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„Alkalmazkodj okosan!” 
címmel a klímatudatos tele-
pülések konferenciáját tar-
tották meg a Déryné Kultu-
rális Központban február 
2-án, pénteken. A klímavál-
tozás környezetünkre gya-
korolt hatásairól, és az eh-
hez való alkalmazkodásról 
tanácskoztak a konferencia 
előadói és résztvevői.

A klímaváltozás, a szélsősé-
ges időjárás már most is lát-
ható, érzékelhető. A konfe-
rencián azt a tudást és azokat 
a tapasztalatokat igyekeztek 
megosztani egymással a helyi 
döntéshozók, az intézmények 
képviselői, amelyek a változá-
sokhoz való alkalmazkodást 
lehetővé teszik.

A rendezvényen dr. Faze-

kas Sándor földművelésügyi 
miniszter, a konferencia fővéd-
nöke köszöntötte a megjelen-

teket, és hangsúlyozta, hogy a 
klímaváltozás mindenkit érint, 
közvetve vagy közvetlenül az 

élet minden területére hatással 
van. - Próbára teszi az élővilá-
got, próbára teszi az embere-

ket, a gépeket, az infrastruktú-
rát, az állami költségvetést és 
az önkormányzatok kiadása-

it is növeli. Tehát egy olyan át-
alakulásnak vagyunk a tanúi, 
amit ha előrevetítünk, akkor a 
következő generációk életét 
is nagymértékben mássá fog-
ják tenni, mint amilyennek mi 
megszoktuk – hangsúlyozta a 
tárcavezető. Dr. Fazekas Sándor 

szerint nagyon fontos, hogy 
hogyan tud reagálni a mező-
gazdaság és az erdészet a klí-
maváltozásra, hiszen az élelmi-
szertermelés és tájaink szépsé-
gének megőrzése múlik rajta.

(Folytatás a 3. oldalon...)

Szódavizes palackokból és a 
szikvíz történetéről nyílt kiál-
lítás a Györffy István Nagykun 
Múzeumban február 1-jén, csü-
törtökön. A Magyar Kereskedel-
mi és Vendéglátóipari Múzeum 
tárlata március 20-ig látogatható.

A kiállítást Kiss Imre, a Ma-
gyar Kereskedelmi és Vendég-
látóipari Múzeum igazgatója, a 
kiállítás rendezője nyitotta meg. 
A gyűjtemény 2004 óta folya-
matosan utazik az országban, és 
Bánffi István nevéhez fűződik, 
aki egy többgenerációs szódás 
család tagja.

A tárlat egy része azt mutat-
ja be, hogy milyen hatással volt 

a szódavíz az irodalomra. Az 
iparág története a hirdetménye-
ken, reklámokon keresztül mu-
tatkozik be. Ugyanakkor a kiál-

lítás azt is bemutatja, hogy ha-
tott a képzőművészetre, sőt még 
egy zenemű is született a szódá-
ról. - Természetesen a legszeb-
bek azért a szódásüvegek. Iga-
zából ebben testesül meg – ha 
szabad így mondani – a szóda-
víz, hiszen a szódavizet egyéb-
ként nem lehetne kiállítani, de 
az üvegek csodálatosak – fogal-
mazott Kiss Imre, majd beszélt 
arról, hogy szódásüveg egyfaj-
ta médium is volt, mert egy-egy 
politikai szlogen, vagy éppen a 
zsidóságot jelképező Dávid-csil-
lag is megjelent az üvegeken.

(Folytatás a 3. oldalon...)

Szódavíz – egy magyar kultuszital

 Klímatudatos települések konferenciája Karcagon

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk Karcag város lakosságát, 
hogy a Kossuth tér Északi szervizútján - 

a Horváth Ferenc és 
a Dózsa György út közötti szakaszán - 

2018. február 5-től 
járdajavítási munkálatok kezdődtek 
önkormányzatunk megbízásából. 

Várható befejezés 2018. április hónap vége.

Kérjük az érintett közületek és vállalkozások, 
valamint a tisztelt lakosság megértő türelmét!

Karcag Városi Önkormányzat

Alkalmazkodj okosan!

Kiállításmegnyitó a múzeumban

A rendezvény fővédnöke dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter volt

A konferencián előadást tartott Kovács Sándor, 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke

Kiss Imre, a Magyar Kereskedelmi és Vendég-látóipari Múzeum igazgatója 
a szódavíz sokoldalú felhasználásáról is beszélt
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Hegyek, 
politikusok, 
jellemhibák

A hegy, illetve a hegyek, miután ki-
emelkednek természeti környezetükből és 
az ég felé „törnek”, szerte a világon az „égi 
és földi hatalomnak” a szimbolikus kifeje-
ződései is. A politikusokat is gyakran ne-
vezik „hatalmasságoknak”, mivel kiemel-
kednek az „átlagos emberi létformából”. 
A legtöbb - társadalmi értelemben vett 
- munkától különbözik a tevékenységük, 
noha az általános jelzők ugyanúgy érvé-
nyesek rájuk. Jellemző még, legalábbis 
egészséges társadalmakban, hogy több-
ségi szavazatokkal kerülnek hatalmi po-
zíciójukba.

Még demokratikus formációkban sem 
mindig jut érvényre az, amit netán egy 
nagy többség elvárna, pl. hogy közvetle-
nül válasszák meg az ország köztársasági 
elnökét. Így volt ez nálunk is a III. Magyar 
Köztársaság kezdetén. Mint jól emléke-
zünk, nem a nép választotta meg köz-
vetlenül, hanem a parlament, a dicstelen 
(főleg az SZDSZ által kierőszakolt) „4ige-
nes” népszavazást követően.  

Ezért is váltott ki nemrég sokak részé-
ről nagy felháborodást, hogy Göncz Ár-
pádról, „minden magyar Árpi bácsijáról” 
most az „Árpád-híd” metrómegállót is át-
neveznék. Ugyanis Göncz Árpád meglehe-
tősen ellentmondásos politikai személyiség 
volt, noha két cikluson keresztül az ország 
egyik legfőbb „közjogi méltósága”. Bár sze-
mélyét a közvélekedés, főként a média és 
a balliberális történészek jóvoltából a tár-
sadalmi megegyezés „jelképének” tartja, 
’90 utáni politikai tevékenysége valójában 
a társadalom megosztottságát és a való-
di rendszerváltás megakasztását eredmé-
nyezte. Teljes mértékben az SZDSZ és a 
balliberális csoportok marionettbáb figu-
rájává vált. Hivatalba lépése után terjedt 
el a pesti szlengben az a „találós kérdés”, 
hogy: mi az, ami minden hegynek van, a 
köztársasági elnöknek is kellene, hogy le-
gyen, de még sincs? (A választ nem adom 
meg, könnyű kitalálni.)

Annak dacára írom ezt, hogy családi 
felmenőim szűk baráti köréhez tartozott 
közvetlen ’45 után, akik őszintén hittek a 
magyar parasztság sorsának jobbra fordí-
tásában. Kovács Bélának, a FKgP főtitká-
rának volt a személyi titkára, akit ’47. feb-
ruár 25-én a szovjetek elhurcoltak. (Ezért 
lett e nap a „kommunizmus áldozatainak 
az emléknapja”). Legjobb barátjának Kiss 
Sándort, a Parasztszövetség igazgatóját 
tartotta (így nyilatkozott még ’88-ban is 
egy interjúban), de a 2003 karácsonyán 
sugárzott, életét bemutató 2 órás tv-port-
réfilmben, még a nevét sem ejtette ki „leg-
jobb barátjának”. Pedig rá igazán büszke 
lehetett volna.

Sajnálom, hogy éppen 96. születésna-
pi évfordulóján kellett leírnom ezeket a so-
rokat.

 
-ács-

FM hírek

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek februári 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  február 20. 17.00-18.00-ig,  
   Városháza 2. terem

Gyurcsek János  4. választókörzet  február 19. 8.00-10.00-ig,  
   Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  február 20. 14.30-16.30-ig, 
   Városháza 5. szoba

Kedves karcagi lakosok!
Hagyományainkhoz híven az idén is 

megjelent az elmúlt év jeles eseményeit 
magába foglaló Karcagi Kalendárium.

A kalendárium 
megvásárolható 
az Ifjúsági Ház - 

Csokonai Könyvtár 
épületében a 

könyvtár 
nyitvatartási 
ideje alatt.

 Kedd-péntek:  10.00-18.00 óra
 Szombat:  08.00-12.00 óra

Ára: 600 Ft

A magyar élelmiszeripar nemcsak termékeiben felel meg az 
igényes orosz piac igényeinek, de a magyar cégek befektetések-
kel is erősítik jelenlétüket Oroszországban – hangsúlyozta dr. 
Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter a 25. PRODEXPO 
Nemzetközi Élelmiszer, Ital és Élelmiszer-alapanyag Szakkiállí-
tás megnyitóján elmondott beszédében.

A miniszter kiemelte, hogy az orosz fogyasztók mindig is 
kedvelték a prémium magyar termékeket. A Tokaji Aszú, a li-
bamáj, vagy a magyar zöldség és gyümölcs máig ismertek, és 
keresettek az orosz piacon. Ezt jól mutatja, hogy harmadik éve 
folyamatosan nő a magyar agrárkivitel Oroszországba, a ma-
gyar és orosz cégek a beviteli korlátozások ellenére is megtalál-
ták az együttműködési lehetőségeket. A tárcavezető elmond-
ta továbbá, hogy a GMO-mentes magyar mezőgazdaság a ter-
mékkivitelen kívül a közvetlen befektetések szempontjából is 
ígéretesnek látják Oroszországot, amely kiemelten érdeklődik a 
magyar technológia és tudás iránt a szektorban.

A PRODEXPO Nemzetközi Élelmiszer, Ital és Élelmiszer-
alapanyag Szakkiállítás, Oroszország legjelentősebb ilyen té-
májú szakvására. Idén 181 m2-en 9 magyar cég mutatkozott be 
a látogatók számára az Agrármarketing Centrum szervezésé-
ben az egységes arculatú magyar nemzeti standon.

Az embargó ellenére is nő a magyar 
agrárexport Oroszországba

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2018. február 23-án jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 

kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!
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Január 30-án a Városháza dísztermében tartották a Karca-
gi Járási Hivatal apparátusi évértékelő értekezletét, amelyen 
részt vettek az érintett települések polgármesterei, jegyzői, al-
jegyzői. A megjelenteket Hodos Julianna hivatalvezető kö-
szöntötte, majd tájékoztatást adott a hivatali feladatokat érin-
tő jogszabály-változásokról, és képekkel illusztrálva felidézte 
ez elmúlt öt év eredményeit. Ezt követően a karcagi járás nyolc 
osztályának vezetője számolt be munkájukról. Az értekezlet 
után az Ady Endre úti épület emeleti nagytermében tartották 
az apparátusi ünneplést a járások megalakulásának 5. évfor-
dulója alkalmából. 

HÍREK

A hívek összefogásának és 
adományainak köszönhető-
en minden padsor fűthető 
lett a katolikus templomban 
Karcagon. 

- Az elmúlt évben, 2017-ben 
terveztük, hogy a padfűtést tel-
jes egészében megoldjuk a fő-
hajóban, mert csak az első 7 
padsor volt fűtve. Az elmúlt év-
ben a gyűjtést már meg is kezd-
tük, de sajnos a kivitelezés nem 
tudott megvalósulni. Az elmúlt 
év decemberében a padok alja 
be lett dobogózva. A munkála-
tok befejeződtek, ez azt jelenti, 
hogy teljes egészében fűthető 
lett a templomunk. Bízunk ben-
ne, hogy ez a templom klímá-
jára is pozitív hatással lesz, és 
enyhébb lesz az idő. Bár most 
kinn is enyhébb az idő, de ami-
kor kinn -10 fok van, akkor itt 
bent is mínusz alá megy a hő-
mérséklet.

A jelentős összegű beruházás 

a hívek segítségével valósulha-
tott meg.

- Voltak néhányan, akik na-
gyobb összeggel is támogat-
ták ezt a projektet, ami mint-
egy 2 millió forintba került. 600 
ezer forint volt a dobogó elké-
szítése, és nem egészen 1 millió 
400 ezer forint a padfűtés. Ez-
úton is szeretném megköszön-
ni az adományozók nagylelkű-
ségét, mert lehet, hogy aki ke-
vesebbet adott, ahhoz képest 
ugye, hogy mihez viszonyítjuk, 
lehet hogy nagyot adott, és ter-
mészetesen mindenkinek sokat 
jelentett az ezirányú adománya.

Több további fejlesztés is 
tervben van a Katolikus Egy-
házközségben. Elsődlegesen 
az ó-temetőben lévő csőszhá-
zat szeretnék lebontani, és egy 
új ravatalozót szándékoznak 
építeni.

- Át kell gondolnunk, hogy mi 
az, amit tudunk fejleszteni. Egy-
előre a templomban nem sze-

retnénk, mert az elmúlt évben 
megújult a hangosítás és a vi-
lágítást. A külső felújítás lenne 
majd nagyobb tétel, de azt lát-
juk, hogy a hívek anyagi támo-
gatása ehhez kevés, meghalad-
ja az erőnket, külső pályázati le-
hetőségre, segítségre lesz szük-
ség, hogy ezt meg tudjuk való-
sítani. Vannak terveink. Az ó-ka-
tolikus temető mellett van a 
csőszház, ami nagyon rossz ál-
lapotban van, balesetveszélyes. 
Ezt szeretnénk lebontani, és a 
helyére egy olyan helyiséget ki-
alakítani, egy fedett részt, ahol 
az elhunytakat fel tudjuk ravata-
lozni, és a búcsúztatás megtör-
ténhet. Ez az egyik fő terv, majd 
meglátjuk, hogy hogyan tud-
juk megvalósítani. Az elmúlt év-
ben már tervben volt, hogy egy 
mosdót szeretnénk létrehozni, 
bízunk benne, hogy ez évben, 
még tavasszal meg is fog való-
sulni - mondta el Gulyás Zsolt 
érseki tanácsos, plébános.

(...folytatás az 1. oldalról)
- Olyan növényeket kell ta-

lálnunk, nemesítenünk, és ha 
szükséges behoznunk más tá-
jakról, amelyek már alkalmaz-
kodtak – mondta a miniszter. A 
mérések alapján ugyanis 5-6,5 
°C-os felmelegedést jósolnak 
fokozatosan 2100-ig, amely ve-
szélyezteti a termelést, de még 
erdőinket is. Dr. Fazekas Sán-
dor hangsúlyozta, hogy véde-
ni kell a termőtalajt, a precíziós 
gazdálkodással annyi vetőmag 
felhasználásra kell törekedni, 
amennyi valóban szükséges, és 
csak annyi talajművelést sza-
bad végbe vinni, amennyi ok-
vetlenül indokolt azért, hogy 
beosszuk a vegyi anyagokat, 
növényvédő szereket, és így a 
környezetet jobban kímélhes-
sük. A tárcavezető szerint a klí-
maváltozás az erdőinket is ve-
szélyezteti, el is pusztulhatnak, 
ezért a Balkánról olyan fajo-
kat kell betelepíteni, amely az 
ottani melegebb éghajlathoz 
már alkalmazkodtak.

A konferencián Kovács Sán-
dor, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Közgyűlés elnöke „A 
megyei önkormányzat a kör-
nyezet szolgálatában” címmel 
tartott előadást. Beszélt arról, 
hogy a klímaváltozás milyen 
hatást gyakorol a Nagykunság 
mezőgazdaságára. A Karca-
gi Kutatóintézet adatai alap-
ján ugyanis a térségben az el-

múlt 10 év átlaghőmérséklete 
1,3 °C-kal meghaladja az 50 éves 
átlagot, a szélsőséges körülmé-
nyekhez való alkalmazkodás-
ban pedig kiemelt szerep jut 
a tájtermesztésnek. Az elnök 
hangsúlyozta, hogy bár a kör-
nyezetvédelem nem tartozik a 
megyei önkormányzat kötele-
ző feladatai közé, számos kez-
deményezéssel állnak mellé. 
Ilyen többek között a „Tiszta tó 
a Tisza-tó” program megvalósí-
tása, a Megyei Települési Kör-
nyezetért Díj adományozása, 
a Megyei Klímaplatform létre-
hozása és a TeSzedd! országos 
mozgalomban való részvétel.

Dr. Gyuricza Csaba, a Nem-
zeti Agrárkutatási és Innovációs 
Központ főigazgatója előadásá-
ban olyan változásokról beszélt 
a Kárpát-medencében, amely-
hez a mezőgazdaságnak is alkal-

mazkodnia kell. - Azok a mód-
szerek, amelyeket a növényter-
mesztésben, állattenyésztés-
ben, kertészetben 20-30 éve al-
kalmaztunk, elavultak. Az új 
technológiai lehetőségeket el 
kell juttatni a gazdákhoz. Ez ver-
senyfutás az idővel, hiszen a klí-
ma olyan gyorsan változik, hogy 
az alkalmazkodásra nagyon ha-
tékony kutatásokra van szük-
ség, a NAIK ebben tud segíteni – 
mondta dr. Gyuricza Csaba.

A konferencián az érdeklő-
dők további előadásokat hall-
gathattak meg az éghajlatvál-
tozás jeleiről, a települési klí-
mastratégiáról, lakossági kom-
munikációról, az éghajlatválto-
zás észleléséről a légszennye-
zettségben, valamint az éghaj-
latváltozás és az egészség kap-
csolatáról.

Kapás Mónika

Alkalmazkodj okosan!

Fűthető padsorokat alakítottak ki 
a katolikus templomban

(...folytatás az 1. oldalról)
Kiss Imre beszélt a szódavíz feltalálásának történetéről is. Ki-

emelte, hogy sokan azt hiszik, hogy Jedlik Ányos találta fel a szó-
davizet. - Ez igaz is, meg nem is, mert valóban ő feltalált egy olyan 
technológiát, amely megalapozta a magyar szikvízgyártást. Sőt, ő 
maga volt az első szódagyáros Pesten 1842-ben, de mint fizikus és 
kémikus pontosan tudta, hogy az eljárás már ismert – mondta az 
igazgató. A szódavíz feltalálója ugyanis Joseph Priestley volt, aki 
elsőként elegyítette mesterségesen a szén-dioxidot vízzel.

Az igazgató beszélt a szódavíz háztartási felhasználásáról, arról, 
hogy a vörösboros foltokat kitisztítja, valamint, hogy a palacsinta 
tésztájába is bele lehet tenni, ugyanakkor orvosi előnyei is vannak. 
Kiss Imre végezetül mindenkit buzdított arra, hogy tekintse meg 
a szódavízről, mint magyar kultuszitalról összegyűjtött kiállítást.

Kapás Mónika

Szódavíz – egy magyar kultuszital
Klímatudatos települések konferenciája Karcagon

Kiállításmegnyitó a múzeumban



4 2018. február 16.

HÍREK

A város 2018-as költségve-
tés további térfigyelő kamerák 
felszerelését teszi lehetővé Kar-
cagon. A fejlesztés a város köz-
biztonsága szempontjából fon-
tos lépés.

Még a 2017. szeptemberi tes-
tületi ülésen szavazta meg Kar-
cag Város Képviselő-testülete az 
új térfigyelő és rendszámfelis-
merő rendszerek telepítését Kar-
cag város belterületén.

Az önkormányzat saját forrá-
sából 5 év alatt összesen 64 kame-
rát fog felszerelni. Először 12 he-
lyen telepítettek kamerát, amely-
ből 4 rendszámfelismerő.

A Karcag Városi Önkormány-
zat kiemelt figyelmet fordít a te-
lepülés közbiztonságára, a bűn-
megelőzésre és bűnüldözésre, il-
letve ezzel összhangban a város 
lakói biztonságérzetének növe-
lésére. Erre tekintettel az önkor-
mányzat saját forrásból kíván 
kiépíteni egy összesen 64 kame-
ra befogadására alkalmas térfi-

gyelő rendszert. A mindenkori 
önkormányzati költségvetés le-
hetőségeit figyelembe véve tö-
rekszenek arra, hogy a térfigye-
lő kamerarendszer hálózata 5 év 
alatt kiépítésre kerüljön.

Az I. ütemben, amely 2017-
ben került kiépítésre, a Karca-
gi Rendőrkapitánysággal tör-
tént egyeztetés alapján az aláb-
bi helyeken létesült térfigyelő 
kamera és rendszámfelismerő 
pont:
 - Madarasi út - Kálvin utca ke-

reszteződése (gimnázium épü-
lete) térfigyelő rendszer

 - Kossuth tér, Nagykunsági Áru-
ház épülete térfigyelő rendszer

 - Kossuth tér - Széchenyi sugár-
út felőli vége térfigyelő rend-
szer

 - Kacsóh utca - Kertész József 
utca kereszteződése térfigye-
lő rendszer

 - Dózsa György út - Vágóhíd 
utca kereszteződése térfigye-
lő rendszer

 - Madarasi út, volt OMV ben-

zinkút mellett térfigyelő rend-
szer, rendszámfelismerő pont

 - Kisújszállási út, volt Állatkór-
ház előtt térfigyelő rendszer, 
rendszámfelismerő pont

 - Gyarmati út térfigyelő rend-
szer, rendszámfelismerő pont

 - Vasútállomás térfigyelő rend-
szer

 - Püspökladányi út, PENNY 
áruház előtt térfigyelő rend-
szer, rendszámfelismerő pont

 - Széchenyi sugárút - Nyár ut-
ca kereszteződése térfigyelő 
rendszer

A térfigyelő állomások opti-
mális működéséhez szükséges a 
zártláncú térfigyelő hálózat át-
játszó állomásait is kiépíteni, há-
rom bázisállomás kiépítésére 
kerül sor a városban:
 - Toronyház (5300 Karcag, Kos-

suth tér 10.)
 - Rizshántoló malom vasbe-

tonsiló (5300 Karcag, Villa-
mos u. 1.)

 - Kátai Gábor Kórház (5300 Kar-
cag, Zöldfa u. 48.)

A felszerelésre kerülő rend-
számfelismerő kamerák kiváló 
képfelbontású felvételeken rög-
zítik éjjel-nappal a megfigyelt 
területen áthaladó gépjármű-
vek rendszámát, illetve a térfi-
gyelő kamerák minden mozgást 
rögzítenek, ami a látószögük-
be kerül. A rögzítő egységen el-
mentésre kerülnek a felvett ada-
tok, azok lekérdezhetők lesz-
nek a telepített program által, a 
megfelelő adatok kimenthetők 
a tárhelyről.

A bázisállomások veszik az 

adást a környező kamerákról és 
továbbítják azt a Polgármesteri 
Hivatal épületében elhelyezett 
szerver központhoz.

A képviselő-testület a 2018. 
januári soros nyilvános testü-
leti ülésen tárgyalta Karcag ez 
évi költségvetését. A stabil, elő-
remutató gazdálkodásnak kö-
szönhetően ebben az évben to-
vábbi 17 térfigyelő kamera fel-
szerelésére lesz lehetőség, ami a 
közbiztonság szempontjából elő-
relépés. A munkálatok hamaro-
san megkezdődnek.

Újabb térfigyelő kamerákat telepítenek Karcagon

A Györffy István Katolikus 
Általános Iskola szülői munka-
közössége szervezésében feb-
ruár 10-én este a Dérynében 
tartottak jótékonysági bált, 
amely most is a Györffy Szín-
társulat műsorával kezdődött.

Az Őrület határán című da-
rabban a szerepeket, a tánco-
kat az iskola jelenlegi és volt 
diákjai mellett pedagógusok, 
„györffys” volt és jelenlegi szü-
lők játszották, mintegy ötve-
nen. 

A megjelenteket Kovács Mik-
lósné igazgató köszöntötte, s 
mint elhangzott, a jótékonysági 

bál idei bevételét is az idegen-
nyelvi oktatás támogatására és 
a tanterem bútorainak cseréjére 
fordítják majd. 

A jelenlévőket levélben kö-
szöntötte dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter is, 

aki szerint fontos feladat az ér-
tékek, a szokások megőrzése, a 
hagyománytisztelet, a harmó-
niakeresés, amely most idősze-
rűbb, mint bármikor. A Györffy 
napok megrendezése is ezt 
erősíti, kiváló lehetőséget biz-
tosít idén is arra, hogy átörö-
kítse azokat a népszokásokat, 
polgári hagyományokat, ame-

lyek évszázadok óta éltetnek és 
megtartanak bennünket itt, a 

Kárpát-medencében - írta a mi-
niszter, aki tartalmas kikapcso-

lódást kívánt az est résztvevő-
inek.

A műsor után a második eme-
leti díszteremben bállal folytató-
dott a program. Kovács Miklósné 
igazgató után Kovács Sándor, 
a megyei közgyűlés elnöke, Do-
bos László polgármester és Gu-
lyás Zsolt érseki tanácsos, plébá-
nos, az iskola lelki vezetője szólt a 
bál vendégeihez, majd egy-egy 
szál virággal köszöntötték Pánti 
Ildikó ny. iskolaigazgatót, önkor-
mányzati képviselőt, Szabóné Fá-
bián Évát, a Szülői Munkaközös-
ség elnökét és Szakályné Kollát 
Emesét, az iskola pedagógusát, a 
jótékony bál egyik szervezőjét, a 
színtársulat szereplőjét.

DE

Az elmúlt hétvégén rendezték 
meg a Györffy Bált

Képünk illusztráció
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Iskolánk 1-8. osztályos diákjai 2017. december 13-án 
és 2018. január 10-én interaktív prevenciós előadás ke-
retében a helyes közlekedés szabályait ismételhették át 
Tóth Éva rendőr törzszászlós előadó irányításával. Ér-
dekes filmek és egy vendég, Robot Robi tette vidámmá 
és érdekessé az előadást, amelyben szó volt a helyes ke-
rékpáros és gyalogos közlekedésről, a közlekedési táb-
lák megismeréséről. Robot Robinak nagy sikere volt, a 
helyes válaszokat tisztelgéssel, tánccal jutalmazta. 

Fekete András rendőr főtörzszászlós előadó a „Szerek 
hatása az agresszióra, az internet veszélyei”-ről tartott 
még előadást. Olyan, mindig aktuális témafelvetésekkel 
találkozhattak a 4-8. osztályos diákok, mint az interneten 
rájuk leselkedő veszélyek kivédése, az internet helyes hasz-
nálata, a személyiségi jogok, a fotók kezelése.

Köszönjük Tóth Éva rendőr törzszászlós színvona-
las előadását, Fekete András prevenciós tanácsadó 
szakmai előadását és Csoma István iskolarendőr se-
gítő munkáját. Külön köszönjük Teleki Zoltán karca-

gi rendőrkapitány úrnak és a megyei rendőrkapitány-
ság vezetőinek, hogy eljuthatott a diákokhoz ez a prog-
ram.

Iskolánk diákjai tartalmas, mindig aktuális isme-
retekkel gazdagodtak.

Bosnyák Antónia 
szabadidő-szervező

Karcagi Arany János Általános Iskola

Mándoky Kongur István 1944. február 
10-én született Karcagon. Ebből az alka-
lomból emlékeztek rá 2018. február 10-én 
a Karcagon élő, volt középiskolás osztály-
társai. Letették az emlékezés virágait az őt 
ábrázoló domborműnél. Mátyusné Kiss-
Pál Róza nyugdíjas tanárnő eljuttatott szer-
kesztőségünkbe egy visszaemlékezést is egy 
szintén volt középiskolai osztálytársától, 
Kecskés Szabolcstól, aki Mándoky Kongur 
István nagyon jó barátja volt. Ő így emléke-
zik a diákévekről:

„Az április, május nagy izgalmakat hoz 
a középiskolák végzősei számára. Az idő-
sebbek találkozókat tartanak. Egyik talál-
kozónk alkalmával felkerestük volt osztály-
társunk, Mándoky István szobrát. Nekünk 
megadatott, hogy osztálytársai és bará-
tai lehettünk 1958-1962-ig a Mezőgazda-
sági Technikumban. Mi is egyre keveseb-
ben élünk, és régóta feszít a gondolat, hogy 
megírjam közös emlékeinket. Abban a re-
ménységben teszem, hogy hozzájárulok 
személye megértéséhez.

1958-ban negyvennyolcan kezdtük meg 
az osztályt. Pista akkor még nem viselte a 
Kongur nevet. Hogyan is viselhette volna, 
hiszen még a név végi „y” is tilos volt. 

A mindig kitűnő tanulót kulák szárma-
zása miatt máshová nem is vették volna fel, 
mint a Hajdú Béla igazgató által vezetett 
Technikumba. Ő, alighanem egyedüliként 
nem nézte senki származását, a neki küldött 
„ajánlásokat”. Kovács Károly osztályfőnök 
magasság szerint ültette a fiúkat a padsor-
okba, csak a lányok ültek egy csokorban. Pis-
ta az első sorban ült szolidan, a vagányság 
legkisebb jele nélkül. Soha nem jelentkezett, 
de ha felszólították, akkor mindig mindent 
tudott. Még orosz nyelvből is sokkal töb-
bet tudott mindannyiónktól. Igazgatói en-
gedélyt kapott arra, hogy hajnalonként el-
járhasson lovagolni a csődör istállóba, ahol 
egy Kohári nevű, régi vágású lovastiszt volt a 
főnök. Irányítása alatt kitűnő lovassá pallé-
rozódott. Jellemző szerénységére, hogy erről 
csak sokára szereztünk tudomást.

Tudni kell róla, hogy gyermekkorában 
csontkinövések keletkeztek a vállán és a lá-
bain, ezért tornaórákon, ami rendszerint fo-
cizásból állt, ő a lányokkal és azokkal, akik 
nem akartak játszani, a pálya szélén üldö-
gélt. Egyszer feléjük gurult a labda, Pista fel-
állt, két lábbal felvette és vagy tizet deká-
zott, aztán felrúgta a focit jó magasra. Egy 
pillanatra mindenki lemerevedett. Akkor 
mondta el, hogy ő a Budapesti Honvéd kö-
lyökcsapatában játszott, csak abba kellett 
hagynia a csontkinövések megjelenésekor.

Kimenők alkalmával vasárnaponként a 
szociális otthon idős lakóival beszélgetett, 
gyűjtött régi regéket, mondákat és kun be-
tűket. Így rakta össze többéves munkával 
a kun ABC-t, és a Kun Miatyánkot. Györffy 
István múzeumigazgató úrral komoly ba-
rátságot tartott fenn, részt vett a kutatása-
iban is. Nekem egyszer kiselőadást tartott 
egy kiskapuról (a vasútvonal mentén a szél-
malommal szemben). Ha jól emlékszem, 
Fazekasék portájánál, hogy miért maga-
sabb a járda a kiskapu küszöbénél, és mi-
lyen régiek a kapufélfák. Elvitt a múzeumba 
is, bemutatott Györffy igazgató úrnak. Arra 
emlékszem, hogy azóta sem láttam olyan 
zsúfoltságot egy helységben, mint ott volt. 
Mindenféle használati tárgy, szőttesek, su-
bák, fokosok. Ott döbbentem rá a kunsági 

minták egyszerű, nem rikító, de finom szín-
harmóniájára.

Gyakori vendége volt az orosz laktanyá-
nak, ahol mongol-tatár származású ka-
tonákkal beszélgetett. Ezért kellett tudnia 
oroszul.

Pista a nyári szüneteket nővérénél töltöt-
te. Egy nagyon szép asszony él az emlékeze-
temben, egy aranyos 4 év körüli kislánnyal 
és igen vagány férjjel.

Mindketten csórók voltunk, és a nyarat 
pénzkereséssel töltöttük. 1961 nyarán kő-

művesekhez jártunk segédmunkásnak. Ab-
ban az időben döntött az FM a nóniusz ló-
faj megmentéséről és törzskönyvbe vonásá-
ról. A tenyészet helyszínéül a Hortobágyot 
jelölték ki. A felügyelőség úgy döntött, hogy 
az állományt kis és nagy nóniuszra bontja. 
A kistestű csődörállományt a berettyóújfa-
lui ÁG-ba telepítették. Gondozójukat Sán-
dor Sándornak hívták, de csak Duplának is-
merte mindenki. 

Az egyik csődör, ha csak meglátta, meg-
őrült, prüszkölt, a falat rúgta, dobálta magát. 
A Dupla nem bírta felnyergelni a járatáshoz. 
A ló mind vadabb lett, már etetni is csak kel-
lő távolságból lehetett. Mi az istálló mellett 
lapáttal kevertük a betont. Egy idő után Pis-
ta nem bírta tovább, megkérte, had próbálja 
járatni a lovat. Dupla félve beleegyezett, mi-

után én kezességet vállaltam érte. Pista min-
denkit kiküldött, és kérte, ha jelez, akkor nyis-
suk ki a kaput. Kb. egy óra múlva jött a jel-
zés. Kirántottuk a kapuszárnyat. A mai na-
pig nem tudom, hogy az alacsony szemöl-
dökfa alatt hogy fért el a ló hátán. A csődör, 
mint a villám kivágtatott, az istálló előtti ka-
rámot érintés nélkül ugrotta át, és olyan ro-
deót mutattak be, ami felejthetetlen minden-
ki számára. Tízperces bakolás, ugrándozás 
után elindultak vágtában a pusztaságba. Két 
óra várakozás után megjelentek a horizon-
ton. A ló csupa hab volt, de leszegett fejjel, le-
nyugodva állt be a karámba.

Elérkeztünk az érettségihez. Nekünk hét 
tárgyból kellett bizonyítani. Az érettségi el-
nökünk Sárkány Pál volt, a Mezőgazdasá-
gi Könyvkiadó igazgatója. Pista történelem-
ből a magyarok bejövetelét és a finnugor 
rokonságunkat húzta. Na, ez telitalálat volt. 
Az ő ismeretei nem mindenben egyeztek 
a tanultakkal, és ezt bizonyítékokkal is alá 
tudta támasztani. Vitázni nem tudtak vele, 
kitűnőre érettségizett.

Gödöllőre felvételiztünk elegendő pont-
számmal, mégsem vettek fel bennünket, 
mondván, hogy nem akarják újratermel-
ni a kapitalizmust. Zsámbékra felvételi nél-
kül felvették. Abban az évben szűnt meg a 
megkülönböztető pontrendszer úgy, hogy 
már a félévi vizsgát sem tette le, mert felvet-
ték a török-mongol szakra az ELTE-re. Elvé-
gezve bent maradt az egyetemen tanítani 
és kutatni. 

Távirati stílusban ennyi egy középisko-
lás küzdelmes fiatalsága. Vasakarattal, óri-
ási elkötelezettséggel a kunságért alapoz-
ta meg későbbi rövid, de tartalmas felnőtt-
korát. Nem tartottuk csodagyereknek, de az 
elmondottak miatt kivívta szeretetünket és 
elismerésünket.

Pista egy nagyon kedves, jólelkű, segítő-
kész osztálytárs és mindannyiunk jó barát-
ja volt. Hiányát ma is érezzük. Alma-Atában 
halt meg. 1992. szeptember 3-án temették 
el, 48 évet élt.”

Kecskés Szabolcs

Interaktív előadás Robot Robival az Arany János Általános Iskolában

Hetvennégy éve született Mándoky Kongur István
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HIRDETMÉNYEK

2018. február 16. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Gyermekpercek 
18.40 Agrárpercek - mezőgazdasági 
 magazin
 Agrárkamara Erős Vidék című 
 rendezvénye
19.00 Nótapercek a Morgó Csárdából
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
 magazin
 Aktuális kérdések
 Elismerések a magyar kultúra napján
 Karcagi hírek:
 - Szódatörténeti kiállítás
 - Klímakonferencia
 - Idei tervek az óvodában
 - Népszerű az e-személyi
 - Most érdemes szállást foglalni nyárra
 - Internetes vásárlás veszélyei
 Háttér
 Búcsúebéd Lévai Kálmánnal
20.20 Nagykunsági Híradó
20.40 Szentannaisok szalagavató 
 ünnepsége

2018. február 21. kedd
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Jöjjetek Hozzám – református 
 istentisztelet - Egyetemes imahét
19.10 Karcagi hírek
19.40 A Hit Szava – római katolikus 
 szentmise - Egyetemes imahét 

20.35 Tepertő és Pörc Fesztivál 
 10b-Band koncert 
21.15 Tepertő és Pörc Fesztivál 
 Fülemüle Presszó Tribün Band koncert

2018. február 22. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Gyermekpercek 
18.40 Vezetőváltás a Karcagi Kataszt- 
 rófavédelmi Kirendeltségen 
19.00 Nótapercek a Morgó Csárdából
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
 magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Kovács Sándor                 
 Téma: megyebál után
 Karcagi hírek:
 - Országos elismerés
 - Járási évértékelő
 - Nyitott bíróság
 - Szakmai munka a  Szentannaiban
 - Könyvbemutató
 - Rák világnapja - megemlékezés 
 Háttér
 Abádszalóki körkép
20.20 Nagykunsági Híradó
20.40 Elek György: Mindeddig megsegí-
 tett minket az úr könyvbemutató

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

Február 17. (Szombat)
8-13 óráig 

 Betánia Gyógyszertár

 (Szabó József utca14.)

9-20 óráig 

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Február 18. (Vasárnap)
9-12 óráig 
 Pingvin Patika 
 (Kossuth tér)

Gyógyszertári 
ügyelet

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, Berekfürdő 
területére vonatkozik, hétvégékre 

és esetleges ünnepnapokra 
(péntek 16.00 órától 

hétfő reggel 07.00 óráig).

Február 17-18. 
 Dr. Domán György   
 Karcag, Ady Endre 58.
 Tel.: 06/30-434-5950

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

Lapzárta: 
2018. 

február 19. 
(hétfő) 
12 óra

Anyakönyv
Házasságkötés

2018. február 09.
Kiss Henrietta Irén - Tyukodi 
Vilmos

Születés
2018. február 07.
Öreg Nanetta - Mészáros Bence
Kg., Kátai Gábor utca 31.

Bence Benett
2018. február 08.
Farkas Adriána - Molnár Viktor
Kg., Vörösmarty utca 15.

Adriána Alisa
2018. február 11.
Lócsi Enikő Gizella - Bekecs 
János
Kg., Széchenyi sgt. 67/c

Édua Enikő

Halálozás
Czinege József 
 (1943)
Szabó Lászlóné 
(Soós Mária) 
 (1949)
Tóth Lászlóné 
(Kis Ilona)
 (1946)



2018. február 16. 7

Ingatlan
Karcagon a főtérhez közel, 
712 m2-es telken, teljes köz-
művesített, lebontásra vagy 
nagy felújításra szoruló ház 
eladó. Érdeklődni: Kacsóh ut-
ca 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, mellék-
épületekkel eladó. Lakáscsere 
is lehetséges I. emeletig. Tel.: 
06/30-218-9818.

Eladó 2 szobás, összkomfor-
tos, földszinti, 49 m2-es, köz-
ponthoz közeli, teljesen felújí-
tott Széchenyi sugárúti lakás. 
Ára: 7.350.000 Ft. Tel.: 06/30-
743-1691.

Eladó Karcagon a Kisvén-
kertben, a Kékvirág utcában 
egy 939 m2 telek, fele felke-
rítve, rajta lakókocsi, fúrt kút. 
Tel.: 06/30-216-9216.

Megvételre keresek földszin-
ti vagy 1. emeleti 2 szobás, 
jó állapotban lévő lakást. Tel.: 
06/30-850-3345.

Kétszobás, jó állapotú, össz-
komfortos családi ház eladó, 
Karcagon, a Reggel utca 33. 
szám alatt. Irányár: 8,5 M Ft. 
Tel.: 06/30-696-5288.

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

Kopasztott kövér kacsa ren-
delhető minden péntekre hús-
vétig, illetve a készlet erejéig. 
Cím: Karcag, Soós István utca 
12. szám. Tel.: 06/59-311-969, 
06/30-244-5160.
6 db nagytestű húsgalamb 
ingyen elvihető. Tel.: 06/30-
367-9521.
Eladó kb. 170 kg-os hízó Kar-
cagon, a Futó Imre utca 49. 
szám alatt. Tel: 06/30-511-7613.

Vegyes
Eladó minőségi tűzifa kony-
hakészen, kalodába rendezet-
ten, sorba rakva (bükk, tölgy 
és gyertyán vegyesen). Ára: 
15.000 Ft/kaloda. Ingyenes 
házhozszállítással. Tel.: 06/30-
839-6710.
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 Renault Megane 1,5 DCI 
2003-as, 5. havi, kék, friss mű-
szakival, felújított motorral, 
új akksival, akár garanciával, 
700.000 forintért. TZ-4K 14 B 
kistraktor gyári festéssel, ki-
tűnő állapotban 700.000 Ft, 
kombájntiszta cirokmag ház-
hoz szállítva 5.000 Ft/q. Tel.: 
06/30-963-5073.
Eladó jó állapotban lévő gáz-
tűzhely (palackosra is köthe-
tő), sötét színű dohányzóasz-
tal, új, egyágú fa létra (3,6 m) 
Karcagon, a Szent István sgt. 
36. alatt. Érdeklődni: 10.00-
16.00 óráig. 
Elektromos rokkantkocsi szin-
te új állapotban eladó (ház-
hoz viszem). Bármilyen MTZ-t, 
Simsont, pótkocsit vásárolok 
saját részre. Tel.: 06/70-302-
4409.

Legújabb típusú hallókészü-
lék teljesen új állapotban el-
adó. Ár: 63.000 Ft. Tel.: 06/30-
743-1691.

Eladó Csepel 125-ös (csak a 
motorja), papírtéglanyomó 
prés, dongómotor meghajtá-
sú kerékpár, 220 V-os cirkula, 
robi 151-es (rotakapával, pót-
kocsival). Tel.: 06/30-216-9216.

Eladó 4 részes világos színű 
szekrénysor. Ugyanitt gyön-
gyösök eladók, akár felpu-
colva is. Tel.: 06/20-585-1734.

Kovács satu, kézi hajtású mor-
zsoló, daráló, mákdaráló, ásó, 
kapa, vasvilla, lapát, gereb-
lye, csákány, kalapács, kőmű-
veskalapács, és sok más el-
adó Karcagon, a Hunyadi ut-
ca 40. szám alatt. Tel.: 06/70-
532-6644.
Sarokülő garnitúra + 1 db fo-
tel (30.000 Ft) és újszerű álla-
potban lévő rekamié eladó. 
Tel.: 06/30-432-3225.

Eladó nagyméretű itatóvályú 
Karcagon, a Forint utca 8. szám 
alatt. Tel.: 06/30-590-0818.

Eladó 1 db 3 szálas Interlock 
és 1 db sima Textima varró-
gép. Tel.: 06/30-480-9442.

Karcagon 120 literes Hajdu vil-
lanybojler eladó. Tel.: 06/30-
768-4225.

4 részes szekrénysor és 2 db 
fotel eladó. Tel.: 06/30-499-
9237.

Rendszám nélküli 1,5 tonnás, 
1 tengelyes, állatszállításra 
is alkalmas pótkocsi eladó. 
Cím: Karcag, Futó Imre utca 
49. Tel.: 06/30-511-7613.

Kisbálás széna és cékla eladó. 
Tel.: 06/20-406-6768.

Napi 4 órában betegápolást, 
takarítást vállalok. Leinfor-
málható vagyok. Eladó 1 db 
szétnyitható asztal és 1+2 sze-
mélyes konyhai kanapé. Tel.: 
06/30-618-6294.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár-
cserét, felhajtást, méret-
re munkaruhát, férfi szövet- 
és bársonynadrág, bőrkabát 
varrását rövid határidőre vál-
lalom! 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 
bérelne, és vállal növényvé-
delmi szaktanácsadást, szak-
irányítást. Tel.: 06/30-785-
0690.

Növényvédelmi szakirányí-
tást, szerződéskötéssel, szám-
laképesen vállalok. Kenyeres 
László okleveles növényor-
vos, tel.: 06/30-785-0690.
Földet bérelnék Biharnagy-
bajom, Karcag, Kaba, Nád-
udvar, Nagyrábé, Püspök-
ladány, Sárrétudvari térségé-
ben. Ár megegyezés szerint. 
Tel.: 06/70-370-1149.
Nyugdíjas ápolónő beteg-
gondozást, gyermekfelügye-
letet, takarítást, esetleg ál-
landó gondviselést vállal. 
Tel.: 06/30-238-2918.
Cserépforgatást, tetőjavítást és 
teljes körű építőipari munkát 
vállalok. Tel.: 06/30-599-9238.
Tetőmunkákat és javításokat 
is vállalok. Sütő Kálmán ács-
mester, tel.: 06/30-584-2767.
Fodrász házhoz is megy! Ki-
zárólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauert, hajfestést válla-
lok. (Délelőtt a fodrászüzletben 
dolgozom, délután megyek 
házhoz.) Tel.: 06/30-447-3918.

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.

Horgászok figyelem!
A Nagykun Horgász Egyesü-

let társadalmi munkát szer-
vez (nádvágás) február 18-
án (vasárnap) 8.00-12.00 
óráig a Téglagyári hor-
gásztónál azok részére, 
akik ebben az évben a 
tavon szeretnének hor-
gászni. 

A tóra éves területi en-
gedéllyel rendelkezőknek 
15 óra társadalmi munka 
kötelező. 

Értéke: 1000 Ft/óra. 

Szerszámot mindenki hozzon magával. Kérjük, hogy a tó-
ra az engedélyeket március 15-ig vásárolják meg, vagy jelez-
zék a vásárlási szándékukat, mert utána a horgászhelyek ki-
osztásra kerülnek az új belépők között. Eső esetén a társa-
dalmi munka egy héttel később kerül megtartásra.

Elnökség
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SPORT HIRDETMÉNYEK

Előkészületi mérkőzés

 - Mentálhigiénés szakember (Karcag),
 - Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus (Kun-

madaras),
 - Fejlesztő pedagógus-gyógypedagógus (Karcag),
 - Pályatanácsadó (Karcag),
 - Pszichológus (Karcag),
 - Mezőgazdasági gépésztechnikus (Karcag),
 - Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
 - Pénzügyi-számviteli ügyintéző (Karcag),
 - Banki ügyintéző (Karcag),
 - Egyéb ügyintéző (Kisújszállás),
 - Vadász (Karcag),
 - Cipész (Kisújszállás),
 - Asztalos - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő (Karcag),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó (Kis-

újszállás),
 - Tehergépkocsi-vezető - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Traktorvezető - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Intézményi takarító, kisegítő (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozású - egyszerűsített foglalkozás (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 Virtuá-
lis Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

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

aktuális állásajánlatai:

Sikerekkel indult az évadnyitó
Február 11-én Gyomaendrő-

dön került megrendezésre a négy 
megyét alkotó, és húsz szakosz-
tályt felvonultató kötöttfogású 
dél-kelet magyarországi területi 
diák bajnokság, amely egyben az 
országos bajnokságokra is kvali-
fikáló verseny volt. A karcagi fi-
atalok most sem vallottak szé-
gyent, hiszen két arany, két ezüst 
és három bronzéremmel térhet-
tek haza a viadalról.

A kilencfős csapatban két nagy-
szerű kitartással és lelkesedéssel 
rendelkező lány is helyet kapott 
(bár ez nem az ő fogásnemük), 
akik példamutatóan helytálltak, 
és mindketten ötödikek lettek.

A versenyt színesítette egy cso-
dálatos művészegyüttes táncpro-
dukciója, valamint a Békés Me-
gyei Rendőr-főkapitányság Bűn-
megelőzési Osztályának játékos 
vetélkedője, ahol mindenki nyert, 
aki részt vett benne.
Eredmények:

Diák II-es korcsoport (10-11 
évesek): 29 kg. Czinka Dominik II., 
Budai Cintia V., 35 kg. Tótkomlósi 
Csenge V., 38 kg. Kovács-Bocskay 

Timur V., 42 kg. Tarjányi Gergő 
István I., 69 kg. Nagy Sándor I. 

Diák I-es korcsoport (12-13 
évesek). 35 kg. Csanádi Zoltán 
II., 46 kg. Tótkomlósi Ádám III., 
69 kg. Nagy Sándor (diák II-es, 
korengedménnyel) III., 76 kg. 
Burai Rudolf III.

Az egyesület és a szakosztály 
vezetősége szívből gratulál a gyer-
mekeknek és a háttért szolgáltató 
szüleiknek is.

Soha rosszabb évadnyitót, haj-
rá karcagi birkózás!

Szűcs András

ADMINISZTRATÍV MUNKAKÖRBE, 
karcagi munkavégzési helyre keresünk önmagára és 

környezetére is igényes munkatársat, aki képes önállóan 
és csapatban is innovatív munkavégzésre, feladatait 

felelősségteljesen, hatékonyan végzi. 

Jelentkezési feltétel: érettségi és számítógépes ismeretek. 
Előnyt jelent: gyors- és gépírás ismeretek, pénzügyi te-

rületen szerzett tapasztalat, pályázat kezelés területén 
szerzett tapasztalat. 

Munkaidő: betanulási időszak alatt 4 óra, azt követően 6 óra. 

Fényképes önéletrajzokat a következő e-mail címre várunk: 
irodai.munkahely.karcag@gmail.com

Álláshirdetés

Betekintő
A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézménye
szeretettel hívja az óvó néniket, a leendő első osztályos 

gyerekeket és szüleiket
bemutató óráira.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

2018. február 21.
(szerda) 8.00 óra

Kálvin u. 9.
2. a. osztályban

tanít: Magyar Sándorné
Játékosság a magyar nyelv és 

magyar irodalom órákon

NB II. ATSK Szeged I. - Kováts DSE Karcag I.: 16-2
Karcagi győzelem: Skumáth István 2

A bajnokesélyes ellen nem volt lehetőségünk szorosabb ered-
ményre. 
NB III. Kecskeméti Spartacus-Kováts DSE Karcag II.: 17-1
Karcagi győzelem: dr. Farkas Béla - id. Dobó István páros 1

A végeredménynél szorosabb mérkőzéseken (6 döntő játsz-
más) nagy küzdelmek és jó játék volt tapasztalható.
A következő időszak eseményei (csoportban):
 - kiemelt rendezvény: 2018. február 16. (péntek) 16.00-18.00 óráig Asztalitenisz diákolimpia orszá-

gos döntő. (Karcagi versenyző: ifj. Dobó István, Karcagi Nagykun Református Általános Iskola)
 - NB II. csapatbajnokság: Kováts DSE Karcag I. - ATSK Szeged II.
 - NB III csapatbajnokság: Kováts DSE Karcag II. - NGS UNION ASE Jászberény

(Mindkét mérkőzést február 18-án, vasárnap 15.00 órakor rendezzük a sportcsarnokban.)
 - Megyei I. osztályú csapatbajnokság: Kováts DSE III. Karcag-Jászárokszállás

(A bajnokságot 2018. február 13-án, kedd 18.00 órai kezdettel rendezzük a Kováts Mihály 
Általános Iskola tornatermében.)

Csornai Csaba

Diákolimpiai országos döntő Karcagon

Karcag-Törökszentmiklós 3-5 (3-2)

A hazai labdarúgócsapat lejátszotta második 
edzőmérkőzését a Szentannai Középiskola mű-
füves pályáján. Most az időjárás is kedvező volt, 
az ellenfél szintén a megyei I. osztályban sze-
replő Törökszentmiklós együttese volt.
A karcagi csapat az alábbi játékosokkal vette 

fel a küzdelmet: Kőrösi-Bencsik, Orosz, Sző-
ke N., Kovács L., Szívós G., Szentannai, Szívós 
Gy., Terjék, Nagy R., Erdei.

Cserék: Fekete, Fábián, Kiss S., Balajti, Sipos.
Edző: Orosz István.

Jó iramú mérkőzésen az első félidőben még 
a hazai csapat vezetett, a második játékrész-
ben a vendégcsapat agresszív játékával fordí-
tani tudott. 
Góllövők: Nagy R. (2), Szívós G., illetve Lólé, 

Szedlák (2), Kovács (2).

B.I.


