oldalon keresztül 
Karcagról –, majd arra buzdított, 
hogy ismerkedjünk meg a szöveg-
gel mi is.

A művet részleteiben a szerkesz-

tő, dr. habil. Örsi Julianna társa-
dalomkutató mutatta be, kitér-
ve az egyes szerkezeti egységekre, 
a főbb motívumokra, szervezőel-
vekre, és néhány konkrét életműre 
is. A könyv több éves lázas munka 
eredménye, hiszen a felölelt ötszáz 
év feldolgozása nem egyszerű fel-
adat. Még úgy sem, 
hogy az adott idő-
szakban a Nagykun-
ságban tevékenyke-
dő több száz lelkész 
közül csupán húsz 
került kiválogatásra. 
A küldetést tovább 
nehezíti az elsődle-
ges források hiánya 
vagy csekély száma. 

A mű első feje-
zetének címe „Ér-
tékteremtők, érték-
őrzők, azaz lelké-
szek a közösség élén.” Lényegében 
ez az áttekintő rész, amelyben szó 
esik a lelkészképzésről, az úraszta-
li edények típusáról, történetéről, a 
református egyház helyi szabályai-
ról, valamint két karcagi lelkészről: 
Madarász Imréről és Török Vincéről. 

A második fejezet ,,A lelkészek 
kulturális missziója a politika szo-
rításában” címet viseli. Itt elsősor-
ban 20. századi lelkészekről, töb-
bek között Pap Béláról és dr. Sí-
pos Istvánról olvashatunk. Az év-
század a hitélet szempontjából 
nem volt megpróbáltatásoktól 

mentes. Többen az akkori lelké-
szek közül hivatást módosítottak, 
a katedrára kerültek, vagy kuta-
tóként szolgálták tovább a nem-
zetet, de olyanok is voltak, akik 
hadifogságba kerültek, a refor-
máció vértanúivá váltak. Kiemelt 

jelentőségű volt a hatá-
ron túli lelki élet és a ma-
gyarságtudat fenntartá-
sának segítése ebben a 
történelmi fordulatokkal 
teli időszakban. Ebből a 
feladatból több érintett 
lelkész is aktív részt vál-
lalt.

Az előadó részletesen beszélt a 
kárpátaljai születésű Pap Béláról, a 
reformátusság egyik nagy mártír-
járól, akinek közösségjobbító tö-
rekvései nemcsak a szűkebb val-
lásos rétegre, de az egész társa-
dalomra kiterjedtek. A kisújszállá-

si dr. Sípos István dinasztiáját, va-
lamint a Tőkés családot példaként 
említette arra a szokásra, hogy a 
lelkészi hivatás apáról fiúról szállt, 
továbbörökítve a hivatás erkölcsi-
ségét, értékteremtő misszióját.

A társadalomkutató előadását 
a Református Gyülekezet Kórusá-
nak éneke követte, majd Ruzicska 
Ferenc helytörténeti kutató, a kö-
tet egyik szerzője mutatta be két 
20. századi karcagi lelkész, Mada-
rász Imre és Török Vince életét. A 
bemutató után a vendégek meg-
vásárolhatták a kötetet.

Erdei Orsolya

„Palástban” könyvbemutató 



2017. április 7. 5

A Madarász Imre Pedagógia 
Napok keretében Jer, jer kikelet 
címmel bemutató foglalkozásra 
várták a Táncsics krt. 19-es óvo-
dában az óvodapedagógusokat 
március 28-án, kedden. A gye-
rekek különböző technikákat al-
kalmazva festettek és terepasz-
talt készítettek.

A bemutató délelőttön Kunné 
Nánási Mónika, a Táncsics krt. 
19-es óvoda vezetője köszöntötte 
a Madarász Imre Egyesített Óvo-
da további intézményeiből érkező 
óvodapedagógusokat, majd a Ka-
tica csoport óvodásai Kovácsné 
Laczikó Tímea és Gyarmati Ad-
rienn vezetésével elkezdtek sürög-
ni-forogni a különböző játékok és 
kézműves technikák között. Vol-
tak, akik saját készítésű társasjá-
tékban, memóriajátékban és ki-
rakóban mérték össze tudásu-
kat, míg a többi gyerek ragasztott, 
borotvahabos ételfestékkel színes 

márványképeket készített és pöty-
työzéssel pedig pillangót festett. 
A csoport másik része terepasz-
talon korábban elkészített agyag-
téglákból házikót épített, mellé 

kavicsokból járdát és sziklaker-
tet készített, majd egy-egy virágot 
is ültetett. – Próbafoglalkozások 

nincsenek, ezeket a bemutatókat 
mindig olyan tevékenységek elő-
zik meg, amelyek rengeteg isme-
retet adnak a gyerekeknek, és ezek 
az ismeretek jelennek meg a be-

mutató foglalkozásokon – árulta 
el Kunné Nánási Mónika, aki hoz-
zátette, hogy mindig kell valami 

újdonság, amivel fent lehet tartani 
a gyerekek érdeklődését. Az óvo-
dások az elmúlt hetekben a tava-
szi virágokkal foglalkoztak, ker-
teket látogattak, és megtanulták, 
hogy hogyan lehet újrahasznosíta-
ni a fagallyakat, a kavicsokat vagy 
éppen az üres csigaházakat. Az 
ilyen bemutató foglalkozásokkal 
az óvodapedagógusok az egymás-
tól való tanulást próbálják előse-

gíteni. – Olyan ötleteket, mód-
szertani dolgokat láthatunk, ami-
ket mi is be tudunk csempészni a 
mindennapi munkánkba – mond-
ta Kunné Nánási Mónika, aki azt 
is elárulta, hogy bár most csak a 
Madarász Imre Egyesített Óvoda 
óvodapedagógusai számára szer-
vezték a bemutatót, lesznek majd 
megyei szintű foglalkozásaik is.

Kapás Mónika

Jer, jer kikelet…

„…rátekintett (Keresztelő János) Jézusra, 
aki arra járt, és így szólt: „Íme, az Isten Bárá-
nya!” (János evangéliuma 1,36)

„Elment a magdalai Mária, és hírül adta a 
tanítványoknak: „Láttam az Urat!” (János 20,18)

Szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasót! 

Először javaslom, hogy vessük meg az alapját 
mostani ünnepünknek. Legyen világossá előt-
tünk a húsvét értelme, nehogy másodlagos szo-
kások rabjaivá legyünk. A húsvét lényege: az 
Úr Jézus kétezer évvel ezelőtt megtörtént 
feltámadásának a valósága, és a mi feltáma-
dásunk valóságába vetett hit. Ezek nélkül lesz 
a húsvét is csak hagyomány, fantasztikus me-
se, kedves családi összejövetel, a tojást tojó nyúl 
ünnepe. 

Kedves Olvasó! Lemondanunk az előzőről az 
utóbbiért végtelen nagy ostobaság. Olyan, mint 
amikor arany helyett az alumíniumot, értékes he-
lyett a talmi, a hitvány portékát választja valaki. 
Mond még valamit erről Pál apostol is - úgy lát-
szik, már akkor is volt hasonló jelenség -, még-
pedig azt, hogy ezt tenni „HIÁBAVALÓSÁG” (1 
Korinthus 15. rész). Ahhoz, hogy ne legyen hiá-
bavaló az ünneplésünk, az előttünk álló napok-
ban Jézussal, az Ünnep alanyával találkozni kell. 
A találkozás eredményezhet ugyanis tiszta látást. 
Keresztelő János és a magdalai Mária a szemé-
lyes találkozásukban látják Jézust, és valami is-
teni többletet is meglátnak Őbenne. Hirtelen 
ennek a két embernek a korábban tanult fogal-
mai, reményi, a próféciák testet öltenek. Mind-
ez tehát csak azért történhetett meg, mert talál-
koztak Jézussal, és felemelték rá a tekintetüket. 
Mennyire megváltoztatta ezt a két embert, hogy 
Jézusban meglátták az égető kérdéseikre a meg-
oldást. Életük értelmet, tetteik igazolást nyertek. 
Nem véletlen ugyanis, hogy az a Keresztelő Já-
nos, akit a bűn és a büntetés kérdése annyira le-
kötött, a bűn miatt életét áldozó ártatlan bárányt 
ismeri fel Jézusban. Az sem váratlan, hogy a halá-

los ítéletből kimenekített magdalai Mária, éppen 
a halált is legyőző Úr képében látja Jézusát. Nem 
tudom, hogy a Kedves Olvasómnak milyen meg-
válaszolatlan kérdései vannak az életében. Nem 
tudom, mi az, amit nem tudnak megemészteni, 
és ezért elemészti az Önöket. De egyet tudok, 
ha találkozunk személyesen Jézussal, és feltekin-
tünk rá, akkor Ő olyannak mutatja magát, aki-
re szükségünk van. Barátnak, társnak, úrnak, ki-
rálynak. Hol találkozhatunk Vele? Keresztelő 
János egy folyó mellett állva, Mária egy teme-
tőben látta Őt. A két ember élménye azt üzeni 
nekünk, hogy a Jézussal való találkozásnak nin-
csenek korlátai. A feltámadt Jézus Krisztus léte-
zési formája a folytonosság, az időfeletti örök-
kévalóság. Húsvétkor szakadt meg az a hagyo-
mányos idői korlát, ami a találkozásokat egy-
szerivé, megismételhetetlenné teszi. Jézussal 
ma is lehet találkozni a templomokban, az ima-
házakban, az egyéni elcsendesedésekben. A 
kétezer éve történt első húsvét gyümölcse lesz 
majd a mi feltámadásunk is. Így szól rólunk is 
az ünnep.

Kedves Olvasóm! A feltámadást megérteni, 
kivesézni nem lehet. A feltámadás nem tanté-
tel. A feltámadásban csak hinni, vagy azt tagad-
ni lehet. Jézus maga pedig azt mondja: a Feltá-
madás hite tehet egészen boldoggá bennünket. 
Ady Endrét idézve:

„A húsvét a vallás ünnepe. A vallás ad híveinek 
megnyugvást, hitet, föltámadást és mennybéli üd-
vösséget, nagypéntek pedig adja az emberi do-
kumentumok dokumentumát, a keresztrefeszítés 
igazságát, az apostolság tanulságait... Oh, boldo-
gok a hívők, kik ma sírnak, zokognak, de tudják, 
hogy már holnap este hallelujázni fognak.”

Akarunk-e boldogok lenni? Szívből remélem, 
hogy közöttünk mindenki igennel válaszol meg 
erre a kérdésre. Áldott, megszentelt nagyheti és 
húsvéti ünnepnapokat kívánok Mindenkinek!

Koncz Tibor 
református lelkipásztor

Húsvéti gondolatok
HÍREK
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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 -

Református általános iskolánk együttese hivatalo-
san ebben a tanévben kezdte meg tevékenységét. Je-
lenleg 16 taggal működünk. Énekeseink mellett egy 
fuvolista és két gitáros gazdagítja előadásainkat. Re-
pertoárunkban a keresztyén könnyűzene minőségi 
darabjai szerepelnek. Ezek jelentős része az úgyneve-
zett ifjúsági énekek közül kerül ki.

Napjaink fiataljai a mindennapi életüket az inter-
net által létrehozott virtuális világban élik. Így egy-
re nehezebben tudnak valódi kapcsolatokat terem-
teni és fenntartani. A sport mellett a zenélés azon-
ban személyiség- és közösségformáló hatású, növe-
li a koncentrációs képességet, és önfegyelemre tanít. 
A zenélés így adhat valódi közösségi élményt diákja-
ink számára. A hangszeres zene és az éneklés adott-
ság kérdése is. Minél több diáknak szeretnék lehető-
séget biztosítani, hogy tartozhasson egy zenekarba, 
ahol megjelenik a jókedv, a csapatszellem, szorgal-
mas munkával elért siker, az egymás és Isten irán-
ti szeretet. Könnyűzenével a mai fiatalok megszólít-
hatóbbak. Az igényesen megkomponált és előadott 
könnyűzene ráadásul ugyanúgy szolgálhatja Isten 

dicsőségét, és gazdagíthatja a gyülekezeti alkalma-
kat, mint egy kóruselőadás, vagy akár egy orgona-
koncert. 

Fontosnak tartom diákjaink zenei nevelését. Ennek 
fényében azt vallom, hogy a megszólítás nem lehet 
végső cél. Nem szabad leragadnunk a könnyen befo-
gadható, és a médiából megszokott hangzású köny-
nyűzenénél. Az egészséges lelki fejlődéshez szükség 
van a komolyzenére is. Erre jó lehetőséget kínál isko-
lánk és gyülekezetünk a templomi koncertek, az egy-
házi énekórák és a hittanórák elején történő zsoltár-
éneklés alkalmaival. Együttesünk létrejöttével emel-
lett az igényes könnyűzene is megjelenik iskolánk és 
gyülekezetünk zenei palettáján.

Márciusban a Nőszövetség tagjait köszöntöttük 
rövid nőnapi műsorral. Most egy Pintér Béla átirat-
tal készülünk a következő fellépésre. Reméljük, hogy 
gyakori szereplői leszünk református iskolánk és gyü-
lekezetünk ünnepi alkalmainak.

Rab Viktor Szabolcs
református hitoktató, kántor

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

dett a szabadtéri tüzek száma. A veszélyt a száraz aljnö-
vényzet és az avar jelenti, ami csapadékmentes időjárás 
esetén nagyon könnyen meggyulladhat. Sok helyen már 
a tavaszi kerti munkáknak is nekiláttak, elégetik a kerti 
zöldhulladékot.

Az időnként jelentős kárral járó tüzek megelőzhetőek, ha 
tisztában vagyunk a szabadtéri égetés szabályaival:

 - Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni, 
ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Ilyen 
esetben is csak a rendeletben meghatározott időben sza-
bad égetni.

 - Ha az önkormányzatnak nincs a kerti zöldhulladék ége-
tésére vonatkozó rendelete, akkor az tilos. Budapest teljes 
közigazgatási területén tilos a zöldhulladék-égetés.

 - A külterületi tarlóégetést és vágott növények égetését a 
munkálatok előtt tíz nappal engedélyeztetni kell a helyi 
katasztrófavédelmi 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 folya-
matosan 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 engedélyezi önkormányzati rendelet, vagy nem a ren-
deletben meghatározott időben végzi, az 20 ezer forinttól 
60 ezer forintig terjedő bírságra számíthat.

Aki engedély nélkül éget külterületen, az 50 ezer forint-
tól 500 ezer forintig terjedő bírságra számíthat.

Ha az égetés során akkora tűz keletkezik, ami miatt a 
tűzoltóknak be kell avatkoznia, 20 ezer forinttól 3 millió 
forintig is terjedhet a bírság.

Katasztrófavédelem
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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.

HIRDETMÉNY
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni vé-

dekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) 22. § (2) bekezdésének értelmében, ezúton tájékozta-
tom a lakosságot, hogy a CARGILL Takarmány Zrt. 5300 Karcag, 
Madarasi út 0399 hrsz. alatti székhelyével azonos című telephelyé-
re, mint alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó – je-
lenleg is működő – üzemre vonatkozó katasztrófavédelmi enge-
dély megadásával kapcsolatos eljárás során közmeghallgatás meg-
tartására kerül sor.

A közmeghallgatás helye: Karcagi Polgármesteri Hivatal 
 1. számú tanácskozóterem
 5300 Karcag, Kossuth tér 1. I. emelet

A közmeghallgatás időpontja: 2017. április 27. 15.00 óra

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem telephelye:
5300 Karcag, Madarasi út 0399 hrsz.

A veszélyes tevékenység rövid leírása:
A Cargill Takarmány Zrt. karcagi üzeme haszonállatok és hob-

biállatok számára gyárt és forgalmaz takarmányokat, eledeleket. 
A telephelyen működik a beérkező alapanyagok és késztermékek 
minőségellenőrzését végző akkreditált laboratórium is. A gyártás-
hoz egyéb kiszolgáló tevékenységek is kapcsolódnak, mint például 
a raktározás, elosztás, karbantartás, gőz előállítás, valamint irodai 
irányítási és adminisztrációs tevékenységek is.

A Rendelet 8. § (1) bekezdésének megfelelően elkészült a veszé-
lyes üzemre vonatkozó biztonsági elemzés, amelyben az üzemel-
tető a Rendelet 8. § (2) bekezdésének értelmében bemutatja a ve-
szélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset megelőzésével, és 
annak hatásai elleni védekezéssel kapcsolatban kialakított fő cél-
kitűzéseit, valamint azt az üzemi szervezeti és eszközrendszert, 
amely biztosítja az egészség és a környezet magas fokú védelmét.

A biztonsági elemzés 2017. április 19. napjáig megtekinthető 
Karcag város honlapján (www.karcag.hu), illetve személyesen a 
Karcagi Polgármesteri Hivatal Aljegyzői Iroda Hatósági Csoport 
irodájában (5300 Karcag, Kossuth tér 1. I. em. 26-os iroda).

Abban az esetben, ha a biztonsági elemzéssel kapcsolatban ész-
revételük van, azt 2016. április 20. napjáig írásban, a Karcag Vá-
rosi Önkormányzat Jegyzőjéhez címzett levélben postai úton, 
vagy a fentebb megjelölt irodában tehetik meg.

Dobos László 
polgármester

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

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

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

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

bármely szakos középiskolai tanár (Kenderes),
 - Könyvelő, analitikus könyvelő, adatrögzítő (Kisújszállás),
 - Bolti eladó (Kunmadaras, Karcag),
 - Kisállatgondozó (Kisújszállás),
 - Pék (Karcag),
 - Általános asztalos (Karcag),
 - Lakatos (Karcag),
 - Forgácsoló (Karcag),
 - Esztergályos (Karcag),
 - Kőműves (Karcag),
 - Szobafestő (Karcag),
 - Egyéb takarító, kisegítő (Kisújszállás),
 - Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglal-

kozás - asztalos, esztergályos (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozás - segédmunka (Kisújszállás),
 - 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 
Virtuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

Hirdetmény
az általános iskolai beiratkozás rendjéről

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a to-
vábbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése 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 tankötelessé válik.

A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2011. augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhelye, en-
nek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító, vagy a választott isko-
la első évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni:
 - a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót 

és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), 
 - valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő 
a döntés ellen jogorvoslattal élhet.

A szülő az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatko-
zással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül az isko-
la fenntartójához, a Klebersberg Központ által fenntartott intézmények esetében az illetékes tanke-
rületi igazgatóhoz.

Amennyiben a szülő a választott iskola elutasító döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a dön-
tés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt bizto-
sító 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 halmo-
zottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, sza-
bálysértést követ el.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala által felülvizsgált és köz-
zétett kötelező felvételt biztosító intézmények jegyzéke, illetve az egyes általános iskolák körzetébe 
tartozó utcák nevét tartalmazó Tájékoztató megtekinthető a Kormányhivatal honlapján (http://www.
kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/hirek/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-2017), 
továbbá valamennyi települési önkormányzat polgármesteri hivatalában és az általános iskolákban.

Dr. Kállai Mária
kormánymegbízott

Kedves 
Olvasóink!

Amennyiben nem 
kapják meg a 

Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 

06/59-312-415-ös 
telefonszámon!



8 2017. április 7.

HIRDETMÉNYEK

2017. április 07. péntek
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   
 Vendég: Szilágyi Lajosné
 Téma: Kátai alapítványi bálra készülnek
 Karcagi hírek - hírek, információk  
 városunkról
 - Rendőrlámpa lesz a Postánál
 - Interjúk a Szak-Ma Bálon
 - Konyhakert az óvodában
 - Újabb program az Idősek Klubjában
 - Bibliaismereti vetélkedő
 - Víz Világnapján
 Háttér - stúdióbeszélgetés
 Vendég: Ferenczi Sándorné
 Téma: jó évet zártak a kutyások
20.20 Karcag Város Önkormányzatának
 Képviselő-testületi ülése

2017. április 11. kedd
18.00 Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám – református 
istentisztelet
19.15 Karcagi hírek

19.40 A Hit Szava – római katolikus 
szentmise 
20.40 Karcag Sport: Karcagi SE - Török-
szentmiklósi FC megyei I. osztályú baj-
noki labdarúgó mérkőzés

2017. április 20. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Programajánló
18.10 A Karcagi Nagykun Református 
Általános Iskola Nőköszöntő műsora
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin    
 Aktuális kérdések - stúdióbeszélgetés
 Vendég: Gulyás Zsolt
 Téma: húsvét                              
 Karcagi hírek - hírek, információk  
 városunkról
 - Szakmai konferencia
 - Kurucz Testvérek Emlékverseny
 - Bibliaismereti vetélkedő
  - Kabala és lovasa újabb sikere
 Háttér - stúdióbeszélgetés
 Vendég: Nagy Józsefné

 Téma: Passiójáték                             

20.20 Nagykunság Szépe Szépségverseny

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 28.
Oros Lilla - Lajtos Attila József
Kg., Madarasi út 8.

Lia

2017. március 29.
Fazekas Melinda - Borók 
István
Kg., Kölcsey utca 28.

Fruzsina Mária

Halálozás
Németh Sándor 
 (1942)

Jónás Józsefné 
(Berki Julianna) 
 (1948)

Béres Attila 
 (1943)

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

Április 9. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 
 Pingvin Gyógyszertár 
 (Kossuth tér)

Április 14. (PÉNTEK)
9-12 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Április 15. (SZOMBAT)
8-13 óráig 
 Betánia Gyógyszertár
 (Szabó József utca 14.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Április 16. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Április 17. (HÉTFŐ)
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 
ügyelet

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

ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).

Április 08-09.  Dr. Terjék Imre Karcag, Duna utca 7.  Tel.: 06/20-239-4650

Április 14-15. Dr. Magyar György Karcag, Hajnal utca 22.  Tel.: 06/30-852-0465

Április 16-17. Dr. Temesváry Tamás Karcag, Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758

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 gyerekek 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

Felhívás
Tájékoztatjuk Karcag település lakosságát, hogy a 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. munkatársai a 
település ivóvíz hálózatán

2017. április 03 - 2017. május 19. 
07.00-19.00 óra között

a csőhálózat Szivacsdugós és tűzcsapon történő 
mosatás-öblítését végzik, amely során

időszakosan átmeneti vízhiány 
várható.

A munkavégzés során az ivóvíz zavarossá válhat, fogyasz-
tása azonban nem jelent az egészségre veszélyt, de célszerű 
azt ülepíteni. A zavaros víz a munkák befejezését követően 
a kerti csap rövid idejű megnyitásával távozik a rendszerből.

Kérjük, hogy a megjelölt időpontokban az ivóvízzel üze-
melő berendezéseket (mosógép, mosogatógép, bojler, stb.) ne 
használják, és szociális célra (főzés, WC öblítés, kézmosás, 
stb.) előzetesen vételezzenek vizet.

Amennyiben a karbantartási munkák után bármilyen 
vízszolgáltatási hibát észlelnek (pl. nem folyik a csapból a 
víz, csőtörés jelét tapasztalják az ingatlan előtt), azt kér-
jük, jelezzék munkatársainknál.

Türelmüket és szíves megértésüket előre is köszönjük!

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
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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, 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. 

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

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 telefonszámokon.

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.

Eladó Karcagon, az Ács utca 12. 
szám alatti ház (háromszobás, össz-
komfortos, akár két család részé-
re is alkalmas, 20 m-es alsóépület-
tel, gazdasági épületekkel, garázs-
zsal, gáz- és cserépkályhafűtéssel. 
A telek nagysága 1204 m2, akár tár-
sasház építésére 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.

Régi típusú ház eladó. Kívül-belül 
felújított (víz, villany, gázvezeték-
cserével). Építkezés bontás 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, 
kockaépítésű ház Karcagon, a Vasút 
utcán. Tel.: 06/70-242-2613.

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

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

Karcagon, a Sándor utca 27. szám 
alatt, 303 m2-es beépíthető porta 
eladó. Tel.: 06/30-227-3246.

Komfort nélküli ház, nagy portá-
val eladó. Tel.: 06/20-282-8697.

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.

Karcagon a városközpontban el-
adó egy IV. emeleti, 60 m2-es, tég-
laépítésű, kétszobás lakás, min-
denhez közel (bölcsőde, óvoda, is-
kola). Tel.: 06/30-533-1016.

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

Karcagon, előkertes, összközmű-
ves, téglából épült, kertes ház be-
tegség miatt eladó. További épít-
kezés bontás nélkül megoldható. 
Tel.: 06/30-635-9662. 

Karcagon, kockaház nagy udvar-
ral, alsóépülettel reális áron eladó. 
Szocpol nem igényelhető rá. Tel.: 
06/30-657-5918.

Sürgősen eladó a Kisújszállási út 
70/c alatti ingatlan, vagy kisebbre 
cserélhető. Irányár: 8 M Ft. Ugyanitt 
Beko elöltöltős mosógép alkatrész-
nek eladó (ára fix 10.000 Ft).

Állat
Kopasztott, rántani való csirke, ka-
kas, jérce (3-4kg) eladó. Vágás min-
den pénteken, a megrendelést csü-
törtök délig kérem leadni. Karcag, 
Soós I. utca 12. Tel.: 06/59-311-969, 
06/30-244-5160.

Ajándékba elvihető egy 5-6 éves 
középtermetű szuka kutya (fel-
nőtt- és gyerekszerető). Csak ku-
tyaszerető gazdinak! Tel.: 06/59-
300-454.

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, komó-
dot, stb. vásárolnék. Tel.: 06/20-
996-1346.

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

MTZ-50-es Zetor, pótkocsi, hótoló, 
KCR-2000-es markoló, szárzúzó, 
rendsodró, vetőgép, eke, Nissan 
lassújármű, betonkeverő és lá-
bas vasszín eladó. Tel.: 06/20-316-
0136.

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

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 min-
denkit Karcagon, a Kertész József 
utca 8. szám alatt!

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

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

Kedvező áron eladó fekvő kondi-
pad (új, 2 db), új, tölgyfából fara-
gott fali téka, 1 db világos, tégla 
alakú szobaasztal, 1 db világos, vit-
rines TV-szekrény, 1 db tölgyfából 
készült zsúrkocsi. Tel.: 06/70- 300-
9730. 

Eladó egy 2010-ben készült emele-
tes, gránit síremlék a Borjúdűlő te-
metőben (elöl). AML indukciós, ket-
tős főzőlap, 1 db masszázsfotel + láb-
masszírozó. Tel.: 06/30-239-3397.

Hasítófejszék, kalapácsok, kukori-
camorzsoló, darálók, húsdarálók, 
mákdarálók, diódarálók, ásók, ka-
pák, lapátok, kulcsok, fúrótokmá-
nyok, kéziszerszámok, stb. eladók 
Karcagon, a Hunyadi utca 40. szám 
alatt. Tel.: 06/70-532-6644.

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

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

Megkímélt Steyr-Puch 49 m3-es fe-
hér kismotor eladó. Tel.: 06/30-587-
7608.

Használt, jó minőségű áresős ru-
hák (vállfásak) eladók! Vasárnap 
is nyitva tartunk! Póló akció! 50-
100 Ft-ig, vagy 490 Ft/kg-os áron 
kapható a készlet erejéig. Ugyanitt 
kerti dísznövények, egynyári és 
évelő növények nagy választékban 
kaphatók Karcagon, a SZŰCS-KER-
nél, a Morgó Csárdánál, a Szabó 
József utca 32/b alatt. 

Nyolcszögletes, márvány dohány-
zóasztal, Swing hasizomerősítő-
pad, 120 literes kuka, szivattyú és 
egy falra szerelhető TV-állvány el-
adó. Tel.: 06/30-205-9592.

Eladó Karcagon, négyrészes, vilá-
gos színű szekrénysor, 1 db ágyne-
műtartós heverő, és fenyőfából ké-
szült, lakkozott, új állapotú asztal, 
6 db faragott székkel. Tel.: 06/30-
527-2980.

Építési törmelék, nádszövet (5 db), 
nagyméretű vályog ingyen elvi-
hető. Tel.: 06/30-537-2384.

Karcagon eladó több elektromos 
háztartási gép (pl. mikro), gáztűz-
hely (3 db), televízió (3 db), rézágy 
csövek, 4 db alufelni, lakókocsiból 
jégszekrény, mosogató, főző, 200 x 
50 cm-es tükrös szekrényajtó, vas-
hulladék, sok alumínium konzerves 
doboz. Tel.: 06/30-944-6062. 

Vásárolnék barna, furnérozott ebéd-
lőasztalt és kerekes ruhaállványt (pi-
acit). Tel.: 06/59-312-562.

Jó állapotú, bontott hódfarkú cse-
rép, nagyméretű tégla, vályog, fa-
anyag, nyílászárók eladók. Tel.: 
06/30-312-2728.

Morzsolt kukorica takarmány és ve-
tőmag napraforgó eladó. Tel.: 06/59-
312-666.

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

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

Tetőmunkákat és javításokat is 
vállalok. Sütő Kálmán 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, számlaképesen 
vállalok. Kenyeres László okleveles 
növényorvos, 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 fu-
varokat vállalok, akár távolságit is. 
Tel.: 06/30-265-4197.

APRÓHIRDETÉS

TISZTELT HIRDETŐINK!

SZERKESZTŐSÉGÜNK 
A HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 
FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk április 21-én 

jelenik meg.

Lapzárta: 
2017. április 18. (kedd) 12 óra
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SPORT

Március 25-én a Városi Sport-
csarnokban rendezték meg a II. 
korcsoportos országos birkózó kö-
töttfogású diákolimpiai döntőt, 
amely egyben a XXII. Kurucz Test-
vérek Birkózó Emlékverseny is volt. 
A 184 versenyzőt Kovács Sándor, 
a megyei közgyűlés elnöke, Do-
bos László polgármester és Kurucz 
István, a KSE Birkózó Szakosz-
tály vezetője köszöntötte. Mint el-
hangzott, a birkózás fegyelmet, ki-
tartást, sportszerű életmódot ta-
nít és azt, hogy mindig, minden 
helyzetben küzdeni kell, és so-
sem szabad feladni. Azt is megta-
nítja, hogy a vereséget is el kell né-
ha viselni, a győzelmek pedig erő-
sítik a gyerekekben a hitet a sport-
ág iránt - hangzott el a megnyi-
tón. A birkózó sport támogatásáért 
az MBSZ Oklevelét adományoz-

ta Németh Szilárd elnök Kovács 
Miklósnénak, a Györffy István Ka-
tolikus Általános Iskola igazgatójá-
nak, Gulyás Zsolt katolikus plébá-
nosnak és Koncz Tibornak, a Kar-
cagi Református Gyülekezet elnök-
lelkészének. Az okleveleket Kurucz 

István adta át. Ezután kezdetét vet-
te a verseny, ahol fordulatos mér-
kőzéseket láthattak a jelenlévő né-
zők, szülők, edzők. A KSE két ver-
senyzője is szépen helytállt a meg-
mérettetésen.

DE

XXII. Kurucz Testvérek Emlékverseny
Megyei I. osztályú bajnokság

2017. március 25. (szombat)
Karcag-Törökszentmiklós 3-2 (2-0)

A hazai csapat ellenfele az a Törökszentmiklós volt, akivel ko-
rábban parázs és szoros hangulatú mérkőzéseket játszottak a kar-
cagiak. Ez most sem volt másképp. Lendületesen kezdődött a ha-
zaiak számára a mérkőzés. A 13. percben megszereztük a vezetést. 
Egy lepattanó labdát Székely 18 méterről a jobb felső sarokba rú-
gott (1-0).

A folytatásban is a megyei góllövőlistát vezető karcagi csatár 
brillírozott. Futószalagon érkeztek a helyzetek, de ezt nem sikerült 
gólra váltani. A félidő utolsó percében Székely kapta a labdát, le-
rázta védőit, és a kifutó kapus mellett a kapu közepébe lőtte a lab-
dát (2-0).

A második játékrészben felerősödő vendégegyüttes a 49. perc-
ben szabadrúgást végezhetett el, és a labda a jobb felső sarokba vá-
gódott (2-0).

A 60. percben egy szöglet után ide-oda pattogott a labda a kar-
cagi kapu előtt, majd egy védőről kipattanó labdát Juhász a bal al-
só sarokba lőtt (2-2). Az utolsó percben egy jobboldali szöglet után 
a védők közül kiemelkedő Székely a kapu közepébe fejelt (3-2). Ez-
zel a góllal eldőlt a mérkőzés sorsa. 

B.I.

Székely Dávid mesterhármasa

Fotó: KLBK

HÚSVÉTI KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ
2017. április 13. (csütörtök) 10.00-12.00

Várunk mindenkit szeretettel, aki különböző anyagok 
felhasználásával húsvéti és tavaszi dekorációkat 

szeretne készíteni!
Helyszín: Ifjúsági Ház – Csokonai Könyvtár
 (Karcag, Püspökladányi út 11.)
Belépőjegy: 300.-Ft

 
Információ: Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ 
és Könyvtár (Dózsa György út 5-7. Tel.: 06/59-503-224)

Beiratkozás 
Tájékoztatjuk a Györffy István Katolikus Általános Iskola 

iránt érdeklődő kedves szülőket és leendő első osztályos 
gyermekeiket, hogy a 2017/2018. tanévre az alábbi 

időpontokban kerül sor a beiratkozásra:
 2017. április 20. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óra között
 2017. április 21. (péntek) 8.00 - 19.00 óra között

A beiratkozás helye: Karcag, József Attila utca 1. 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Iskolavezetés

Horgászok figyelem!
A Nagykun Horgász Egyesület irodájának nyitvatartása 

2017. április 10-től megváltozik.
Nyitvatartás: 
Kedd:  15.00-18.00 óráig
Szerda:  15.00-18.00 óráig
Csütörtök:  15.00-18.00 óráig

Elnökség

Passiójáték
Gyertek Hozzám!

A Szent Pál Marista Általános 
Iskola tanulói szeretettel 

hívják és várják az 
érdeklődőket a 

Passiójáték előadásra.

Időpont:
2017. április 10. (hétfő) 

16.30 óra

Helyszín:
Déryné Kulturális, 

Turisztikai, Sport Központ 
és Könyvtár 

(5300 Karcag, 
Dózsa György út 5-7.)

Pillanatkép a megnyitóról

184 versenyző mérte össze tudását

ÓVODAI BEIRATÁS
a Madarász Imre Egyesített Óvodába

Időpontja: 2017. április 24-től 25-ig 8.00 – 17.00 óráig
Helyszíne: Karcag, Táncsics krt. 19. sz. tagóvoda

 Gépgyár u. SZIM tagóvoda
A beiratkozás előtt a szülőknek ki kell tölteni az 
„Óvodai jelentkezési lapot”, amely átvehető 

2017. március 24-től a székhelyen (Táncsics krt. 17.) vagy a 
tagóvodákban, illetve letölthető a www.karcag.hu oldalról. 


