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Február 17-én (szombaton) a Déryné Kulturális Központban tartotta 14. jóté-
konysági bálját a Karcagért Közalapítvány. 

A bál résztvevőit köszöntötte dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, városunk 
és térségünk országgyűlési képviselője, Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Közgyűlés elnöke, Dobos László, Karcag polgármestere és a házigazda, dr. Temesváry 
Tamás, a Karcagért Közalapítvány kuratóriumi elnöke is. A huszonkét éve alakult civil szer-
vezet már több tízmillió forinttal segített a városban különböző felújításokat. 

(Folytatás a 2. oldalon...)

Nemes célra gyűjtött 
a Karcagért Közalapítvány

A hagyományokhoz híven a 
Györffy István Katolikus Ál-
talános Iskola Györffy Napok 
rendezvénysorozatának záró 
eseményeként rendezték meg 
a XIX. Györffy Néptánc Gálát 
a Déryné Kulturális Központ 
színháztermében. A február 
16-ai rendezvényen tizenhét 
csoport mutatkozott be, akik 
a néptánc mellett népi játékok 
és népdalok előadásával ké-
szültek a közönségnek.

A magyar táncok megmenté-
sét, megőrzését és felélesztését 
tűzte ki célul a Györffy István 
Katolikus Általános Iskola ak-
kor, amikor 1997-ben belekerült 
az iskola pedagógiai program-
jába a néptáncoktatás az akko-
ri igazgató, Pánti Ildikó javas-
latára. Kezdetben csak szakköri 
formában ismerkedhettek meg 
a gyerekek ezzel a mozgásfor-
mával, mára viszont a testneve-
lés órák keretében heti egy al-
kalommal minden tanuló ré-
szesül néptáncoktatásban. Ko-
vács Miklósné igazgatónő kö-

szöntőjében elmondta, hogy a 
névadó, Györffy István nép-
rajztudós szellemisége is kötele-
zi az iskolát arra, hogy lehetősé-
get biztosítsanak a gyerekeknek 
megismerni a történelmi Ma-
gyarország tájegységeinek nép-
táncait, népművészetét, népraj-

zát. - Úgy gondolom, a hagyo-
mányőrző programjainkkal a 
népi kultúránk őrzésében ki-
emelkedő szerepe van a tanuló-
inknak és a nevelőinknek. Erre 
büszkék vagyunk – fogalmazott 
Kovács Miklósné, aki Györffy 
István gondolataival zárta a 

beszédét: „A magyar táncnak 
olyan sokféle fajtája volt, sőt 
van még ma is, hogy elég volna 
ötször ennyi nemzetnek is”.

Gulyás Zsolt érseki taná-
csos, plébános, az iskola szelle-
mi vezetője ünnepi gondolatai-
ban hangsúlyozta annak a fon-

tosságát, hogy magyarként él-
jünk, ismerjük a gyökereinket, 
tudjuk honnan jöttünk, és ho-
va tartunk. - Egy híres táncmű-
vész mondta azt, hogy hit nél-
kül a művészet az árucikk, és 
én ezt vallom. Arra próbáljuk 
itt nevelni a gyerekeinket, és az 
az út áll előttünk, hogy hittel 
együtt tegyük a mindennapos 
dolgainkat – fogalmazott Gu-
lyás Zsolt atya.

A köszöntők után a szülők 
nevében Szabóné Fábián Éva, 
a szülői munkaközösség elnö-
ke virágcsokorral köszöntötte 
Oroszné Millinkhoffer Ritát, 
az intézmény táncpedagógusát, 
akinek a gála koreográfiáinak 
betanítását és összeállítását is 
köszönhették. A táncpedagógus 
nemcsak megtanítja a gyereke-
ket ezekre a közösségi játékok-
ra és táncokra, hanem neveli is a 
tanulókat az egymás iránti tisz-
teletre, valamint a megbecsülés 
tiszta érzésére, a művészetek be-
fogadására és művelésére.

(Folytatás a 2. oldalon...)

XIX. Györffy Néptánc Gála

Farsangi felvonulással és kiszebábégetéssel ijesztették el a telet a 
Szent Pál Marista Általános Iskola tanulói február 13-án, kedden. Az 
immár hatodik alkalommal megrendezett télűző sétájuk az iskola 
udvaráról indult, majd a városközpont több pontját érintette. A jel-
mezeket a gyerekek készítették az osztályfőnökük segítségével töb-
bek között kukászsák felhasználásával. A varázslók, a hóemberek, a 
rénszarvasok és az ördögök hosszú sora vonult fel a város utcáin, 
amelyek közül néhány olyan nagy mesefigura alakja is kitűnt, mint 
Spongyabob, Garfield vagy éppen Son Goku.

A Múzeumparkba érve most először kiszebábot is égettek a tél si-
keresebb elűzésének reményében. A hagyomány szerint a kiszebáb 
elégetésével nemcsak a tél űzhető el, hanem megszabadít a félel-
mektől, rossz álmoktól, betegségektől. Mielőtt azonban lángra lob-
bantották volna a bábut, az osztályok képviselői a kiszebáb dereká-
ra tűzték a gondűző szalagjaikat, közben pedig télűző és tavaszváró 
mondókákat szavaltak. A meggyújtott kiszebábot az elsős kisdiák-
ok zenére addig járták körbe, míg az teljesen el nem égett.

Télűző farsangi felvonulás
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(...folytatás az 1. oldalról)

Így korábban hozzájárultak a Karcag-Berekfürdő kö-
zötti kerékpárút építéséhez, legutóbb pedig több száz 
széket vásároltak a Déryné báltermébe - sorolta a kura-
tórium elnöke. Most pedig kerékpárút javítására gyűjte-
nek, mintegy hatmillió forintra volna szükségük ahhoz, 
hogy a város legforgalmasabb útján, a Kisújszállásin, a 
meglévő elég rossz állapotban lévő kerékpárutat a vas-
úti átjárótól a bevásárlóközponti körforgalomig felújít-
hassák. Ennek az összegnek a gyűjtése szombaton a jó-
tékonysági bállal elkezdődött, de mint megtudtuk, a na-
pokban már két vállalkozótól is érkezett nagyobb ösz-
szeg az alapítványhoz erre a célra, így várhatóan sikerül 
megvalósítani a kitűzött célt.

DE

HÍREK
Közéleti szilánkok

Árképzés és a 
„nehéz felfogás”

Az ember néha legszívesebben felüvölte-
ne, amikor a csütörtökönkénti kormányinfón 
egy-két ellenzéki újságíró cinikus értetlenke-
déseit nézi, illetve hallgatja. Mint ahogy  
múlt csütörtökön, amikor a 444.hu munka-
társa igyekezett „zavarba hozni” Lázár Já-
nos minisztert.

Az alábbiakban szó szerint idézem az el-
hangzottakat, mert mint „cseppben a ten-
ger”, jól példázza az egész ellenzéki sajtó 
hozzáállását a rezsicsökkentéshez:

„A 444.hu újságírója: Nyilvánosság-
ra kerültek olyan dokumentumok, amelyek 
azt bizonyítják, hogy a nagy rezsicsökken-
tési lázban is lehetett volna már olcsóbban 
adni az energiát az elmúlt években a ház-
tartásoknak, és több tízezer forintot takarít-
hatott volna meg a lakosság. Ahogy most az 
EON ezt igyekszik is kihasználni, és olcsób-
ban kínálják a gáz és áram árát, mint most a 
hatósági ár. Erre tudnak valamit mondani?

Lázár János: A gáz és az áram ára nem 
csak a beszerzési árból áll. A gázkereskedő 
által megvásárolt gáz árára, mikorra eljut 
az ön lakásába, számos költség tevődik rá.

Újságíró: De önök azokra a gázszolgál-
tatókra, kereskedőkre azt mondták, hogy 
csak az extraprofitjukat védik…?

Miniszter: A magyar állam bevezette a 
hatósági árat ezekre a területekre, és ez-
zel tudjuk garantálni, hogy a lakosságnak 
25-30%-al kevesebbe kerüljön a gáz és az 
áram ára, mint 3-4 évvel ezelőtt. 

Újságíró: Akkor az EON-tól most a fo-
gyasztók hogy tudnak mégis olcsóbban gázt 
és áramot venni?

Miniszter: Ezt meg kellene kérdezni az 
EON-tól, hogy miért éppen a választási kam-
pány kezdetén állnak elő egy ilyen új konst-
rukciós árjavaslattal, amely tévedésbe ejthe-
ti önöket. Azt gondolom, hogy az Európai Bi-
zottság nem véletlenül támadta Magyaror-
szágot, hogy a kormány, az állam és a tör-
vényhozás beavatkozott a piacba a fo-
gyasztók védelme érdekében. Mi a lakos-
ság érdekében a gázkereskedőket és a gáz-
szállítókat próbáltuk megtörni, az általuk 
realizált profitot maximálni egy hatósá-
gi ár bevezetésével. Ha megnézi mennyi 
az áram és a gáz ára most, és mennyi volt 
2012-13-ban, láthatja a visító különbsé-
get, a fogyasztók javára.

Újságíró: Akkor azt akarja mondani, hogy 
a hatósági áron nincs profit?

Miniszter: Hát ezért beszélünk non-pro-
fit cégekről, nemde?”

Tovább nem idézem, ebből is láthatják, 
hogy az újságíró kollegából sugárzik az 
értelem. Ha a szerkesztője lennék, ennek 
az újságírónak le kellene kézzel másolnia 
Hoch Róbert: Fogyasztás és ár c. könyvét, 
amelyet 1972-ben jelentetett meg a Köz-
gazdasági és Jogi Könyvkiadó.   

-ács-

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

Lapzárta: 
2018. február 26. (hétfő) 12 óra

(...folytatás az 1. oldalról)

A délután folyamán három részletben, összesen tizenhét cso-
port mutatkozott be, mindannyiszor megtöltve a Déryné szín-
háztermét. A produkciók között többek között szilágysági, rába-
közi, dél-alföldi, szatmári és moldvai táncokat láthatott a közön-
ség. Ahogy minden évben, idén is a legkisebbek adták a gálamű-
sor üde színfoltját, akik nagy izgalommal várták első bemutatko-
zásukat. A hagyományokhoz híven az elsősök egy néptáncos ba-
ba-párt is átvettek a második osztályos tanulóktól, amelyet egy 
évig óvnak, védenek, hogy majd jövőre ők adhassák tovább a leg-
kisebbeknek. A nyolcadikosok pedig egy kancsót adtak át búcsú-
zóul az alsóbb évfolyamosoknak megőrzésre.

A gálaműsorban Sz. Nagy Nóra Janka, az iskola egykori tanu-
lója jászsági népdallal kedveskedett a közönségnek, majd Kissné 
Csongordi Szilvia tanárnővel közös éneklésre is invitálta a je-
lenlévőket. A rendezvényt egy tánccal a Györffy Néptánc Szak-
kör is színesítette, míg a produkciókhoz a talpalávalót a Pipás Ze-
nekar húzta.

A rendezvény végén Simon Ildikó, a székelykeresztúri Petőfi 
Sándor Általános Iskolája igazgatója a testvériskolai kapcsolat je-
gyében gratulált a komoly értékmegőrző, értékfejlesztő munká-
hoz, és további erőt és kitartást kívánt a folytatáshoz.

A Györffy Néptánc Gála utolsó percei a búcsúról szóltak. A 
két végzős osztály tanulói egy-egy tarisznyát vettek át olyan nép-
tánccal kapcsolatos útravalókkal, mint a kreativitás, a mozgás ki-
fejező ereje, a szabálytartás, az együttműködés képessége, a má-
sik ember tisztelete, az önbizalom, önfegyelem, stb. A tarisznyá-
kat Pánti Ildikó képviselőnő, az iskola nyugalmazott igazgató-
ja, Molnár Pál képviselő, az iskolaszék elnöke, Kovács Miklósné 
igazgatóasszony, Gulyás Zsolt érseki tanácsos, plébános, az isko-
la lelki vezetője adta át a diákoknak.

A közönség soraiban helyet foglalt Györffy István unokája, 
Györffy János is, aki e-mailben is méltatta a gálát. - Gratulálok a 
gyerekek remek és szívmelengető produkcióihoz, és külön gratu-
lálok azoknak a pedagógusoknak, akik rengeteg munkával, lel-
kesen adják át a tanulóknak a tánclépéseket és ezzel együtt a né-
pi kultúrát és szellemiséget. Örömmel hallgattam a vezetők mag-
vas gondolatait is. Az iskola névadója, nagyapám biztosan boldo-
gan nézi fentről, hogy a fáradozásai éppen szülővárosa iskolájá-
ban milyen szép gyümölcsöt hoznak – állt a sorokban.

Kapás Mónika

XIX. Györffy Néptánc Gála Nemes célra gyűjtött 
a Karcagért Közalapítvány
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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

Karcag Város Kultúrájáért Díjazottak

Kolostyák Gyula Karcagon született. A Zádor Úti Általános Iskola után a Szol-
noki Gépipari Szakközépiskolában folytatta tanulmányait, ahol négy évig énekelt 
a száztagú fiúkórusban. 1991-ben egy szolnoki tehetségkutató versenyen szólóéne-
kesként is kipróbálta magát. Első sikereit Karcagon és környékén érte el, majd ké-
sőbb az ország más részein, sőt Európa számos városában is bemutatkozhatott. 
1997-től rendszeresen készülnek vele televíziós felvételek. 2000-ben az Országos 
Bordaléneklő Verseny nóta kategóriájának győztese, míg 2013-ban a VII. Nóta 
Olimpia legjobb férfi énekese lett. 1997-től a Magyar Nóta és Dal Alapítvány ku-
ratóriumának elnöke. 1999-ben jött egy olyan szabadtéri nótás rendezvény ötle-
te Karcagon, ahol a helyi gasztronómiát és a települést is tudják népszerűsíteni. Ez 
a rendezvény akkor a Karcagi Birkafőző Verseny nevet kapta. Több mint tíz éven 
keresztül szervezte a versenyt, a kulturális programokat. A megszaporodott fel-
adatokból ma is kiveszi a részét a szakmai zsűri koordinálásával, valamint a nóta-
műsor szervezésével. Az egykori rendező baráti társaság, később a Karcagi Birka-
főzők Egyesületévé alakult, amelynek a vezetőségi tagja. Ma is szívügyének tartja a 
Birkafőző Fesztivált és a magyar nóta népszerűsítését.

- Nagyon örültem a díjnak, meglepetésként ért Pánti Ildikó képviselőnő felter-
jesztése. Számomra ugyanis természetes, hogy a városért mindent megteszek, il-
letve a családom, a feleségem is részt vesz a Birkafőző Fesztivál segítésében. A ma-
gyar nótás életben is sikerül évről évre valamit produkálni. Idén is készülünk Nő-
köszöntő nótaműsorral, valamint a Birkafőző Fesztiválon is lesznek nótaműsorok. 
Úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy a művészi életben sikeres tudjon lenni az ember, 
fontos a családi támogatás, az, hogy a családom értékeli az elvégzett tevékenysége-
imet. Nagyon szépen köszönöm a képviselő-testületnek, hogy megszavazta nekem 
ezt a díjat. Köszönöm továbbá azoknak, akik a segítségemre voltak. Elsősorban a 
feleségemnek, a családomnak, illetve azoknak a kollégáknak, akik a pályámat se-
gítették, azoknak a barátaimnak, kollégáimnak, akik a fesztivál szervezésében, 
megvalósításában részt vettek. Természetesen a továbbiakban is igyekszem ezek-
ből a programokból, a szervezésből kivenni a részem – árulta el Kolostyák Gyula.

Gyulainé Nagy Zsuzsanna óvodapedagógus 1993 és 1995 között 
a Kuthen úti óvodában dolgozott, majd 1996-tól a Táncsics körút 19-
es óvodában lát el óvodapedagógusi feladatokat. 2007 szeptembere 
óta a testnevelés-gyógytestnevelés szakmai munkaközösség vezető-
je. Több alkalommal tartott bemutató foglalkozást a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Pedagógiai Hetek és a Madarász Imre Pedagógiai 
Napok keretében. Az udvari élet színesítésére játékgyűjteményt ké-
szítettek. 2000 és 2008 között megszervezte a Bolondozó sportoló já-
tékos vetélkedőt a pedagógusok számára. Az ő irányításával, vezeté-
sével 18 alkalommal került megrendezésre a Kelj fel Jancsi! ügyes-
ségi vetélkedő. 1993 óta a tartásjavító tornán a gyerekek lábstatikai 
problémáit és enyhe gerincdeformitásait korrigálja mind a kilenc 
óvodában működő tartásjavító csoportban. Szakmai megvalósító-
ja volt a „Sportolj velünk!” sportágakat népszerűsítő projekteknek, 
amelyet a Nemzeti Tehetségprogram támogat. Óvodai csoportjában 
kiemelkedő jelentőségűnek tartja a helyi értékek megismertetését. 
Az intézmény Kunrózsa Kamara Kórusának aktív tagja. Szakvizs-
gázott óvodapedagógusként az óvodapedagógiai, az óvodai mozgás-
fejlesztés területén megújulásra készen tevékenykedik.

- Nagyon örültem a díjnak, nagy megtiszteltetés volt számomra. 
Mivel egy munkaközösség vezetője is vagyok, úgy gondolom, hogy 
ez mindannyiunk díja. A munkaközösség ugyanis aktívan részt vesz 
a minden évben megrendezett Kelj fel Jancsi! ügyességi vetélkedőn, 
ami bizonyára nagymértékben hozzájárult a díj elnyeréséhez. A cé-
lom továbbra is teljes mellszélességgel vezetni ezt a munkaközössé-
get, összetartani ezt a kollektívát. Szeretnék minden szakmai kihí-
vásnak megfelelni nemcsak a mozgás területén, hanem ami az óvo-
dai neveléssel kapcsolatosan is felmerül – mondta Gyulainé Nagy 
Zsuzsanna.

A magyar kultúra napja alkalmából átadták a Karcag Város Kultúrájáért Díj és Karcag Város Sportjáért Díj elismeréseket a Déryné Kulturális Központ 
színháztermében január 19-én. A hat díjazott közül elsőként két kulturális díjjal elismert személyt mutatunk be, akiket további terveikről is kérdeztünk.

Kolostyák GyulaGyulainé Nagy Zsuzsanna

Sorstársak figyelem!
A Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Egyesület Karcagi Csoportja 
értesíti a tagságot, hogy a 
csoport-összejövetelünk 

2018. március 23-án (pénteken) 15 órakor 
lesz a Rákóczi út 3. szám alatti helyiségünkben. 

Minden sorstársunkat szeretettel várunk. 

Részvételi szándékukat 2018. március 15-ig 
szíveskedjenek jelezni! 

Vezetőség
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HÍREK

Vezetőséget választott a Kar-
cag Városi Diákönkormányzat 
február 1-jén, csütörtökön az If-
júsági Házban. A közgyűlésen 
a működési szabályzat átdol-
gozása mellett szó volt az elkö-
vetkezendő időszak program-
jairól is.

A közgyűlésen elsőként Dobos 
László polgármester köszöntötte 
a diákokat. - A diákságnak az ösz-
szefogása nagyon fontos feladat, 
egy alulról építkező rendszer, hi-
szen a diákönkormányzat-veze-
tőknek maguknak kell kapcsola-
tot teremteni a diáktársakkal, fel-
nőttekkel – legyen az szülő vagy 
pedagógus –, és rajtuk keresztül 
akár a város vezetőségével is – 
hangsúlyozta a polgármester. 

- Nagyon örülnék, ha a több hó-
napos felkészülésnek megérez-
hetnénk városi szinten is pozitív 
hatásait, hiszen a város polgársá-
gát előbb-utóbb azok fogják al-
kotni, akik most itt ülnek, és ha-
sonló korú társaik. És egyáltalán 
nem mindegy számukra, hogy 
milyen lesz az a jövő, amit Önök, 
Ti terveztek magatoknak az isko-
la és város segítségével – mondta 
Dobos László. Szepesi Tibor ön-
kormányzati képviselő, a Déryné 
Kulturális Központ igazgatója is 

kiemelte, hogy fontos volt szá-
mukra, hogy újra felálljon a vá-
rosi DÖK. Hangsúlyozta továb-
bá, hogy egy pályázatnak kö-
szönhetően a 23 millió forintos 
támogatásból az intézmény és 
iskolák közötti programok szer-
vezését tudják majd segíteni. - 
Van elképzelésünk, van ötletünk, 
de ezt majd odabízzuk, és közö-
sen megbeszéljük. Mi segítséget 

szeretnénk nyújtani elsősorban. 
Az ötleteket és a későbbi megva-
lósítást is szeretnénk minél job-
ban már a diákönkormányzatra 
bízni úgy, hogy a szakmai segí-
tő természetesen a KÖZ-Pont If-

júsági Egyesület és akár a Déryné 
is lehet – fogalmazott az igazga-
tó, aki azt is elmondta, hogy ter-
vezik a diákönkormányzat számá-
ra egy iroda biztosítását is, ahol a 
megbeszéléseiket megtarthatják.

Bálega János, a KÖZ-Pont 
Ifjúsági Egyesület képviselője 
a vezetőségi tagok kiválasz-
tása előtt ismertette az el-
múlt öt hónap munkáját, tör-
ténéseit, amely a megbeszé-
léseken kívül egyéb rendez-
vényeket (Megyei Sportna-
pok, Közösségi Szolgálat Bör-
ze), valamint egy csapatépítő 
tréninget is magában foglalt.

A közgyűlésen a közel har-
minc iskolai küldött közösen 
dolgozta át a Karcag Városi Di-

ákönkormányzat Szervezet Mű-
ködési Szabályzatát. Döntéseik 
alapján a Karcag Városi Diákön-
kormányzat elnöke Cséti Gabri-
ella, a Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium 10. osztályos tanu-

lója lett. A további négy vezetősé-
gi pozícióba Kiss Milán, a Györffy 
István Katolikus Általános Iskola 
8. osztályos tanulója, Tóth Fanni, 
Varga Boglárka, Fodor Dávid, 
a Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium 9. osztályos diákjai ke-
rültek. Stábtagnak nyolc fiatal je-
lentkezett, ugyanakkor Baracskai 
Lilla hálózati programkoordiná-
tortól megtudtuk, további jelent-
kezésre is van lehetőség közvet-
lenül a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesü-
lethez küldött levélben, a vajas.
dora@kozpontegyesulet.hu e-mail 
címen. Baracskai Lilla hozzátette, 
egyelőre erre az e-mail címre vár-
ják közvetlenül a fiatalok jelentke-
zését (nem iskolán keresztül), és 
várhatóan hamarosan elkészül a 
Karcagi Városi Diákönkormányzat 
saját e-mail címe is.

A közgyűlésen Bálega János 
beszámolt az elkövetkezendő 
időszak programjairól, versenye-
iről is. Így az érdeklődő fiatalok 
többek között jelentkezhetnek 
önkéntesnek a Birkafőző Feszti-
válra, részt vehetnek a Kárpát-
medencei Diákönkormányzatok 
Találkozóján Nyíregyházán, vagy 
versenyezhetnek Poroszlón a 3 
Tusa Tornán.

Kapás Mónika

Vezetőséget választott a városi diákönkormányzat

A több évtizedes hagyományhoz híven 
idén is megrendezték a Szép Magyar Be-
széd területi fordulóját az Ifjúsági Ház-
ban február 8-án, csütörtökön. A szép 
kiejtési, nyelvhasználati versenyen az 
5-6. és a 7-8. évfolyamos tanulók mérték 
össze tudásukat.

A Szép Magyar Beszéd területi fordu-
lóján Szabó Péterné, a gyermekkönyv-
tár vezetője köszöntötte a diákokat. Visz-
szaemlékezett a 25 évvel ezelőtt elhunyt 
Lőrincze Lajosra, akinek a nevéhez kötő-
dik a több évtizedes hagyományra visz-
szatekintő megmérettetés.

A verseny menetének ismertetése után 
két teremben, párhuzamosan olvasták fel 
előbb a szabadon választott, majd a zsűri 
által kijelölt szövegeket a tanulók.

Kovácsné Boross Zsuzsanna szakta-
nácsadó, a szolnoki Varga Katalin Gim-
názium magyar, történelem, dráma sza-
kos tanára, a zsűri tagja elmondta, hogy 
a 7-8. osztályosoknak és a középiskolás-
oknak ez egy országos verseny, amelyben 
először az iskolai fordulók vannak, aztán 
a területi versenyek – amilyen a mosta-
ni is –, majd végül az országos megmé-
rettetés. Hangsúlyozta, hogy a felkészü-
léshez elsőként egy lelkes magyartanár 
szükséges, aki ismeri a verseny szabálya-
it. - Nem mindegy, hogy milyen szöve-

get választanak a versenyzők. Ez nem ar-
ról szól, hogy hogyan tud valaki előad-
ni, ez nem vers- és prózamondó verseny, 
hanem ez szövegolvasó verseny, amihez 
természetesen hozzátartozik a szöveg-
értés is. Először is jó szöveget kell talál-
ni, és rendszeresen foglalkozni kell ve-
le. Sőt, érdemes megtanítani a gyerekek-
kel a hangsúlyok jeleit, a jelrendszert is – 
mondta a szaktanácsadó. Petri Lajosné 
nyugalmazott általános iskolai magyar 
szakos tanár, zsűritag az elhangzottak-
hoz hozzátette, hogy nagyon sok szö-
veggel megismerkednek a diákok azért, 
hogy a kötelező szöveget – amit itt látnak 
először – viszonylag rövid idő alatt tud-
ják értelmezni, és megfelelő módon felol-
vasni – árulta el a pedagógus. - A kicsik, 

az 5-6. osztályosok általában mondákat, 
gyerekekhez közelebb álló szöveket vá-
lasztanak, a 7-8. osztályosok már inkább 
komolyabb, esszé szövegekkel foglalkoz-
nak – mondta Petri Lajosné.

A zsűri által meghatározott szövegre a 
tanulók 15 perc felkészülési időt kaptak. 
Ez idő alatt értelmezhették a szöveget, 
kitalálhatták, hogy hova fogják tenni a 
hangsúlyokat, illetve a felolvasást is gya-
korolhatták. A zsűri mindkét szövegnél 
számos szempont alapján értékelt, így 
többek között a hangmagasságot, hang-
terjedelmet, szöveghűséget, hangsúlyt, 

beszédtempót, hangképzés tisztaságát 
pontozta, valamint azt, hogy a választott 
szöveg mennyire illik a versenyzőhöz.

A zsűri tagja: Kovácsné Boross Zsu-
zsanna szaktanácsadó, a szolnoki Varga 
Katalin Gimnázium pedagógusa, Petri 
Lajosné, a Kiskulcsosi tagintézmény ma-
gyar szakos nyugalmazott tanára, Sel-
meczi Edit, a Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium magyar szakos nyu-
galmazott tanára, dr. Demján Adalbert 
szaktanácsadó, a tiszafüredi Kossuth La-
jos Gimnázium tanára.

Kapás Mónika

Eredmények
5-6. osztályosok versenye:

1. helyezett: Holhós Edina Dóra
2. helyezett: Kecskés Redmond
3. helyezett: Kovács Ágnes

7-8. osztályosok versenye:
1. helyezett: Moldován Dóra
2. helyezett: Botlik Csenge
3. helyezett: Palkó Fanni

Szép Magyar Beszéd területi 
fordulót rendeztek Karcagon
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2017 szeptemberében ismét léptünk 
egyet annak érdekében, hogy színesít-
sük iskolánk sporthoz kapcsolódó kép-
zési kínálatát. 

Csatlakoztunk az Országos KOSÁRPA-
LÁNTA Programhoz. A program 1. osz-
tálytól 4. évfolyamig egységes sportszak-
mai koncepciót kínál az általános iskola 
alsós korosztálya számára.

A program alapja a korosztálynak 
megfelelő széles körű képességfejlesz-
tés, amellyel megalapozhatják tanuló-
ink a későbbi versenyszerű sportolást, 
de hasznos hátteret adhat a minden-
napi élethez is. A KOSÁRPALÁNTA Prog-
ram ötvözi az atlétika, a gimnasztika 
és a küzdősportok hasznos alap moz-
gásanyagát, a kosárlabda megalapo-
zó gyakorlatanyagával. Létrejött egy új 
versenyrendszer, amelyben a KOSÁRPA-
LÁNTA Programban szereplő alsó tago-
zatos csapatok tudnak részt venni. 

A program szakmai elvei alapján elké-
szített tanterv bekerült iskolánk 1-4. osz-
tályos testnevelés tanterv kiegészítő ré-
szébe, ezáltal lehetőségünk nyílt arra, 
hogy a foglalkozásokat a testnevelés óra 
keretén belül tartsuk meg. Több testne-
velő elvégezte a 33 órás akkreditált tan-

folyamot, így semmi akadály nem állt a 
program bevezetése elé. Eszközcsomag 
érkezett az órák megtartásához, a prog-
ram logójával ellátott felszerelés (póló, 
nadrág) is hamarosan érkezik.

Tavasszal elkezdődnek a régiós talál-
kozók és versenyek. A délelőtti órakeret-
ben megtartott rendszeres úszásokta-
tás mellett örömmel használjuk ki az új 
program adta sportolási lehetőségeket. 

Iskolavezetés
Karcagi Nagykun Református Általános

KOSÁRPALÁNTA Program a Refi-ben

a termőföld bérbeadásából származó 
2017. évi jövedelemadó bevallás benyújtására

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy akik Karcag város közigazga-
tási területén termőfölddel rendelkeznek, és 2017. évben e ter-
mőföld bérbeadásából bevételt szereztek (ideértve a földjára-
dékot is), hogy az ezen a címen nyert bevétel egésze jövede-
lem, amely után az adó mértéke 15%.

A föld bérbeadásából származó jövedelem adóztatása a föld 
fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság feladata.

A föld bérbeadásából származó jövedelem adóját a magán-
személy állapítja meg, vallja be és fizeti meg. Ha a föld bérbe-
adásából származó bevétel kifizetőtől származik, az adót a kifi-
zető állapítja meg, vonja le, vallja be és fizeti meg.

Mentes az adó alól a termőföld-bérbeadásából származó 
bevétel, ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, 
határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a ha-
szonbérlet időtartama az 5 évet eléri. A magánszemély kö-
teles az ezen mentesség alapján korábban meg nem fizetett 
adót késedelmi pótlékkal növelt összegben a szerződés meg-
szűnése éve kötelezettségeként megállapítani, bevallani és 
megfizetni, ha a mentesség alapjául szolgáló szerződés az adó-
mentesség feltételéül szabott időtartamon belül megszűnik.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem bevallá-
sát a magánszemély adózónak az erre a célra rendszeresített 
nyomtatványon, a jövedelem megszerzésének évét követő év 
március 20-áig kell teljesíteni.

Amennyiben a magánszemély több önkormányzat illeté-
kességi területén szerez bevételt termőföld bérbeadásából, az 
adóbevallást és adófizetést önkormányzati adóhatóságonként 
külön-külön kell teljesítenie.

Nem kell adóbevallást tenni annak a magánszemélynek, 
akinek a termőföld-bérbeadásból származó jövedelme kizá-
rólag kifizetőtől származik, és a kifizető az adót levonta, vagy 
ha a termőföld bérbeadásból származó jövedelme mentes az 
adó alól.

Ha a magánszemélynek a termőföld-bérbeadásból olyan 
bevétele, jövedelme keletkezik, amely nem kifizetőtől szárma-
zik, vagy a kifizető a jövedelem juttatásakor az adót levonni el-
mulasztotta, vagy a kifizető a bérleti díjat természetben fizette 
meg, az adót a magánszemély a jövedelem megszerzésének 
negyedévét követő hó 12-éig köteles megfizetni.

A kifizető a föld bérbeadásából származó jövedelemből 
levont adót a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati 
adóhatósághoz utalja át a kifizetést követő hó 12. napjáig. 
A levont adóról a kifizető adóbevallását az adóévet követő 
év február 25-éig kell, hogy benyújtsa.

Az adóbefizetéseket a Karcag Város Önkormányzat 
12053005-01000953-00600004 számú termőföld bérbe-
adásából származó jövedelemadó számla javára kell tel-
jesíteni.

További felvilágosítás a Városháza fszt. 40. számú helyiségé-
ben, illetve az 06/59-500-655-ös telefonszámon kérhető.

Karcag Polgármesteri Hivatal
Adócsoport

FELHÍVÁS

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk 
a református iskola iránt érdeklődő 
kedves szülőket

beiskolázási 
szülői tájékoztatónkra.

Időpont: 2018. március 5-én (hétfő) 17.00 
Helye: az iskola I. emeleti terme (Kálvin u. 2. szám)

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket!
Iskolavezetés

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a tele-
pülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 43/A. § (6) bekezdés a) pont-
jának megfelelően ezúton tájékoztatom Karcag város lakosságát, érdekképviseleti, civil 
és gazdálkodó szervezeteit, vallási közösségeit arról, hogy Karcag Településképi Arculati 
Kézikönyvének (a továbbiakban: TAK) és Településkép-védelmi rendeletének (a további-
akban: TR) véleményezési anyaga elkészült.

A TAK és a TR megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és az aláb-
bi weboldalon: www.karcag.hu, a közhírelés menüpontban.

Kérem, hogy a R. 29/A § (4) b) pont ba) alpontjának megfelelően az észrevételeket, ja-
vaslatokat a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon be-
lül papír alapon vagy elektronikusan megtenni szíveskedjenek.

Javaslataikat, észrevételeiket, véleményüket írásban a következő címre küldjék meg:
Karcagi Polgármesteri Hivatal

5300 Karcag, Kossuth tér 1.
e-mail cím: phkarcag@ph.karcag.hu

 
Tájékoztatom, hogy a R. 29/A § (2) d) pontja alapján 

2018. március 1-én 15.00 órakor
lakossági fórum megtartására kerül sor.

A lakossági fórum helye:
Karcagi Polgármesteri Hivatal 2. sz. Tanácskozó terme

Amennyiben a meghirdetett anyaggal kapcsolatban kérdésük van, 
kérem keressék településünk főépítészét: 

 Farkas Renáta főépítész  06/30-549-4591

Dobos László
polgármester

HIRDETMÉNY
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2018. február 23. péntek
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 megsegített 
 minket az úr könyvbemutató

2018. február 27. kedd
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Jöjjetek Hozzám – református  
 istentisztelet

19.15 Karcagi hírek

19.45 A Hit Szava – római katolikus  

 szentmise  

20.40 XII. Nemzetközi Kevi Böllértalálkozó

 összefoglaló

2018. március 1. csütörtök
18.00 Műsorajánlat

18.05 Nagykunsági Híradó

18.25 Ápolók napja

18.40 Nótapercek

19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 

 magazin

 Aktuális kérdések - különkiadás

 Anyaszállás ünnepélyes átadása               

 Karcagi hírek:

 - Adójogszabályok változásai

 - Diákolimpia

 - Györffy Napok: 

  - koszorúzás

  - megnyitó

 - Szépkiejtési verseny

 - Piaci körkép

 Háttér 

 Húsvéti dekorációk

20.20 Nagykunsági Híradó

20.40 Györffy Bál 2018

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

Február 25. (Vasárnap)
9-12 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

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 24-25. 
 Dr. Temesváry Tamás 
 Karcag, Széchenyi sgt. 38. 
 Tel.: 06/30-537-5758

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

Anyakönyv
Házasságkötés

2018. február 16.
Kiss Edit - Farkas Attila
2018. február 17.
Lakatos Anett - Gönczi Imre

Születés
2018. február 13.
Dobrai Erzsébet - Soós József
Kg., Szegfű utca 16.

Zoé Erzsébet
2018. február 14.
Orosz Barbara - Varga István
Kg., Agyag utca 1.

István
2018. február 16.
Pap Anita - Hanti Zsolt
Kg., Kuthen utca 63.

Hanna
2018. február 19.
Német Csilla - Koczka János
Kg., Kántor Sándor utca 8.

Patrik

Halálozás
Kun Pál 
 (1941)

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

Horgászok figyelem!
A Nagykun Horgász Egyesü-

let társadalmi munkát szervez 
(nádvágás) február 25-én (va-
sárnap) 8.00-12.00 óráig a 
Téglagyári horgásztónál azok 
részére, akik ebben az évben 
a tavon szeretnének horgász-
ni. 

A tóra éves területi engedély-
lyel rendelkezőknek 15 óra társa-
dalmi 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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Ingatlan
Karcagon a főtérhez közel, 712 m2-
es telken, teljes közművesített, le-
bontásra vagy nagy felújításra szo-
ruló 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.

Eladó 2 szobás, összkomfortos, 
földszinti, 49 m2-es, központhoz 
közeli, teljesen felújított Széchenyi 
sugárúti lakás. Ára: 7.350.000 Ft. 
Tel.: 06/30-743-1691.

Eladó Karcagon a Kisvénkertben, 
a Kékvirág utcában egy 939 m2 te-
lek, fele felkerítve, rajta lakókocsi, 
fúrt kút. Tel.: 06/30-216-9216.
Régi családi ház nagy gazdasági 
épületekkel eladó. Irányár: 4,9 M 
Ft. Cím: Karcag, Damjanich utca 
12/b. Tel.: 06/30-850-7819.
Karcag városközpontban, 50 m2-
es IV. emeleti, kétszobás lakás el-
adó (bolt, óvoda, bölcsőde a kö-
zelben). Tel.: 06/30-208-0095.

Állás
Karcagi munkahelyre folyamatos 
munkavégzésre, emelt fizetéssel 
keresünk gyakorlattal rendelkező 
szakembereket: kőművest, ácsot, 
villanyszerelőt, festőt. Tel.: 06/30-
355-7559.

Az Agrohungária Kft. karcagi te-
lephelyére növénytermesztő gé-
pészt, növényvédő gépészt, me-
zőgazdasági gépszerelőt, vető-
magüzembe lakatost, elektromo-
sos stb. szakembert keres. Átlag 
feletti kereseti lehetőség, különfé-
le juttatások. Tel.: 06/20-355-7559, 
06/59-503-553.

Állat
Kopasztott csirke eladó Karcagon, 
a Soós István utca 12. szám alatt. 
Tel.: 06/59-311-969, 06/30-244-
5160.
Kopasztott pecsenye és kövér ka-
csa rendelhető minden péntekre 
húsvétig, illetve a készlet erejéig. 
Cím: Karcag, Soós István utca 12. 
szám. Tel.: 06/59-311-969, 06/30-
244-5160.
Eladó kb. 170 kg-os hízó Karcagon, 
a Futó Imre utca 49. szám alatt. 
Tel.: 06/30-511-7613.
2 db süldő (csüngőshasú) malac 
eladó Karcagon, a Villamos utca 
55. szám alatt. Tel.: 06/59-312-777.

Vegyes
Eladó minőségi tűzifa konyhaké-
szen, kalodába rendezetten, sor-
ba rakva (bükk, tölgy és gyertyán 
vegyesen). Ára: 15.000 Ft/kaloda. 
Ingyenes házhozszállítással. Tel.: 
06/30-839-6710.
Karcagon szalma eladó! Mennyi-
ség: 1000 db, ára: 1500 Ft/q, mé-
ret: 120 cm x 150 cm. Szállítás és 
rakodás megoldható. Tel.: 06/70-
370-1149.
Eladó jó állapotban lévő gáztűz-
hely (palackosra is köthető, 17.000 
Ft), sötét színű dohányzóasztal 
(5.000 Ft) Karcagon, a Szent István 
sgt. 36. alatt. Érdeklődni: 10.00-
16.00 óráig. 
Legújabb típusú hallókészülék telje-
sen új állapotban eladó. Ár: 63.000 
Ft. Tel.: 06/30-743-1691.
Eladó Csepel 125-ös (csak a motorja), 
papírtéglanyomó prés, dongómo-
tor meghajtású kerékpár, 220 V-os 
cirkula, robi 151-es (rotakapával, pót-
kocsival). Tel.: 06/30-216-9216.
Eladó 4 részes világos színű szek-
rénysor. Tel.: 06/20-585-1734.

Karcagon 120 literes Hajdu villany-
bojler eladó. Tel.: 06/30-768-4225.
4 részes szekrénysor és 2 db fotel 
eladó. Tel.: 06/30-499-9237.
Télálló étkezési Desire burgonya 
kapható a Szivárvány utcai Gumi-
szervízben.
Rendszám nélküli 1,5 tonnás, 1 ten-
gelyes, 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, taka-
rítást vállalok. Leinformálható va-
gyok. Eladó 1 db szétnyitható asz-
tal és 1+2 személyes konyhai ka-
napé. Tel.: 06/30-618-6294.
Karcagon, a Rózsa utca 17. szám 
alatti régi ház (zugban) nagy telek-
kel, alsóépületekkel eladó. Irányár: 
3,5 M. Ft. Ugyanitt szekrények, he-
verők, fotelek, szőnyegek olcsón 
eladók. Tel.: 06/59-314-337.
A karcagi kórház környékén egy 
ékszert találtam. A következő szá-
mon a gazdája jelentkezhet ná-
lam. Tel.: 06/30-550-5276.
Megkímélt állapotban ifjúsági szek-
rénysor és 1 db Orion színes TV (régi 
típusú) eladó. Tel.: 06/30-530-1134.
Kertészkedni akaró tagokat keres 
kertbarátkör egyesületünk. Földet 
biztosítunk. Tel.: 06/30-473-5017.
Pianino megkímélt állapotban el-
adó. Tel.: 06/70-298-4809.
Az Agrohungária Kft-nél vetőmag-
vak eladók: lucerna, tavaszi zab, 
kukorica, napraforgó. Ugyanitt 
nitrogén és foszfor tartalmú mű-
trágyák is kaphatók. Érdeklődni, 
Karcag, Marsi-tó. Tel.: 06/59-503-
553, 06/20-353-5738. 
Eladó 3 részes ágyazható bőrgar-
nitúra megkímélt állapotban, férfi 
és női irhakabát, mappa bélelt fér-
fi bőrkabát és 1 pár korcsolyacipő 
(37-38-as méret). Tel.: 06/59-610-
141, 06/30-587-7608.

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, számlaképesen 
vállalok. Kenyeres László okleveles 
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.
Cserépforgatást, tetőjavítást és tel-
jes körű építőipari munkát válla-
lok. Tel.: 06/30-599-9238.
Tetőmunkákat és javításokat is 
vállalok. Sütő Kálmán ácsmester, 
tel.: 06/30-584-2767.
Fodrász házhoz is megy! Kizárólag 
hölgyek részére hajvágást, dau-
ert, hajfestést vállalok. (Délelőtt a 
fodrászüzletben dolgozom, dél-
után megyek házhoz.) Tel.: 06/30-
447-3918.

APRÓHIRDETÉS

Hirdessen Ön is 
a Karcagi 

Hírmondóban!

Apróhirdetés
 már 200 Ft-tól!

Nyitvatartás:
Hétfő: 

8.30 - 13.30 óráig
Kedd: 

8.30 - 15.00 óráig
Szerda: 

8.30 - 10.00 óráig
Csütörtök: 

8.30 - 10.00 óráig

Pénteken 
nincs hirdetésfelvétel.

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2018. március 2-án jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 

kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

TISZTELT 
HIRDETŐINK!

SZERKESZTŐSÉGÜNK 
A HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 
FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!

A Madarász Imre Egyesített Óvoda - Karcag 
pályázatot hirdet

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony. 

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

Karcag, Táncsics körút 17. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lé-

nyeges feladatok: óvodai dajkai feladatok: gondozási teen-
dők, nevelőmunka segítése, konyhai, takarítási feladatok.

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

Pályázati feltételek:
 - szakmunkásképző intézet, 
 - felvétel esetén erkölcsi bizonyítvány, egészségügyi alkal-

massági. Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezeléséhez. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: dajkai végzettség. 
Elvárt kompetenciák: kiváló szintű együttműködő képes-

ség, szakmai tudás, elkötelezettség. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: ön-

életrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok má-
solata. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 
legkorábban 2018. március 16. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 27. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

Gulyás Ferencné intézményvezető nyújt a 
06/59-503-323-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a pályázat-
nak a Madarász Imre Egyesített Óvoda - Karcag címére 
történő megküldésével (5300 Karcag, Táncsics körút 17.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: K-4-46/2018, valamint a mun-
kakör megnevezését: dajka.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az érvényes, határ-
időre beérkezett pályázatok az intézmény vezetése bírálja el. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 9. 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

az intézmény fenntartója Karcag Városi Önkormányzat. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt 
a www.karcagiovodak.hu honlapon szerezhet. 

DAJKA 
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SPORT

HIRDETMÉNYEK

HIRDETMÉNYEK

Előkészületi mérkőzés
2018. február 17. (szombat)
Karcag-Kunhegyes 3-2

A karcagi labdarúgócsapat utolsó edzőmérkőzését játszotta a hétvégén a 
bajnoki rajt előtt. A mérkőzést a Szentannai Középiskola műfüves pályáján 
játszották. Az ellenfél Kunhegyes együttese volt, amely a megyei II. osztály-
ban szerepel.
A karcagi csapat az alábbi játékosokat szerepeltette az előkészületi mér-

kőzésen: Fekete-Bencsik, Orosz, Szőke N., Kovács L., Szívós G., Szentannai, 
Szívós Gy., Terjék, Nagy R., Erdei, Fábián, Kiss S., Balajti, Sipos.

Edző: Orosz István. 
Jó iramú, küzdelmes mérkőzésen - igaz, ilyenkor a számarányú eredmény 

másodlagos - a karcagi csapat igyekezett olyan játékot nyújtani, amely a Szajol 
elleni mérkőzésen eredményes lehet. Sajnos Szívós Gyula megsérült, és nem 
léphet pályára Szajolban. A bajnokság február 24-én (szombaton) rajtol az 
egyik legnagyobb esélyes ellen. Az első hazai mérkőzés időpontja március 3. 
(szombat) 15.00 óra, ahol Jászkisér együttese ellen játszunk.

B.I.

Karcag nyerte az utolsó előkészületi mérkőzést
L A B D A R Ú G Á S

A Madarász Imre Egyesített Óvoda - Karcag 
pályázatot hirdet

munkakör betöltésére. 

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

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

csics körút 17. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges fel-

adatok: óvodai nevelés. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 

„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
 - főiskola, óvodapedagógus, 
 - önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata. 

Előnyt jelentő kompetenciák: 
 - kiváló szintű együttműködő képesség, szakmai tudás, elkötelezettség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, iskolai 
végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 
2018. március 5. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 27. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gulyás Ferencné 
intézményvezető nyújt a 06/59-503-323-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a pályázatnak a Ma-
darász Imre Egyesített Óvoda - Karcag címére történő megküldésével 
(5300 Karcag, Táncsics körút 17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-4-47/2018, valamint 
a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az érvényes, határidőre beérke-
ző pályázatokat az intézmény vezetése bírálja el. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 1. 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: az intézmény 

fenntartója Karcag Városi Önkormányzat. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 
www.karcagiovodak.hu honlapon szerezhet. 

ÓVODAPEDAGÓGUS 

 - Mentálhigiénés szakember (Karcag),
 - Szabás-varrás oktató, nőiszabó elméleti oktató (Tiszabura),
 - Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus (Kunmadaras),
 - Fejlesztő pedagógus-gyógypedagógus (Karcag),
 - Pályatanácsadó (Karcag),
 - Pszichológus (Karcag),
 - Mezőgazdasági gépésztechnikus (Karcag),
 - Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
 - Pénzügyi-számviteli ügyintéző (Karcag),
 - Banki ügyintéző (Karcag),
 - Műszaki cikk eladó (Karcag),
 - Vadász (Karcag),
 - Cipész (Kisújszállás),
 - Asztalos - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő (Karcag),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó (Kisújszállás),
 - Tehergépkocsi-vezető - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Traktorvezető - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Intézményi takarító és kisegítő (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalko-

zású - egyszerűsített foglalkozás (Karcag).

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

Az állásajánlatokról további információk találhatók a Virtuális Munkaerő-
piac Portálon: https://vmp.munka.hu/

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


