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A magyar kultúra napja alkal-
mából január 19-én, pénteken át-
adták a Karcag Város Kultúrájá-
ért Díj és a Karcag Város Sport-
jáért Díj elismeréseket, valamint 
az emberi erőforrások miniszte-
rének kitüntetéseit a Déryné Kul-
turális Központ színháztermé-
ben.

Karcag Városi Önkormányza-
ta és a Déryné Kulturális, Turisz-
tikai, Sport Központ és Könyv-
tár nevében Szepesi Tibor ön-
kormányzati képviselő, igazga-
tó köszöntötte a megjelenteket a 
magyar kultúra napja alkalmából 
szervezett ünnepségen. - Kölcsey 
Ferenc 1823 elején fejezte be a 

Himnusz megírását. Erre az ese-
ményre emlékezve 1989 óta ja-
nuár 22-én ünnepeljük a magyar 
kultúra napját. 1993 óta ezen ren-
dezvények keretében tüntetik ki 
a pedagógusokat, mint ahogyan 
a Karcag Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének döntése 
értelmében 2017-től a Karcag Vá-
ros Kultúrájáért és a Karcag Vá-
ros Sportjáért kitüntető díjak áta-
dó ünnepségére is e jeles nap tisz-
teletére szervezett ünnepség ke-
retében kerül sor – mondta Sze-
pesi Tibor, majd átadta a szót Fő-
tiszteletű Steinbach Józsefnek, a 
Dunántúli Református Egyház-
kerület püspökének. Az ünnep-
ség szónoka köszöntőjében bib-
likusan értelmezte a kultúrát, és 
hangsúlyozta az identitásképző 
szerepét. - Megismerni, megbe-
csülni, rácsodálkozni, továbbad-
ni a sajátunkat, azt, ami a miénk, 
mert csak az tud másokat tisz-
telni, aki először a sajátját isme-
ri, tiszteli, szereti és védelmezi. 
Ne távoli világokba vágyódjunk, 

amíg a közvetlen környezetün-
ket, hagyományainkat, hitünket, 
felfedezéseinket, alkotásainkat, 
kultúránk szépségeit, kincsein-
ket nem ismerjük igazán – hang-
súlyozta a püspök, aki azt is ki-
emelte, hogy a kultúránk egyik 
legfontosabb hordozója a szere-
tett anyanyelvünk. - Adjuk eze-
ket a kincseket tovább a követke-
ző generációnak. Figyelve a jelen 
felgyorsult, ellentmondásos, ne-
hezen értelmezhető világában is 
az értékekre felelős szűrővel, tü-
relmes szeretettel, és mégis Isten 

tökéletes szűrőjére hagyatkoz-
va – kérte Főtiszteletű Steinbach 
József, majd hangsúlyozta, hogy 
Himnuszunk rámutat a kultú-
ránk keretére, keresztyén örök-
ségünkre, keresztyén kultúránk-
ra, és szembesít minket ezer éves 
örökségünkkel.

A köszöntő gondolatok után a 
magyar kultúra napja alkalmá-
ból az emberi erőforrások mi-
nisztere a Szolgálati Emlékérem 
elismerést adományozta Gaál 
Andrásnénak, amelyet Dobos 
László polgármester adott át a 

Madarász Imre Egyesített Óvo-
da Táncsics körúti óvodájának 
óvodapedagógusának nyugdíjba 
vonulása alkalmából.

Miniszteri Elismerő Oklevél el-
ismerésben részesült Ferencziné 
Varga Ildikó pedagógus is, aki 
41 évet dolgozott a KÁIAMI Kis-
kulcsosi Általános Iskolai Tagin-
tézményében. A díjat Kissné Soós 
Ágnes, a Karcagi Tankerületi 
Központ szakmai igazgatóhelyet-
tese adta át a kitüntetettnek.

(Folytatás a 3. oldalon...)

Városi ünnepség a magyar kultúra napján

Az ünnepségen átadták a Karcag Város Kultúrájáért Díjakat, a Karcag Város Sportjáért Díjat, valamint az emberi erőforrások miniszterének 
kitüntetéseit. Képünkön Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke, Dobos László polgármester és a díjazottak 

A rendezvényen ünnepi beszédet mondott Főtiszteletű Steinbach József, 
a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke 
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Az állattenyésztés jövőjéről tanácskoztak 
a 10. Berlini Agrárminiszteri Csúcson

Az ülésen részt vett dr. Fazekas Sándor földművelésügyi minisz-
ter, aki felszólalásában elfogadhatatlannak értékelte azon elképzelé-
seket, amelyek a jövő élelmezésében a laboratóriumi körülmények 
között előállított mesterséges húsoknak vagy a rovaroknak szán-
nak jelentős szerepet. Az immár 10. alkalommal összeülő minisz-
teri konferencián a résztvevők a világ lakosságának 75 százalékát 
képviselték.

A magyar tárcavezető beszédében elítélte a génmódosítással elő-
állított élelmiszerek termelését, és kiállt a magyar álláspont mellett, 
amely szigorúan tiltja a GMO-s növények köztermesztését. Magyar-
ország hosszú távú célja, hogy az állati termékek előállítása is GMO-
mentes takarmányozással valósuljon meg, ezért a szaktárca a közel-
múltban kidolgozta a hazai fehérjenövények termesztésének növelését 
ösztönző nemzeti fehérjeprogramot. A tengerentúlról érkező GMO 
szója kiváltását szolgálja az Európai Szójanyilatkozat is: ezt magyar-
német-osztrák kezdeményezésre korábban 14 uniós tagállam fogadta 
el, s most négy unión kívüli ország is csatlakozott hozzá.

Dr. Fazekas Sándor a tanácskozáson arról is szólt, hogy az állatte-
nyésztés az agrárium legkockázatosabb ágazata, amelyet a nagy ráfor-
dítás és a különféle állati betegségek, járványok, valamint a piaci in-
gadozások miatt a magas kockázat jellemez. Ezért is tartja a magyar 
tárcavezető kulcskérdésnek, hogy az Európai Unió Közös Agrárpoli-
tikája a következő tervezési időszakban is legalább a mostanihoz ha-
sonló mértékű támogatásokhoz juttassa a gazdákat. Globális szinten 
megnövekedett a húsfogyasztás, és ennek kielégítésére a miniszter 
megoldásnak látja a fejlett országokban hatalmas méreteket öltő élel-
miszerpazarlás visszaszorítását, illetve a digitális technológiákon ala-
puló precíziós gazdálkodás minél szélesebb körű elterjesztését.

A berlini miniszteri konferencia nyilatkozat elfogadásával zárult, 
amelyben az aláíró miniszterek hangsúlyozzák, hogy mindent meg-
tesznek az állattenyésztési ágazat fenntartható fejlesztéséért.

HÍREK
Közéleti szilánkok
Hetvenhét

Már valamivel kevesebb, mert eltelt 
néhány nap. Hétfőn írta ki ugyanis Csin-
talan „szám-mágikus mester” beszélge-
tő műsora fölé, hogy „még 77 nap és vá-
lasztás”. Bevallom, nem számoltam utá-
na, mert nem igen hiszek a számmági-
ákban, bár érdekes és néha szórakozta-
tó néhány „numerológus” fejtegetése ar-
ról, hogy mit, illetve miket rejthetnek a 
számok. 

A 77 az ún. „mesterszámok” közé tar-
tozik. (Mesterszámnak a dupla számokat 
nevezik.) Nem kívánok különösebben be-
lemélyedni, de ez a szám, a „kreatív gon-
dolkodás” jelképe az egyik asztrológiával 
is foglalkozó jósnő szerint. Nos, Csintalan-
Bukfenc-Sándor kétségtelen „kreatív gon-
dolkodó”, amikor a Hír TV tulajdonosától 
megkapja a munkabérét, amely bizonyá-
ra hat számjegyű, és a százezres helyi ér-
ték helyén az 5-ösnél nagyobb szám sze-
repel. 

Ez már elég nyomós érv, hogy krea-
tív legyen az „agymosás” terén, sőt a vá-
gyait a valóság fölé helyezze. Ugyanis egy 
„számmágus” szerint: „A vágyaink és ter-
veink valóra váltásához gondolati szin-
ten el kell köteleződnünk a valóra váltá-
suk mellett: nem érdemes az egyik pilla-
natban kétkedni a céljainkban, a másik 
pillanatban pedig hinni bennük. A két-
kedés csorbítja a szándék erejét, való-
sággal ellene dolgozik. Tehát döntsük el, 
hogy akarjuk vagy nem akarjuk. Ha va-
lami mellett elköteleződtünk, akkor töb-
bé már ne kételkedjünk, hanem hagyjuk, 
hogy a Világmindenség felkínálja szá-
munkra megvalósuláshoz vehető utat. 
Bízzunk a Mindenségben, a Kozmikus In-
telligenciában.”

Igen. Valószínűleg Vona Gábor, a Job-
bik pártelnöke is hisz a számok erejében, 
még porszívóügynök időszakában rögzül-
hetett benne. (Aki vásárolt már porszívót 
otthonában megjelent ügynöktől, pon-
tosan tudja, milyen trükkökkel ürítik ki a 
porzsákot a frissen felszívott szőnyegre a 
második szívatás után.) Most a pór szíva-
tás van soron, különösen a vidéki pórné-
pet szívatja a migrációs számadatokkal: 
hány migránst engedett be az Orbán-kor-
mány, és ez hány tízezer millió forintjába 
is került az országnak. 

Azon túl, hogy ez mélységes lenézése a 
vidéki választóknak, elég gyenge propa-
ganda a „kvóta-ügyben”. Amióta világ a 
világ, még a Magyar Királyság is, a Ma-
gyar Népköztársaság is, a Magyar Köztár-
saság is oltalmat adott azoknak a mene-
külő embereknek, akik közül a legjobbak, 
akik velünk akartak élni, letelepedhettek, 
magyarok lehettek. Akik meg nem, azok 
túlabb álltak Nyugatra.

Ilyen egyszerű ez.
-ács-

FM hírek

Tájékoztatás
A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 3 

45/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése ér-
telmében a Kormány címképzésért felelős szervként az in-
gatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat 
jegyzőjét jelöli ki.

Mindezek ismeretében kérjük a tisztelt zártkertekben 
található, lakás céljára használt ingatlanok tulajdonosait, 
használóit, hogy az ingatlan címének megállapítása érde-
kében a Karcagi Polgármesteri Hivatal Aljegyzői Iroda Ha-
tósági Csoportját (Polgármesteri Hivatal, 26. számú iroda) 
keressék fel. Az ingatlan címképzési eljárásához a nyomtat-
vány az irodában átvehető.

Rózsa Sándor jegyző

A kormány egyik legfőbb célja, hogy bővüljön a hazai fogyasz-
tás, a legfontosabb élelmiszerekhez pedig az emberek olcsóbban 
jussanak hozzá, és több belföldi, jó minőségű, egészséges kör-
nyezetből származó magyar élelmiszer kerüljön a családok asz-
talára. Az elmúlt években ezért számos élelmiszer áfáját csökken-
tették, többek között 5 százalékos, kedvezményes kulccsal adózik 
a sertés és a baromfihús, a friss tej és a tojás is.

2018. január 1-jétől pedig tovább folytatódott az áfacsökkentés: 
a fogyasztási célú halakra vonatkozó áfakulcs, illetve a sertés élel-
mezési célra alkalmas vágási melléktermékének, pl. a köröm és láb 
csülök nélkül és belsőségének, pl. nyelv, máj, velő áfája is 5 száza-
lékra csökkent. Az áfacsökkentéseknek köszönhetően egy átla-
gos családnál legalább évi 35–40 ezer forinttal több pénz marad.

Az adócsökkentések másik nagy nyertese az agrárium, hiszen 
az élelmiszergazdaság és a mezőgazdaság egyaránt több lehe-
tőséghez jut az áfacsökkentéssel, visszaszorul a feketegazdaság, 
miközben az emberek többet tudnak vásárolni, nő a fogyasztás.

A haltermékek áfakulcsának mostani csökkentése, illetve a köz-
elmúltban bevezetett Minőségi Magyar Hal tanúsító védjegy ki-
alakítása is hozzájárulhat a hazai halfogyasztás további növeke-
déséhez. Az elmúlt 10 évben az egy főre jutó hazai halfogyasztás 
mintegy 6 kilogrammra nőtt, a halászat, a halgazdálkodási ágazat 
pedig szerves részévé vált a magyar társadalomnak. A hazai hal-
gazdálkodás meghatározó nemzetgazdasági jelentőséggel bír, 
valamint hozzájárul a vidéki régiók stabilitásához és a fenntart-
ható fejlődéshez.

Tovább csökkent az áfa

Január 19-én rendezték meg Berekfürdőben a Bod László Művelődési 
Házban a magyar kultúra napját, amely az idén különleges alkalommal 
is szolgált - tudtuk meg Koszna Anita könyvtárostól. Az önkormányzat 
nyertes könyvtár-felújítási pályázata révén az időszerű festés és mázo-
lás mellett egy teljes körű bútorcsere is megvalósult, amely visszaidézi az 
előző könyvtárbelső hangulatát, üdeségét, de több feladatot, funkciót is 
ellát, ugyanakkor korszerű, szabvány szerinti. A gyermekrészleg prakti-
kus tárolókat, jól kihasználható ülőkéket kapott. A folyamatosan frissü-
lő könyvállomány mellett gazdag folyóirat-választék is várja az olvasó-
kat immár látványos tároló polcon. A Fürdő utca felőli, sok-sok évvel ez-
előtt használt bejárat a raktár átrendezése révén újra megnyílik, szom-
battól már azon léphetnek be az olvasók a megújult könyvbirodalomba.

A pénteki rendezvény vendégeit színes kulturális program várta: a 
helyi iskolások verscsokra, a könyvtár névadójának fia, Kanta Gyula 
szavalata, a Körömvirág együttes zenés összeállítása, valamint Kállai 
Erzsébet énekes előadása, akitől a Kun Miatyánkat is hallhatják a ren-
dezvényre látogatók. A magyar kultúra napját a Bereki Irodalmi Társa-
ság „fogadta örökbe”.

Könyvtárátadó Berekfürdőben

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2018. február 2-án jelenik meg.

Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!
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Hosszú évek óta tartó önzet-
len, támogató munkájukért a 
„Gyermekünk Mosolya – Egész-
séges Gyermekekért” Alapít-
vány közösségi díját, emlékpla-
kettjét vehette át Karcagi-Nagy 
Zoltán és Galsi-Nagy Andrea 
„Andy” a legutóbbi Ovi-Gála 
keretében. Az elismeréssel kap-
csolatban beszélgettünk az elő-
adóművészekkel.

A „Gyermekünk Mosolya – Egész-
séges Gyermekekért” Alapítvány kö-
zösségi díját azok nyerhetik el, akik 
önzetlenül támogatják a karcagi 
óvodásokat, és közreműködnek az 
alapítvány céljainak megvalósításá-
ban.

Karcagi-Nagy Zoltán önkor-
mányzati képviselő és húga, Galsi-
Nagy Andrea óvodapedagógus 

közel három évtizede rendszeresen 
ad műsort a karcagi óvodásoknak. 
Andy elmondta, hogy ezekre az al-
kalmakra kifejezetten gyerekdalok-
kal készülnek, amelyek között van-
nak saját szerzemények és ismer-
tebb dalok is. - Nincs annál boldo-
gabb, mint amikor látjuk a gyere-
kek szemében a csillogást, az arcu-
kon azt, hogy jól érzik magukat és 
tetszik nekik a műsorunk. Olyan kis 
hálásak, és a szülők is mindig meg-
köszönik azt, hogy jótékony mó-
don tesszük ezeket a fellépéseket 
– mondta Galsi-Nagy Andrea, aki 
előnynek érzi azt, hogy óvónőként 
interaktívabbá tudja tenni a műso-
rokat.

- Nagyon megtisztelt bennün-
ket ez a díj, igazán jóleső érzés az, 
hogy a támogatásunkat, segítsé-
günket értékelték. Már az átadás 

helyszínén is megígértük, hogy to-
vábbra is teljes szívvel és önzetle-
nül fogjuk támogatni az alapít-
vány céljait. Szeretnénk a gyerekek-

nek a zenénkkel, a vidám gyermek-
műsorunkkal nagyon boldog per-
ceket szerezni, és ebben a szellem-
ben szeretnénk továbbra is tevé-

kenykedni mind a ketten – mondta 
Karcagi-Nagy Zoltán.

Kapás Mónika

(...folytatás az 1. oldalról)

Az emberi erőforrások mi-
nisztere a Miniszteri Elisme-
rő Oklevél elismerést adomá-
nyozta Kovács Lászlóné peda-
gógus részére is, aki szintén a 
KÁIAMI Kiskulcsosi Általános 
Iskolai Intézményének tanára. 
A kitüntetést Kissné Soós Ág-
nestől, a Karcagi Tankerületi 
Központ szakmai igazgatóhe-
lyettesétől vehette át a díjazott.

A Karcag Város Kultúrájá-
ért Díjat öten vehették át Dobos 
László polgármestertől. A vá-
ros érdekében végzett kiemel-
kedő nevelői, oktatói munka el-
ismeréseképpen elsőként Gyu-
lainé Nagy Zsuzsanna, a Ma-
darász Imre Egyesített Óvoda 
Táncsics krt. 19. óvoda óvoda-
pedagógusa részesült az elis-
merésben.

A következő díjazott Csányi-
né Nagy Julianna, a KÁIAMI 

Kiskulcsosi Általános Iskolai 
Tagintézményének pedagógusa 
volt. A harmadik kitüntetést pe-
dig Csináthné Bakó Éva Erzsé-
bet, a Györffy István Katolikus 
Általános Iskola pedagógusa ve-
hette át. Negyedikként Gánóczy 
Ferencet, a Szentannai Sámuel 
Középiskola és Kollégium taná-
rát hívták a színpadra, aki a díj 
átvétele után néhány gondolat-
tal megköszönte a képviselő-
testületnek az elismerést. Kar-
cag Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete ötödikként 
a Karcag Város Kultúrájáért Dí-
jat a város művelődése, művé-
szeti élete érdekében végzett ki-
magasló munkájának elismeré-
seképpen Kolostyák Gyula ma-
gyar nóta énekesnek, a karcagi 
birkafőző verseny ötletgazdájá-
nak szavazta meg.

Karcag Város Sportjáért Dí-
jat ebben az évben Lévainé Ko-
vács Róza pedagógusnak, táj-

futónak adományozta a képvi-
selő-testület a sportéletben vég-
zett kiemelkedő sportolói, va-
lamint nevelő-oktató munkájá-
ért, szervezői tevékenységéért. 
A díjazottakat diákjaik, óvodá-
saik nevében munkatársaik vi-
rággal is köszöntötték.

A magyar kultúra napja al-
kalmából ünnepi műsorral ké-
szültek a Karcagi Nagykun Re-
formátus Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakgimnázium diák-
jai, amelyet Domjánné Nagy 
Tünde pedagógus állított ösz-
sze.

Kapás Mónika

Városi ünnepség a magyar kultúra napján

„Boldogság látni a gyerekek 
szemében a csillogást”

Az ünnepi műsorban a Karcagi Nagykun Református Gimnázium diákjai közreműködtek
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A nyitott bíróság program ke-
retében a Karcagi Nagykun Re-
formátus Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakgimnáziumban dr. 
Szalay Katalin, a Karcagi Járásbí-
róság elnöke és Deméné dr. De-
meter Judit bírósági titkár be-
szélt a diákoknak a bíróság mun-
kájáról, de a diákmunka vállalá-
sához is kaptak jogi tanácsokat a 
11. és 12. évfolyamosok, akik kö-
zül lehet, hogy a későbbiekben 
többen választják a jogi pályát, 
hiszen a nyitott bírósági programnak ez is az egyik 
célja - tudtuk meg dr. Szalay Katalintól.

Mint Nagy Éva igazgató elmondta, a pályaori-
entációs nap keretében a bírósági ismereteken túl 
még volt önismereti tréning, szituációs játék, és az 

iskola volt tanítványai közül is többen eljöttek er-
re a napra.

Ők élménybeszámolót tartottak egyetemi éve-
ikről, vagy épp mérnöki, természettudományos, 
tanári, jogi vagy kutatói munkájukról.

A Madarász Imre Egyesített Óvoda Csokonai úti óvodájában a gyerekek télen is rendszeresen 
etetik a kertben a madarakat. Az óvoda már három alkalommal kapta meg a Zöld Óvoda címet. 
Az udvaron lévő fákra madáretetőket raktak fel, de vannak madárodúk is, ezeket eleséggel - 
magvak, szalonna, madárkalács - töltik fel a gyerekek. Képünkön Benéné Kecskeméti Anikó 
tagóvoda vezetővel a Pitypang csoport tagjai vittek madáreleséget az etetőkhöz.

Mindeddig megsegített minket 
az úr címmel jelent meg a Karca-
gi Református Egyházközség tör-
téntét bemutató kötetünk, amely 
hiánypótló és nagyon várva várt - 
mondta Koncz Tibor, a Nagykun-
sági Református Egyházmegye es-
perese, a Karcagi Református Egy-
házközség elnök-lelkésze a könyv-
bemutatón. - Tízéves gondolat va-
lósult most meg. Sokféle hagyo-
mány él a városlakók, a reformá-
tus és a testvéregyházak hívei-
nek gondolatai között arról, mikor 
épült a templom, s ez hányadik 
már. Ha jöttek hozzánk vendégek, 
mindig elmeséltük a történetet, de 
eddig ez nem volt olvasható, de a 

gyülekezet gazdag múltja és jele-
ne is megérdemelt volna már egy 
kötetet. Ehhez jó alkalmat adott a 
reformáció 500. évfordulója, Elek 
György helytörténeti kutatót bíz-
tuk meg a feladattal, s azt kértük, 
hogy a 400 éves történetből a ben-
nünket leginkább érdeklő utolsó 
80-90 év legyen a fókuszba hoz-
va, hiszen ennek még vannak ta-
núi - sorolta az esperes, majd Elek 
Györgynek adta át a szót, aki rész-
letesen ismertette a karcagi refor-
mátus templomok történetét. Ki-
derült, templomot építeni a világ 
egyik legnehezebb dolga volt már 
évszázadokkal ezelőtt is.

DE

Megjelent a Karcagi Református 
Egyházközség történetét bemutató könyv 

Időpontra lehet hívni a kéményseprőket a családi házakhoz!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. január 1-jétől a családi házban (egylakásos ingatlanban) 

élők a nekik alkalmas időpontra kérhetik a kéményseprést, illetve az ellenőrzési munkákat. A szol-
gáltatás igénylése ezekben az esetekben nem kötelező, de a biztonság érdekében javasolt.  
Figyelem!

Az ingyenes kéményseprőipari sormunka megrendelése időpontfoglalással történik. Idő-
pontfoglalásra interneten, telefonon vagy személyesen van lehetőség.
Fontos tudnivalók: a gyors és egyszerű ügyintézés érdekében korszerű internetes felületen 

is lehet időpontot foglalni kéményseprésre.
Interneten: http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken.
E-mailben: levelét a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre küldve.
Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül: a 1818-as hívószám tárcsázása után a 9-es, majd 

az 1-es nyomógombot megnyomva.
Személyesen: ügyfélfogadási időben várja a Jász-Nagykun-Szolnok megyei ellátási csoport, 

Kunszentmártonban a Rákóczi utca 19-es szám alatt.
Ezeken a felületeken az egylakásos ingatlan (zömmel családi házak) tulajdonosa egyez-

tethet időpontot az ingyenes kéményseprői sormunka elvégzésére.
Ugyanitt van lehetőség a társasházban elmaradt sormunka harmadik időpontjának egyezte-

tésére. Ennek a munkának az elvégzése kiszállási díj ellenében történik meg.
A kéményseprőipari szolgáltatás igénylése a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokon 

és a katasztrófavédelmi kirendeltségen keresztül nem intézhető! Kérjük, megkereséseiket ki-
zárólag a fenti elérhetőségeken tegyék meg! 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tájékoztató kéményseprőipari szolgáltatásról

Január 6-án volt az első angol középfokú nyelv-
vizsga a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és 
Egészségügyi Szakgimnáziumban. Mint Nagy Éva 
igazgatótól megtudtuk, 1,5 éves előkészítő munka 
előzte meg, hogy egy nyelviskola akkreditált vizsga-
helye lehessen az iskola. Ezt az is indokolta, hogy a 
végzős gimnazistáik közül évről évre többen tesznek 
nyelvvizsgát. Angol nyelvből a 60 érettségiző gim-
nazistából 40-50 középfokú, 5-10 felsőfokú nyelv-
vizsgát szerez. Ezenkívül évente a második idegen 
nyelvként tanult német nyelvből 3-5, orosz és latin 
nyelvekből 1-2 végzős diák sikeresen nyelvvizsgázik. 
Ez azt jelenti, hogy több olyan diákunk is van, aki két 
nyelvvizsgával fejezi be középfokú tanulmányait, il-
letve előrehozott vagy emelt szintű érettségi vizsgát 
tesz. A nyelvvizsgán az iskola tanárai vesznek részt a 
vizsgáztatásban.

Nyitott bíróság a gimnáziumban

Megtartották az első 
nyelvvizsgát városunkban



2018. január 26. 5

HIRDETMÉNYEK POSTALÁDA

Hazaérkeztek diákjaink Ausztriából, a 
festőien szép Gerlitzen Alpe síparadicsom-
ból. Az 1.911 m magas sícentrum a varázsla-
tos Ossiachi-tó fölé emelkedik, gyönyörű pa-
norámát nyújt a síelőknek. A tó partjáról 4 
fős kabinos felvonó visz fel a 40 km-es pálya-
rendszerhez. Jellemzőek a széles pályák és a 
szinte állandó napsütés. A résztvevő diákok, 
kísérő pedagógusok és szülők egy hetet töltöt-
tek az üdülőközpontban. Valamennyien na-
gyon élvezték a táborozást, és örömmel vet-
tek részt valamennyi programban. A tábori 
napok menetrendje a következő volt: a kiadós 
reggeli után irány a sípálya. Néhányan még 
a síelés alapjait sajátították el. A síelésben 
tapasztalt diákok már a különböző lesiklá-
si technikával ismerkedtek. A vállalkozó ked-
vűek számára snowboardozásra is lehetőség 

nyílt. Ebéd után folytatódott a síelés. Az es-
ti órákat pihenéssel vagy a kivilágított pályán 
töltötték az elfáradni nem akarók. Szánkóz-
tak, hócsatáztak. A síelés több szempontból is 
remek sportág, nagyszerű időtöltés. 

A sítábor megszervezéséért - immáron 2. 
alkalommal - Orosz István testnevelőt illeti a 
dicséret. Remek hangulatú, nagyszerű prog-
ramokkal tűzdelt, havas vakációzásban volt 
részük diákjainknak, a kísérő síoktatónak, 
pedagógusoknak és a résztvevő szülőknek. 
Munkájukat megköszönjük. Szeptembertől 
várjuk az érdeklődést, szervezzük az újabb 
tábort.

Iskolavezetés, 
Karcagi Nagykun Református 

Általános Iskola 

Nagy örömmel és izgatottan várták a 
gyerekek 2017. december 13-án délután 
a fáradt Mikulást, akit hangosan énekel-
ve és tapsolva fogadtak. A Mikulást kör-
bevették a gyerekek, akiknek egyesével 
adta át az ajándékokat. A Mikulásnak 
sok segítője is jelen volt, segítettek aján-
dékot osztani.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a 
Karcagi SZC Varró István Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium tanulói-
nak, tanárainak, a kedves Mikulásnak, és 
külön köszönet Vargáné Glatz Júliának, 
amiért a karácsonyi „Cipősdoboz” ado-
mány keretein belül megajándékozták a 
Szent Pál Marista Általános Iskola alsó ta-
gozat első és második osztályos tanuló-
it és családjait.

Marista Tanulói Ifjúsági Pont 
Nyitott Ház Tanoda

„Cipősdoboz” adomány

Sítáborban voltak a Reſisek
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 

Szolgáltató Központ
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ 

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Baj-

csy-Zsilinszky utca 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatok: családsegítői feladatok ellátása (gyermekjóléti alapellá-
tás, illetve szociális alapellátás) az 1993. évi III. törvény és az 1/2000. 
(I.7.) SZCSM rendelet alapján, valamint az 1997. évi XXXI. törvény és a 
15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 - felsőfokú képesítés, felsőfokú szociális végzettség, szociális munkás, 

szociálpedagógus, szociálpolitikus, stb.,
 - felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálatnál vagy Központnál szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű alkalmazkodó és problémamegoldó 
képesség, önálló munkavégzés, empátia, tolerancia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szak-
mai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hó-
napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a sikeres pályázást követő-
en; nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztve-
vők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kun Csilla nyújt 

a 06/59-311-006-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Kar-

cagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ címé-
re történő megküldésével (5300 Karcag, Püspökladányi út 33.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító szá-
mot: 14-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
Elektronikus úton Kun Csilla intézményvezető részére a szszkkarcag@gmail.com 
e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a benyújtott pályázat alapján 
a munkáltatói jogkör gyakorlója, a szakmai vezető és a fenntartó képvi-
selőjének bevonásával történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 26.

A „Gyermeképség” Alapítvány 
közleménye a személyi jövedelemadóból 
2015. évben befolyt támogatási összeg 

felhasználásáról
A „Gyermeképség” Alapítvány (5300 Karcag, Zöldfa u. 48., adó-

szám: 18829637-1-16) ezúton teszi közzé a személyi jövedelemadó 
1%-ából 607.563 Ft befolyt összeg felhasználását.

A befolyt összeget a Kátai Gábor Kórház Csecsemő-és Gyer-
mekosztály és az Újszülött részleg fejlesztésére használta fel.

A Gyermekosztály részére Pulzoximétert (133.000 Ft), újra-
élesztéshez tubusokat (4.640 Ft), pelenkázó asztalt (66.000 Ft) és 
szekrényeket (178.539 Ft), az Újszülött részlegre csecsemő kocsi-
kat (192.000 Ft), digitális csecsemőmérlegeket (38.000 Ft) vásá-
rolt az alapítvány.

A 2014. évi adó 1%-ból fennmaradó 156.538 Ft-ot pedig tovább-
képzésre (66.000 Ft) és bútorzatra (106.760 Ft) fordította.

Az alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a tava-
lyi évben is segítették működését és a továbbiakban is számít tá-
mogatásukra.

„Gyermeképség” Alapítvány

CSALÁDSEGÍTŐ
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2018. január 26. péntek

18.00 Műsorajánlat

18.05 Nagykunsági Híradó

18.25 Gyermekpercek 

18.40 Agrárpercek - mezőgazdasági

 magazin

19.00 Pásztorok a Hortobágyon

19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 

 magazin

 Aktuális kérdések

 Vendég: Kovács Miklósné

 Téma: Györffy Napokra készülve

 Karcagi hírek:

 - Múzeumi programok

 - Anyák Háza Karcagon

 - Sokan fürdőztek Berekfürdőben

 - TOP-os pályázatok

 - KAP támogatások

 Háttér

 Téma: kenderesi körkép

20.20 Nagykunsági Híradó

20.40 A magyar kultúra napja 2018

2018. január 30. kedd

18.00 Műsorajánlat 

18.05 Nagykunsági Híradó

18.20 Jöjjetek Hozzám – református

  istentisztelet

19.10 Karcagi hírek

19.40 A Hit Szava – római katolikus 

 szentmise 

20.40 Karcagi Mozgáskorlátozottak 

 2017. év végi zárórendezvénye

2018. február 1. csütörtök

18.00 Műsorajánlat

18.05 Nagykunsági Híradó

18.25 Gyermekpercek 

18.40 Agrárpercek - mezőgazdasági 

 magazin

19.00 Nótapercek a Morgó Csárdából

19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 

 magazin

 Aktuális kérdések

 Téma: közéleti bálra készül a város

 Karcagi hírek:

 - Interjú Dobos Lászlóval, Karcag 

 város polgármesterével

 - Elkészült a NAK iroda

 - Megújul a kiskörei Tisza-híd

 - Új rendőrautók a megyében és 

 Karcagon

 - Vendéglátós képzés indult a Varróban

 Háttér

 Téma: berekfürdői körkép

20.20 Nagykunsági Híradó

20.40 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

Január 27. (Szombat)
8-13 óráig 

 Berek Patika 

 (Kiss Antal utca 3.)

9-20 óráig 

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Január 28. (Vasárnap)
9-12 óráig 

 Berek Patika 

 (Kiss Antal utca 3.)

Gyógyszertári 
ügyelet

Anyakönyv
Születés

2018. január 21.
Molnár Petra - Székely Zsolt
Kg., Horváth Ferenc utca 3-5.

Szonja

2018. január 22. 
File Brigitta - Hegyes László 
Kg., Püspökladányi út 73/a

Nóra

Halálozás
Farkas Juliánna 
 (1941)

Szoboszlai Imréné 
(Márki Erzsébet) 
 (1946)

Szabics József 
 (1952)

Szarka János 
 (1932)

Cs. Nagy Imre 
 (1932)

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

ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).
Január 27-28.  Dr. Dániel Mihály Karcag, Sport utca 13. Tel.: 06/30-205-3260

A Györffy István Katolikus Általános Iskola
Szülői Munkaközössége és a

„Nyelvi laborral a nyelvtanulásért” 
Alapítvány kuratóriuma

JÓTÉKONYSÁGI BÁLT
rendez, amelyre szeretettel meghívjuk.

Időpont: 2018. február 10. (szombat) 18.00 óra
Helyszín: Déryné Kulturális, Turisztikai, 

Sport Központ és Könyvtár

A bál fővédnöke:
dr. Fazekas Sándor 

földművelésügyi miniszter

A bál védnökei:
Kovács Sándor,

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke
  Dobos László 
   polgármester

Köszönettel 
várjuk 

felajánlásaikat.

Számlaszám: 11745073-20003421
Telefon: 06/30-492-6771

Önzetlen felajánlásaikat előre is megköszönve, tisztelettel:

a Szülői Munkaközösség és a „Nyelvi laborral 
a nyelvtanulásért” Alapítvány kuratóriuma

 - Autóértékesítő (Karcag),
 - Családgondozó (Kunmadaras),  
 - Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus (Kun-

madaras),
 - Pénzügyi ügyintéző (Karcag),
 - Banki ügyintéző (Karcag),
 - Banki ügyintéző (Karcag),
 - Egyéb ügyintéző (Kisújszállás),
 - Adminisztrációs ügyintéző (Karcag), 
 - Cukrász (Karcag),
 - Textilipari kikészítő (Kisújszállás),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó (Kis-

újszállás),
 - Tehergépkocsi-vezető (Karcag),
 - Traktorvezető (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 Virtu-
ális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

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

aktuális állásajánlatai:

A fenti időpontokon túl sürgős eset-

ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)
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Ingatlan
Karcagon a főtérhez közel, 712 
m2-es telken, teljes közművesített, 
lebontásra vagy nagy felújítás-
ra szoruló ház eladó. Érdeklődni: 
Kacsóh utca 21. szám alatt. Tel.: 
06/30-478-2714.

Eladó összkomfortos családi ház 
a Vasút utcán. Tel.: 06/70-242-
2613.

Karcagon, az Attila utca 17. szám 
alatt 3 szobás+nappalis felújított 
családi ház, melléképületekkel el-
adó. Lakáscsere is lehetséges I. 
emeletig. Tel.: 06/30-218-9818.

Karcagon eladó egy 100 m2 alap-
területű, részben felújított, 3 szo-
bás, régi típusú lakóház, egyedi fű-
téssel, nagy kerttel, ipari árammal, 
100 m2-es alsóépülettel Karcagon, 
a Villamos utcán. Tel.: 06/30-350-
6026.

Kétszobás, felújított családi ház 
eladó Karcagon. Tel.: 06/30-696-
5288.

A várostól 5 percre, a Rokkant-
kertben kertföld, lakható épület-
tel, villannyal, fúrt kúttal eladó. 
Tel.: 06/20-282-4477.

Karcag városközpontban, 50 m2-
es IV. emeleti, kétszobás lakás el-
adó (bolt, óvoda, iskola, bölcsőde 
a közelben). Tel.: 06/30-208-0095.

Karcagon a városközpontban, a 
Kisújszállási út elején, két ingatlan, 
1 ház nagy portával + műhely épí-
tésre, vállalkozásra eladó. A két in-
gatlan egybe nyitható, két utcáról 
megközelíthető. Tel.: 06/30-647-
6496.

Eladó 6 sor kertföld kunyhóval, fúrt 
kúttal Karcagon, a Komiszkert I-ben. 
Tel.: 06/70-341-7810.

Állat
Kopasztott csirke eladó Karcagon, 
a Soós István utca 12. szám alatt. 
Tel.: 06/59-311-969, 06/30-244-
5160.

Kopasztott kövér kacsa rendel-
hető minden péntekre húsvé-
tig, illetve a készlet erejéig. Cím: 
Karcag, Soós István utca 12. szám. 
Tel.: 06/59-311-969, 06/30-244-
5160.

Vegyes
Karcagon szalma eladó! (Meny-
nyiség: 1000 db, ára: 1500 Ft/q, 
méret: 120 cm x 150 cm.) Szállítás 
és rakodás megoldható. Tel.: 06/70-
370-1149.

Eladó 2 db új Junkers vízmelegítő 
és 1 db új FEG F8-50 konvektor. 
Tel.: 06/20-241-0846.  

Eladó Renault Megane 1,5 DCI 
2003-as, friss műszakival, felújí-
tott motorral, új akksival, stb. 
700.000 forintért. Tel.: 06/30-963-
5073.

Eladó téglavágó-gép, 650-es gyé-
mántvágó tárcsával. Tel.: 06/30-
219-6813.

Eladó kétszárnyú vas ajtólap, mar-
monkanna, tükör (keretben), éjje-
li lámpa, mákdaráló, férfi ruhane-
műk, parabolatartó, konzol (fejjel), 
körfűrész, cipők, szalagos magnó 
(szalagokkal), pénzérmék, számí-
tógép, stb. Tel.: 06/30-849-2295.

Eladó kemping kerékpár (12.000 
Ft), 2 db férfi télikabát (L-es, 1.500 
Ft/db), nyulak (anyák és bakok), 
ketrecek (egyben: 30.000 Ft-os 
áron) és 400 liter almacefre. Tel.: 
06/70-251-9442. 

Eladó jó állapotban lévő gáztűz-
hely (palackosra is köthető), sötét 
színű dohányzóasztal, új, egyágú 
fa létra (3,6 m) Karcagon, a Szent 
István sgt. 36. alatt. Érdeklődni 
10.00-16.00 óráig. 

Eladó konyhai sarokülő. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 06/30-618-
6294.

Újszerű állapotban lévő rekamié 
és kombinált hűtőszekrény eladó. 
Tel.: 06/30-432-3225.

Szűrt szilvacefre eladó (230 liter). 
Tel.: 06/30-261-2935.

Elöltöltős Zanussi mosógép el-
adó (alig használt, 6 hónapos). 
Irányár: 50.000 Ft. Fakivágást és 
fa összedarabolást vállalok. Tel.: 
06/30-914-5503.

Siesta kályha és egy villanysütő 
eladó. Tel.: 06/30-645-0694.

Elektromos rokkantkocsi szinte 
új állapotban eladó. (Házhoz vi-
szem.) Bármilyen MTZ-t, Simsont, 
pótkocsit vásárolok saját részre. 
Tel.: 06/70-302-4409.

Vásárolnék hullámpalát és eresz 
alá csatornát, kályhacsövet. Tel.: 
06/59-312-562, 06/30 944-6062.

Társkeresés
77 éves férfi keresi párját Karcag 
és környékéről. Tel.: 06/30-579-
5063.

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

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

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

Növényvédelmi szakirányítást, 
szerződéskötéssel, számlaképe-
sen vállalok. Kenyeres László ok-
leveles növényorvos, tel.: 06/30-
785-0690.

Földet bérelnék Biharnagybajom, 
Karcag, Kaba, Nádudvar, Nagy-
rábé, Püspökladány, Sárrétudvari 
térségében. Ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 06/70-370-1149.

Nyugdíjas ápolónő beteggondo-
zást, gyermekfelügyeletet, takarí-
tást, esetleg állandó gondviselést 
vállal. Tel.: 06/30-238-2918.

Feleslegessé vált papír- és fém-
hulladékait ingyen elszállítom! 
(Mosógép, hűtőgép, gázkészülé-
kek, stb.) Tel.: 06/30-265-4197.

Cserépforgatást, tetőjavítást és 
teljes körű építőipari munkát vál-
lalok. Tel.: 06/30-599-9238.

Tetőmunkákat és javításokat is 
vállalok. Sütő Kálmán ácsmester, 
tel.: 06/30-584-2767.

Nyugdíjas nő házimunkát vállal. 
Takarítást, vasalást, akár a gondo-
zást is. Tel.: 06/30-831-0557.

APRÓHIRDETÉS

TISZTELT 
HIRDETŐINK!

SZERKESZTŐSÉGÜNK 
A HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 
FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!

Hirdessen Ön is 
a Karcagi 

Hírmondóban!

Apróhirdetés 
már 200 Ft-tól!

Nyitvatartás:
Hétfő: 

8.30 - 13.30 óráig
Kedd: 

8.30 - 15.00 óráig
Szerda: 

8.30 - 10.00 óráig
Csütörtök: 

8.30 - 10.00 óráig
Pénteken 

nincs hirdetésfelvétel.

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ 

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Kar-

cag, Püspökladányi út 33.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lénye-

ges feladatok: a fogyatékkal élő személyek számára az esztéti-
kus, tiszta és biztonságos környezet megteremtése, fenntartása. 
A gondozottak felügyelete. Foglalkozások vezetése, szabadidős, 
kulturális és integrált programok szervezése, lebonyolítása. Ad-
minisztrációs feladatok és gondozási feladatok végzése.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 - középfokú képesítés, szociális végzettség,
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: hasonló területen szerzett 
legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű alkalmazkodó és probléma-
megoldó képesség, önálló munkavégzés, empátia, tolerancia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes 
szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok máso-
lata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a sikeres pá-
lyázást követően, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az 
eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályá-
zatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

Kun Csilla nyújt a 06/59-311-006-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a 

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Köz-
pont címére történő megküldésével (5300 Karcag, Püspökladá-
nyi út 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító számot: 16-1/2018., valamint a munka-
kör megnevezését: gondozó.
Elektronikus úton Kun Csilla intézményvezető részére a 
szszkkarcag@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a benyújtott pályázat 
alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója, a szakmai vezető és a 
fenntartó képviselőjének bevonásával történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 26.

GONDOZÓ
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SPORT

A S Z T A L I T E N I S ZB I R K Ó Z Á S

Elkezdődött a nemzeti bajnokság 
tavaszi fordulója

NB II. Kováts DSE Karcag - Békési TE: 6-12

Hazai győzelmek
Páros: Kovács Sándor - Imrei Ferenc 1
Egyéni: Skumáth István 2
 Imrei Ferenc 2
 Szepesi Bence 1
Nagyon szoros mérkőzéseken a döntő játszmákat sorra elve-

szítettük, így alakult ki a végeredmény.

NB III. Kováts DSE II. Karcag - Békési TE II.: 8-10 

Hazai győzelmek: 
Páros: dr. Hubert Attila - Nagy Norbert 1
Egyéni: dr. Hubert Attila 3
 Dobrai István 2
 Dobó István 1
 Nagy Norbert 1
Ezen a mérkőzésen is a döntő játszmák miatt (ötből csak egyet 

sikerült nyerni) úszott el a győzelem.

Csornai Csaba

Az asztalitenisz szakosztályból 18 fő vett részt a szombati ver-
senynapon. Kisbuszunkkal jó hangulatban érkeztünk a DOK 
csarnokhoz Budapestre, ahol hamarosan már a nézőtérről él-
vezhettük a világ legjobbjai közé tartozó női és férfi versenyzők 
csodálatos játékát. Néhány a nagy nevek közül: Chen Meng (kí-
nai), aki a női világranglista 1. helyezettje és Fan Zhendong (kí-
nai), aki a 2. helyezett a férfi ranglistán.

Nem csoda, hogy a legjobbak között a kínaiak voltak a leg-
többen, de azért láttunk nagyszerű európai játékosokat is. A 
legjobb magyarok már a szombati nap előtt elbúcsúztak a küz-
delmektől. 

Nagy élmény volt fiatal versenyzőinknek, hogy pacsizhattak 
az egyik elődöntős versenyzővel (Hugo Caldeo, brazil, 17. világ-
ranglista helyezett). Nagyszerű mérkőzéseit láthattuk testkö-
zelből a világ legjobbjai közé tartozó kiváló játékosoknak. Egy 
élményekkel teli, hosszú nap végén, közösen elköltött vacsora 
után az éjszakai órákban értünk haza.

Csornai Csaba

Közösen szurkoltunk a 
World Tour versenyen

Püspökladányban rendezték 
meg január 13-án Magyarország 
kelet-területi régiójának grundbir-
kózó diákolimpiáját, amelyen ti-
zenkilenc csapat vett részt. Kar-
cag városát a Györffy István Ka-
tolikus Általános Iskola képvisel-
te, nem is akármilyen sikerrel. Az 
I. korcsoportos fiúk (1-2. osztá-
lyosok) három nagyszerű győze-
lem után Hajdúszoboszló, Báránd 
és Püspökladány csapatát legyőz-
ve aranyérmet vehettek át a do-
bogó tetején. Sajnos ebben a kate-
góriában lányok nem tudtak részt 
venni, mert sok szülő nem enged-
te indítani gyermekét, megfoszt-
va őt ezzel egy nagyszerű sikerél-
ménytől.

A II. korcsoportos lányok (3-4. 
osztályosok) szintén nagyon ki-
tettek magukért, hiszen ők három 

szép győzelemmel kezdtek. Be-
rettyóújfalu, Földes és Püspökla-
dány csapatát múlták felül. A dön-
tőben a rutinos, nagy hagyomá-
nyokkal rendelkező Jászberénytől 
kaptak ki, így a dobogó második 
fokára állhattak fel. Ezzel a siker-
rel mindkét csapatunk bejutott 
az országos döntőbe. Itt korcso-
portonként 12-12 csapat küzdhet 
majd az országos diákolimpia baj-
noki címért. Az esemény február 
24-25-én lesz Miskolcon. Még egy 
csapat képviselte a györffyseket, 
a II. korcsoportos fiúkkal. Ők 
egy győzelemmel és két vereség-
gel a VI. helyen végeztek. Ha min-
den gyermeket elengedtek volna a 
szülők, akiket kiválogattunk, itt is 
esélyünk lett volna a dobogós he-
lyezésre.

A csapat tagjai: bajnokok: Kurucz 

Pityesz István, Molnár Zétény, Ugo-
csa Richárd, Sánta Levente, Kir Enes, 
Varga Dominik, Kovács András. Az 
ezüstérmes lányok: Mihály Flóra, 
Molnár Szonja, Bujdosó Sarolta, Nagy 
Emese, Budai Cintia, Tóth Bianka, 
Demeter Viktória, Tukarcs Hanna, 
Balogh Réka, Dobrai Hanna.

A VI. helyezett fiúk: Horváth 
Bence, Czinka Dominik, Magyar 
Ákos, Kercsó László, Kiss Dominik, 
Czinege Dávid, Kanyó Roland.

Testnevelő tanárok: Miklóssy 
Krisztián és Kun László Attila. Se-
gítő edző: Bandi bácsi.

A nagyszerű iskolai vezetéssel, 
Kovács Miklósné Julika irányítá-
sával és a karcagi birkózó szakosz-
tály együttműködésével érhetett el 
a karcagi diáksport egy újabb szép 
sikert.

Szűcs András

Györffys diákok sikere a területi 
grundbirkózó bajnokságon

Tisztelt karcagi lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. február 08-án 11.00-12.00 óráig

FARSANGI FELVONULÁSSAL 
és KISZEBÁB ÉGETÉSSEL ijesztjük el a telet.

Ezalatt forgalomkorlátozás lesz érvényben az alábbi útszakaszon:
Kossuth Lajos utca – Szent István sgt. – Kossuth tér, Sétáló utca – Kossuth tér, Önkor-
mányzat előtti tér – Madarasi út – Kálvin utca – Múzeumpark – Kálvin utca – Horváth 
Ferenc utca – Táncsics krt. – Dózsa György út – Kossuth Lajos utca.

A színes kavalkád 11.00 órakor indul a Szent Pál Marista Általános Iskola elől. 
A Múzeumparkba érve lesz a kiszebáb égetés.

Szeretettel várjuk a csatlakozni vágyókat!

Megértésüket köszönjük:
a Szent Pál Marista Általános Iskola tanulói és dolgozói

Lapzárta: 
2018. január 29. (hétfő) 12 óra


