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Megtartotta az idei első ter-
vezett ülését Karcag Város Ön-
kormányzatának Képviselő-
testülete január 31-én, csütör-
tökön. A képviselők a 2019-es 
költségvetés-tervezet elfogadá-
sa mellett pályázati részvéte-
lekről döntöttek, valamint dí-
jazottakat is köszöntöttek.

Nyolc igen és két tartózkodás 
mellett elfogadta a képviselő-tes-
tület a 2019. évi költségvetésről 
szóló rendelet-tervezetet, amelyet 
közmeghallgatással egybekötve  
tárgyaltak a képviselők. A napi-
rendi ponthoz szóbeli kiegészítés-
sel élt Karcagi-Nagy Zoltán kép-
viselő. A Pénzügyi, Fejlesztési és 
Mezőgazdasági Bizottság elnöke 
részletezte a 2019. évi költségve-
tés-tervezetet, amelynek bevételi 
és kiadási főösszege 7.174.438.272 
forint. A tervezet többek között 
kiemelt feladatként tartalmaz-
za az orvosi ellátás színvonalá-
nak megtartását, ügyeleti ellá-
tás biztosítását, Tilalmas ivóvíz-

ellátását, a kamerarendszer mű-
ködtetését és bővítését, valamint 
a rendszeres és rendkívüli támo-
gatásokat is. Dobos László pol-
gármester hozzátette, a költség-
vetés biztosítja a kötelező és ön-
ként vállalt feladataik teljesítését. 
Ugyanakkor takarékos gazdál-
kodásra ösztönzött mindenkit, és 
megköszönte a költségvetés meg-
alkotóinak a munkáját.

A közmeghallgatás keretében 
Király Ferenc szólalt fel a tüze-
lési időszak okozta füstszennye-
zés miatt.

Egyhangúlag elfogadták a kép-
viselők a filmforgatási célú közte-
rület-használat szabályairól szóló 
és a közterület rendeltetéstől el-
térő használatáról szóló rendelet-
tervezeteket.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Elfogadták a város idei költségvetését
A Kátai Gábor Kórház február 1-jén adott otthont 

a „Szervezett szűréseken való részvételre ösztön-
ző kommunikációs kampány” című előadásnak. Az 
állami finanszírozásból megvalósuló EFOP-os pá-
lyázat az egészségfejlesztési iroda kialakítására és 
a népegészségügyi programsorozat megvalósítása 
céljából került megrendezésre. Az eseményen jelen 
volt Dobos László, városunk polgármestere is, vala-
mint Nagyné László Erzsébet, a Kátai Gábor Kórház 
főigazgatója, aki rendkívül hasznos információk-
kal szolgált az előadókkal együtt ebben a témában. 

Dobos László polgármester köszöntőjében elmondta, 
hogy megyei képviselőként minden évben rálátása van 
a megye egészségügyi állapotát részletező kimutatásra, 
ami nem szolgál pozitív eredményekkel.

- Ehhez hozzájárul az is, hogy mi magyarok mindent el 
is követünk azért, hogy ne is legyen rendben az egészsé-
günk. Jókat eszünk, iszunk a legelképesztőbb időpontok-
ban, és emellé ráadásul keveset is mozgunk, ami önma-
gában is hasznos tevékenység lenne. Nem szeretünk szű-
résekre járni, mert tartunk attól, hogy milyen eredmény-
nyel szolgálnak majd, és emiatt sok olyan betegségről 
nem tudunk, amit ha időben észrevennének a szűrések 
segítségével, jó eséllyel javíthatna a helyzeten. Egy-egy 
ilyen konferencia célja az, hogy ezen a nézőponton vál-
toztassunk, és központi kérdéssé váljon a szűréseken va-
ló részvétel fontossága. Leginkább a fiatalokat kell meg-
célozni, és nyitni az ifjúság irányába. Minél fiatalabb kor-
ban kezdődik el, annál hatékonyabb lehet - fogalmazott a 
városvezető. 

A folytatásban előadásokat hallgathattak meg a meg-
jelentek, amik kitértek arra, hogy melyek azok a szűrések, 
amelyek mindenképpen szükségesek, illetve a nemek 
arányát és a korosztályokat tekintve milyen arányú volt a 
részvétel ezeken az elmúlt időszakban. Elsőként Rózsáné 
Rigó Éva, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei vezető védő-
nő, szűrési koordinátor tartott előadást a „Népegészség-
ügyi szűrések fontosságáról” címmel a méhnyakrákról és 
annak megelőzési lehetőségeiről. Majd ezt követően a 
„Vastagbélrák szűrésről” hallhattak a jelenlévők dr. Perge 
Judit belgyógyász, gasztroenterológus főorvos előadásá-
ban. Ezután kérdések feltevésére volt lehetőség, majd az 
egészségfejlesztési irodák részére kerekasztal beszélge-
tés volt a hallottak tükrében. 

(Folytatás a 6. oldalon...)

A szűréseken való részvétel 
fontosságára hívták fel a figyelmet

A Városháza dísztermében tartotta a Karcagi 
Járási Hivatal január 29-én (kedden) apparátu-
si évértékelő értekezletét, amelyen részt vettek 
az érintett települések polgármesterei: Dobos 
László Karcag, Pádár Lászlóné Kenderes, jegy-
zői: dr. Vincze Anita Kunmadaras, dr. Gaszparjan 
Karen Kenderes és dr. Katona Károly, a JNSZ Me-
gyei Kormányhivatal főigazgatója. A megjelen-
teket Hodos Julianna hivatalvezető köszöntöt-
te, majd tájékoztatást adott a hivatal öt telepü-
lésen - Karcag, Kisújszállás, Kenderes-Bánhalma, 

Berekfürdő, Kunmadaras - 2018-ban végzett já-
rási feladatairól. Mint elhangzott, 79 ezer hatá-
rozatot hoztak tavaly a járási hivatal dolgozói, 
és az állampolgárok már kétezer ügyet indít-
hattak a hivatal nyolc osztályánál, de szó volt 
az elektronikus ügyintézésről, a cégkapuról is. 

A Karcagi Járási Hivatal osztályainak tavalyi 
munkájáról az osztályvezetők számoltak be a 
meghívott vendégeknek és az apparátus tag-
jainak.

DE

Évértékelőt tartott a Karcagi Járási Hivatal

Nagyné László Erzsébet, a kórház főigazgatója 
a szűrések fontosságára hívta fel a figyelmet
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(...folytatás az 1. oldalról)
Támogatták a beszámolót a 

Karcagi Polgármesteri Hivatal 
2018. évi tevékenységéről. Pán-
ti Ildikó képviselőnő értékel-
te az ötvennégy köztisztvise-
lő település érdekében végzett 
munkáját, és elmondta, hogy 
ügyintézőként több mint négy-
száz ügyiratot dolgoztak fel az 
előző évben. Dobos László pol-
gármester is megköszönte a hi-
vatali dolgozók munkáját.

Megszavazták a Karcag Vá-
rosi Önkormányzat és a Kar-
cag Városi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat közötti megál-
lapodás felülvizsgálatát. A vá-
rosvezető elmondta, az együtt-
működés maradéktalanul tel-
jesült, nincs szükség módosí-
tásra.

Elfogadta a képviselő-testü-
let Dobos László főállású polgár-
mester szabadságolási tervének 
tervezetét, valamint megszavaz-
ta a városvezető és Gyurcsek 
János főállású alpolgármester 
cafetéria juttatására a javaslatot.

Egybehangzóan támogatták a 
városatyák a javaslatot az együtt-

működési megállapodás megkö-
tésére a Madarász Imre Egyesí-
tett Óvoda és az Arany János Ál-
talános Iskola között az iskolai 
lemorzsolódás megelőzését tá-
mogató rendszer minőségi fej-
lesztése érdekében. Pánti Ildikó 
képviselőnő elmondta, az Okta-
tási, Kulturális és Sport Bizottság 
támogatta a napirendi pontot.

Megszavazta a testület az „Eu-
rópa a polgárokért” című pályá-
zaton való részvételt. Ezen a pá-
lyázaton 10.000 euró támogatás 
nyerhető el, amelyet a lengyel és 
a német testvérvárosainkból ér-

kező fiatalok fogadására hasz-
nálna fel a város.

Egybehangzóan támogatták 
a képviselők a Városi Önkor-
mányzat Városgondnoksága ala-
pító okiratának, valamint a Szer-
vezeti és Működési Szabályzatá-
nak a módosítását, amelyre az 
átszervezések, kiegészítések mi-
att volt szükség.

A tanácskozás előtt a holo-
kauszt áldozatainak január 27-
ei nemzetközi emléknapja al-

kalmából az áldozatok emléke 
előtt egyperces néma felállással 
tisztelgett a testület. 

Dobos László polgármester 
a Karcag Városi Önkormány-
zat nevében köszöntötte Soós 
Tibor karcagi videográfust, az 
idokapszulank.hu film készí-
tőjét, aki az Országos Bírósági 
Hivatal fotópályázatán külön-
díjban részesült. Köszöntötték 
továbbá Antal Szabolcs c. rend-
őr zászlóst, aki az „Év Rendőre” 
cím birtokosa lett.

Gratulált a Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium és 

Egészségügyi Szakgimnázium 
testnevelő pedagógusainak, akik 
a Magyar Diáksport Szövetség 
díját vehették át.

Napirend előtt Lengyel János 
és Andrási András képviselők 
tettek fel kérdéseket a temetők 
körbekerítésének lehetőségé-
ről, a Karcag-Tiszafüred közöt-
ti piros kisvasútról, szemetes-
kukák elhelyezéséről, utak és 
járdák javításáról, a háziorvosi 
ügyelet kórházba történő áthe-
lyezési lehetőségéről, valamint 
a Kisújszállási utat keresztező 

bicikliút és vasúti átkelők biz-
tonságosabbá tételéről.

Dobos László polgármester 
válaszában kiemelte, a temetők 
nem az önkormányzat fenntar-
tásában vannak, a piros kisvas-
út megszűnéséről terjedő in-
formációk pedig hamisak. A 
szemeteskukák elhelyezési le-
hetőségét folyamatosan vizs-
gálják, az utak javítása pedig a 
jó időben fog megkezdődni. A 
háziorvosi ügyelet áthelyezése 
pedig már korábban is felvető-
dött, de ellene ugyanannyi érv 
van, mint mellette, ezért ez ala-
pos átgondolást igényel.

Molnár Pál képviselő, az Ügy-
rendi és Jogi Bizottság elnöke 
pedig elmondta, hogy minden 
megválasztott képviselő január 
31-ig eleget tett a vagyonnyilat-
kozati kötelezettségének. Továb-
bá a Városgondnokság vezetője-
ként kiemelte, hogy aszfaltozni 
csak a jó idő beköszöntével lehet, 
addig ékelőkővel töltik fel a tél 
folyamán keletkezett kátyúkat.

A testület munkaterv szerin-
ti következő ülését február 28-
án, csütörtökön tartja.

Kapás Mónika

Kenderesen fél évvel ezelőtt kezdődtek a tárgyalások egy 
házgyári elemeket gyártó üzem megépítéséről kínai befek-
tetők közreműködésével. Január 31-én (csütörtökön) a Vá-
rosházán írta alá a mintegy 1,5 milliárdos beruházásról az 
együttműködési megállapodást Wu Xin, a Flit Estate és Cai 
Jie, a Sanyai Xinhai Citic képviseletében Pádár Lászlóné 
polgármesterrel.   

A gyár meglévő terveinek magyarországi adaptálását, 
engedélyeztetését követően indulhat a Kínában már elő-
re gyártott elemekből történő építkezés a 4-es főút mellet-
ti önkormányzati tulajdonú 2,1 hektáron. A befektető köte-
lezettséget vállal arra, hogy a megépült gyárban kezdetben 
100, később 200 fő foglalkoztatását biztosítja.

- Ez a beruházás számunkra a munkanélküliség nagy-
arányú csökkentését jelenti, valamint a térség, a város gaz-
daságának a növekedését, a kereskedelmi és ingatlanpiac 
fellendülését is - mondta az aláírás után a településvezető.

KÖZÉLET

Megyei hírek

Közéleti szilánkok

Egy emlékezetes 
karikás „cserdítés”

Bizonyára sokszor vagyunk úgy, hogy 
egy múltban átélt történetet - aminek 
akkor nem tulajdonítottunk különösebb 
jelentőséget – évekkel később máskép-
pen szemlélünk. S, néha még valamiféle 
rejtett szimbolikát is felfedezünk benne.

Így jártam én is most, amikor olvas-
tam és hallgattam a hozzáértő, tudósi 
visszaemlékezéseket a 26 évvel ezelőtt 
Mahacskalában elhunyt keletkutató, tur-
kológus barátomról, Mándoky Kongur 
Istvánról, aki most lenne 75 éves. Leg-
többen a tudomány világában elfoglalt 
helyét és szerepét méltatták, amire már 
gyermekkorában is bizonyos jelek mutat-
tak. Viszont én jóval később, harmincon 
túl ismerkedtem meg vele.

Emlékezetem kaleidoszkópjában fel-
villantak a képek ismerkedésünk kezdeti 
időszakáról. Különösen az egyik kép szí-
nesedett ki a ’70-es évek közepéről.

Az akkor néhány éve megnyílt Ifjúsági 
Klubban (a mai Ipartestület helyén), né-
hány fiatalabb barátommal amatőr szín-
játszó csoportot alakítottunk. Mrozek: 
Nyílt tengeren című egyfelvonásosát pró-
báltuk már néhány hete. Vártuk a darab 
főszereplőjét, Laczi Jóskát, aki gyakran 
késett. Amikor a nagyteremben hallot-
tuk, hogy megnyílt a lépcsők felőli csapó-
ajtó, a másik két szereplő felkiáltott: „Na, 
végre, hol jártál!?”

De nem Józsi jött meg, hanem egy régi 
barátommal Mándoky Kongur, akivel 
ugyan találkoztam már, de csak nagyobb 
társaságban. Az öcsémet, a klubvezetőt 
keresték volna, aki valamilyen olajfesté-
ket ígért nekik. Alig váltottunk néhány 
mondatot, nagy loholva betoppant Józsi 
is. Örömmel újságolta, hogy sikeres cserét 
csinált nagyapja egyik barátjával, és elő-
húzta nejlonszatyrából késésének okát: 
egy szép régi, de jó állapotú, karikás os-
tort. Mándoky Kongur is bólogatott: jó 
darab – mondta, kár, hogy itt nem lehet 
kipróbálni. Dehogynem – válaszolta Jós-
ka –, lent van egy hatalmas udvar, a ku-
tya se jár ott.

Le is vonultunk az udvarra és először 
Józsi, az új tulaj forgatta meg feje fölött 
szerzeményét. Nem volt rossz kísérlet, de 
alig csattant valamit a szíj végi sudár. Pe-
dig erős karja volt, jól hátra is húzta. Pró-
bálkozott tovább, de a többi sem csat-
tant. Mérgesen átnyújtotta Kongurnak: 
„Tessék, ha annyira kritizálsz!” Az első 
forgatása neki sem sikerült, de a töb-
bi már olyan hangot adott, mintha egy 
kispuskát sütöttek volna el sorozatban. A 
csattanásokra az OTP fölötti lakásokból 
is néhányan kijöttek az erkélyi folyosók-
ra, és kinyílt a szemközti Munkásőrség 
parancsnokságának is egy ablaka. 

Nem akartuk a feltűnést, visszamen-
tünk a kis ajtón, de nem fel a klubba, ha-
nem a „Bárány falatozóba”, ahol Kongur 
röpke félóra alatt elmondott nekünk min-
dent a karikásról, amit csak tudni lehet.

-ács-

Elfogadták a város idei költségvetését

Kedves Olvasóink!

Következő lapszámunk 
2019. február 15-én jelenik meg.

Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

Gyár épül Kenderesen

Dobos László polgármester köszöntötte a Karcagi Nagykun 
Református Gimnázium testnevelő pedagógusait

A városvezető gratulált Soós Tibor karcagi videográfusnak
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INTERJÚ

- Milyen kötődése van Kar-
caghoz? Milyen gyakran láto-
gat ide?

- Karcagon születtem, és a 
szüleim azóta is a városban él-
nek. A három gyermekem sű-
rűn meglátogatja őket, nagyon 
szeretnek ott lenni, de nekem 
sajnos csak három-négy havon-
ta jut rá lehetőségem, hogy ha-
zalátogassak. Már Budapesten 
élek, és ezt össze se lehet ha-
sonlítani a vidéki élettel. Ha a 
kettőt versenyeztetném, akkor 
számomra a vidéki élet győz-
ne. Nyilván rengeteg lehetőség 
van Budapesten, de számunk-
ra – hiszen a férjem is vidé-
ki, nyíregyházi – a vidék jelen-
ti a feltöltődést, a kikapcsoló-
dást, a valódi emberi kapcsola-
tokat, a közösséget. Budapesten 
is egy kertvárosi részbe költöz-
tünk, és nagyon szeretjük, hogy 
ott a szomszédokkal jóban va-
gyunk, köszönünk egymásnak, 
beszélgetünk, áthívjuk egymást 
vendégségbe, illetve eltakarít-
juk egymás járdájáról a havat, 
ha látjuk, hogy a másiknak ép-
pen nem volt rá ideje. Azt gon-
dolom, hogy ez a fajta embe-
ri kapcsolat az, ami Budapes-
ten kevésbé jellemző, de azért 
a kertvárosi részben megvan. 
Karcagon pedig gyakorlatilag 
ez mindennapos dolog.

- Honnan jött a zenei érdek-
lődése? Mi vagy ki motiválta 
erre a pályára? 

- Úgy tudom, hogy a csalá-
don belül a nagyszülői ágon 
többeknek volt zenei érdeklő-
dése, de zenészt nem ismerek a 
családomban. Inkább a mate-
matika az az irány, amely jel-
lemző: a szüleim és a nővérem 
is matematikatanárok. Ter-
mészetesen van kapcsolódás a 
matematika és a zene között, 
hát én ez utóbbit választottam. 
Családi körben állandóan éne-
keltünk, a nővéremnek és az 
öcsémnek is remek zenei érzé-
ke van. Anyukám szokta emle-
getni, hogy amikor megtudtam, 
hogy létezik olyan, hogy „ope-
ra”, és ott énekelve beszélnek, 
akkortól kezdve csak azt hallot-

tam meg, ha énekelve beszéltek 
hozzám. Úgy kellett megkérni 
mindenre, és én is énekelve vá-
laszoltam rá. Tehát ez nagyon 
erős, ösztönös érdeklődés volt. 
Zenetagozatos általános iskolá-
ba jártam Karcagon, az Arany 
János utcába, ahol remek ének-
tanárok voltak. Ráczné Kovács 
Éva volt az én énektanárom, és 
ő az, aki szerintem erre a pályá-

ra, ha nem is tudatosan, de fel-
készített és irányított engem. Az 
ének mellé a hegedűt választot-
tam hangszernek, amelyet nyolc 
évig tanultam Abonyi Istvánnál 
a zeneiskolában. Koppány Má-
ria pedig szolfézsból készített fel 
engem, és így kerültem be az-
tán a debreceni zeneművésze-
ti szakközépiskolába, és onnan 
már egyenesen ment a zenei pá-
lya.

- Mit tudhatunk erről az út-
ról?

- A Kodály Zoltán Zenemű-
vészeti Szakközépiskola után 
egyenesen a Debreceni Egyete-
men folytattam a tanulmányai-
mat. Nagyon szerettem a várost, 
és jól ismertem az ott tanító ta-
nárokat is. Azt hiszem, hogy na-
gyon jól döntöttem, hogy ak-
kor még nem Budapestre ori-
entálódtam, hiszen nagyon ko-
molyan vették Debrecenben a 
tanárképzést. Nagyon jó taná-
raim voltak, akiktől rengeteget 
tanultam. Így már az egyetem 
évei alatt visszajártam az egyko-
ri szakközépiskolámba tanítani, 

ahol nyolc évig voltam szolfézs-
zeneelmélet tanár, és emellett 
népzenét, modern zenét és ze-
netörténetet is tanítottam a gye-
rekeknek. Nagyon szerettem, de 
aztán jöttek mindenféle kacska-
ringók az életemben. Voltam te-
levízióban szerkesztő-riporter, 
időjárás-jelentő és műsorveze-
tő is. Amikor a férjemet megis-
mertem – aki a Magyar Állami 

Operaházban dolgozott –, Bu-
dapestre költöztem, és egy pá-
lyázatíró cégnél a civilszerveze-
tek koordinátora lettem. Majd 
néhány évig Angliában, Malaj-
ziában és végül Spanyolország-
ban is éltünk a férjemmel, és 
már mind a három gyermekünk 
is ott született meg.

- Ilyen sokféle szakma és kü-
lönböző országok után, hogyan 
talált vissza a zenéhez?

- Nehéz volt a külföldi élet, így 
hazajöttünk. Egy évet Debrecen-
ben dolgoztam rendezvényszer-
vezőként, majd a férjem kapott 
egy lehetőséget a Magyar Álla-
mi Operaháztól mint trombi-
tás, így azóta ismét Budapesten 
élünk. Én a Szent István Király 
Zeneművészeti Szakközépisko-
lában kezdtem el tanítani, majd 
egy véletlennek köszönhetően 
kerültem a Marczibányi téri Ko-
dály Iskolába, ahol a rádiós gye-
rekek énektanáraként kezdtem 
el dolgozni, majd betanító kar-
nagya lehettem a Magyar Rádió 
Gyermekkórusának dr. Matos 
László irányítása mellett. Ezt kö-

vetően történt egy változás, ami-
kor is megbíztak engem a vezető 
karnagyi feladatokkal. Ezt azon-
ban úgy vállaltam el, hogy én ezt 
nem igazán szerettem volna csi-
nálni, mert nem szeretek vezető 
lenni. Nagyon szeretek dolgozni, 
nagyon szeretem a gyerekeket, 
nagyon szeretem a zenét, de ezt 
a fajta felelősséget, amelyet ez a 
pozíció jelentett, azt nem szíve-
sen vállaltam magamra, főként 
a családom miatt. Így fél év ve-
zető karnagyi munka után, most 
végre újra betanító karnagy le-
hetek, és Dinyés Soma lett az új 
vezető karnagya február 1-jétől 
a Magyar Rádió Gyermekkóru-
sának.

- Akkor most elégedett?
- Igen, ez nagyon jó így. Ne-

kem ez volt a legfontosabb, hogy 
a családommal lehessek. Első-
sorban édesanyának érzem ma-
gam és feleségnek. Nekem a csa-
ládom nagyon fontos az életem-
ben, és úgy érzem, hogy ez a fél 
év nagyon megterhelő volt. Haj-
nalban jöttem el otthonról, és 
késő éjjel értem haza. Gyakorla-
tilag semmit nem tudtam a sa-
ját gyerekeimről, hogy kinek, 
hogy megy az iskola, mit csinál-
nak, hogy érzik magukat. Alig 
találkoztam a saját gyerekeim-
mel, úgyhogy én ezt nem tud-
tam volna hosszútávon csinál-
ni, ez egy férfinak való munka, 
azt hiszem. 

- Milyen céljai vannak még a 
Magyar Rádió Gyerekkórusá-
val, illetve milyen tervei van-
nak más területen?

- Régebben voltak magánta-
nítványaim is, de ez már jó ide-
je nem fér bele az életembe. Az új 
vezető karnaggyal remek a kap-
csolatom, és ha ő továbbra is bi-
zalmat szavaz nekem, akkor szí-
vesen maradok itt, hiszen nagyon 
szeretem a munkámat. Emellett 
gondolkozom azon – mivel a fér-
jem most végezte el a doktori is-
kolát trombitából, és sokat segí-
tettem neki a felkészülésben, a 

doktori disszertációjának a meg-
írásában –, hogy nekivágok a 
doktorinak, és témaként pedig a 
Magyar Rádió Gyermekkórusá-
nak történetét választanám. Sze-
retném ezt tudományos igényes-
séggel feldolgozni, mert mint ki-
derült, ilyen még nem volt a több 
mint hatvanéves múltra visszate-
kintő együttes életében. Igazán 
szép sikereket ért el, és megér-
demli, hogy valaki egyszer össze-
gezze ezeket a dokumentumokat, 
hangfelvételeket és minden mást, 
ami elfekvőben porosodik a rá-
dió archívumában. Ezt gondol-
tam doktori témának, de ez még 
a jövő zenéje, most egyelőre kipi-
henem a vezető karnagyi fáradal-
maimat, és majd talán a jövő év-
től erre tudok összpontosítani.

- Ha nem „éppen” karnagy, 
akkor mivel tölti a szabadide-
jét?

- Nagyon szeretek főzni, olvas-
ni, és bár nem látszik, de nagyon 
szeretek kertészkedni is. Van egy 
kis kertünk, és imádok ott tenni-
venni, a gyomlálás a kedvencem. 
Teljesen kikapcsol, és ha megszé-
pül egy virágágyás a gyomoktól, 
akkor az nagyon jó érzés. Nem 
tudom, hogy mitől van, lehet, a 
föld adja az energiát, de ez egy-
szerűen feltölt, ha kint lehetek, és 
ezzel foglalatoskodhatok. Ugyan-
akkor a főzésben is szeretem a 
különböző nemzetek ízeit kipró-
bálni, és hál’ Istennek, a csalá-
dom vevő rá, úgyhogy ezt min-
denki nagyon élvezi. Úgy gondo-
lom egyébként, hogy fantasztikus 
gyermekeim vannak. Mindhá-
rom egy külön egyéniség, igény-
lik a figyelmet, de nem azzal vív-
ják ki, hogy fegyelmezetlenek 
lennének, vagy nehéz lenne velük 
szót érteni, hanem éppen azzal, 
hogy nagyon-nagyon jókat le-
het velük beszélgetni. Nagyon jó 
meglátásaik vannak, azt hiszem 
rengeteget tanulok tőlük, úgy-
hogy öröm velük minden perc.

Kapás Mónika

„Szeretek dolgozni és szeretem a zenét, 
de a családom a legfontosabb az életemben”

– Interjú Walter Judit karnaggyal –

Walter Juditot kezdetben egyenes út vezette szolfézs-zeneelmélet tanári 
karrierhez, majd egy időre letérve a pályájáról egy nehezebb, kacskaringó-
sabb utat választott. Végül mégis visszatalált a zenéhez, és ma a Magyar Rá-
dió Gyermekkarának betanító karnagya. A család számára mindig az első, 
de azért még vannak szakmai elképzelései is. Ezekről a tervekről, a hobbi-
járól és természetesen karcagi kötődéséről is beszélgettünk Walter Judittal. 

Fotó: Internet/Magyar Rádió
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Karcag Város Kultúrájáért Díjazottak

Kolostyákné Pljesovszki Zsuzsanna

Kolostyákné Pljesovszki 
Zsuzsanna szarvasi szüle-
tésű. Gyermekkoráról el-
mondható, hogy a család, a 
földhöz való kötődése pá-
lyaválasztására nagy hatást 
gyakorolt. Ennek köszön-
hetően tanulmányai első-
sorban mezőgazdasági jel-
legűek voltak. Állategészség-
ügyi üzemmérnöki, agrármér-
nöki, mezőgazdasági mérnök-
tanári, majd biológia szakos tanári 
diplomát szerzett. 1999-től tagja a kar-
cagi Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium nevelőtestületének.

Kiemelkedő szakmaszeretetének, elhivatottságának köszönhető-
en a kötelező feladatokon túl számos egyéb, az iskola és a tanulók 
érdekeit szolgáló tevékenységet is szívesen vállal. Szívügyeként ke-
zeli a tehetséges tanulók felkutatását, tehetségük kibontakoztatá-
sát. Ezt igazolja számos kiváló versenyeredmény is. Diákjai a Csa-
pó Dániel Emlékversenyen mindig dobogós helyezést értek el. Ha-
sonló eredmények születtek a Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és 
Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny nemzetközi döntőin, Tudo-
mányos Diákkörök Országos Konferenciáin és a Természet Világa 
tudományos ismeretterjesztő folyóirat diákpályázatára benyújtott 
pályaművek esetében is.

A tanárnőre, a tehetséggondozásban végzett kiemelkedő munká-
jára a Kutató Tanárok Országos Szövetsége is felfigyelt, amelynek 
nemcsak tagja lett, hanem alelnöke is volt.

Mindezeken kívül fontosnak tartja a nemzetközi együttműködést 
is, ennek köszönhetően több szakmai projekt megvalósításában is 
részt vett tanítványaival.

Aktívan kivette a részét az Avram Hershko Országos Természet-
tudományi Verseny szervezésében, és a Rákóczi Szövetség diák-
utaztatási programjaiban.

Rendszeresen eredményes véradást szervez. A karcagi birkafőző 
verseny lebonyolítását diákjai közreműködésével a kezdetektől fog-
va segíti. 

Kolostyákné Pljesovszki Zsuzsanna elmondta, hogy megtiszte-
lő volt számára és nagy örömmel vette, hogy az iskolai intézmény 
amelyben dolgozik - a Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégi-
um -, gondolt rá, és felterjesztette az elismerésre. Bár - ahogyan fo-
galmazott -, sosem azért csinált bármit is, hogy megjutalmazzák ér-
te, hiszen szavaival élve; „mindez belülről fakad és csinálom”. Ter-
mészetesen mégis jóleső érzés volt átvenni az elismerést a mun-
kájáért. Emellett arról is beszélt, hogy nemcsak e miatt változott 
meg az élete, hanem azért is, mert ettől a tanévtől kezdődően ke-
vesebb óraszámban tanít, ugyanis most új dolgokba kóstolhat be-
le a Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium szakképzési igaz-
gatóhelyetteseként. Részt vesz ugyan a mindennapi teendőkben, az 
iskolai életben, gyakran egyeztet kollégáival, viszont ideje legna-
gyobb részét már az új feladatok kötik le. 

Ha teheti, a családjával van és közösen barangolnak a természet-
ben, illetve a másik kedvenc hobbijának hódol, ami a kertészkedés 
- tudtuk meg a kitüntetettől.    

Brehó Mónika

Nagy Józsefné

Nagy Józsefné (Joó An-
na Mária) Karcagon szü-
letett 1958. május 19-én. 
Az általános iskolai tanul-
mányait a Zádor Úti Ál-
talános Iskolában végezte, 
majd annak befejeztével a 
Gábor Áron Gimnázium 
angol tagozatára nyert fel-
vételt. Az 1976-ban szerzett 
érettségi bizonyítvány birtoká-
ban a Szarvasi Óvónőképző In-
tézetben tanult tovább, ahol óvónői 
diplomáját 1978-ban vette át.

A 41. éve tartó pedagógusi életpályáját a Kinizsi úti óvodában 
kezdte. 1989-ben a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán tanítói képesí-
tést szerzett, és ettől az évtől kezdve immár tanítóként visszatért gyer-
mekkori tanulmányainak színhelyére, a Zádor Úti Általános Isko-
lába. Tanítványai és a szülők körében népszerűvé tette a rá jellemző 
magas színvonalú pedagógiai munka, a kiegyensúlyozottság, az ob-
jektivitás és a mások iránti tisztelet.

A közoktatási vezetői szakvizsga letételét követően 2005-ben 
megpályázta és elnyerte a Zádor Úti Általános Iskola igazgatói po-
zícióját. Az iskola fenntartását 2010-ben a Mária Iskolatestvérek 
Szerzetesrend vette át. Az iskola a fenntartóváltást követően meg-
újult szellemiségében, nevelési stílusában és munkamódszerei-
ben is.

A változások igazi kihívást jelentettek az intézményvezető számá-
ra. Nagy Józsefné minden területen kiemelkedően helytállt. Mind-
ezek mellett gondot fordított dolgozóinak lelki támogatására, ösztö-
nözte az innovációkat, a máshol jól bevált módszerek bevezetését. 

Életútja során jelentős részt vállalt a Karcagon élő családok gyer-
mekeinek nevelésében. A közvetlen, személyes hatásán túl egy olyan 
iskola vezetőjeként munkálkodott, amelyikben a gyermeki személyi-
ség tisztelete és szeretete elsődleges szempont, függetlenül a gyerme-
kek szociális- vagy kulturális helyzetétől.

- Nem számítottam erre az elismerésre, amire a nevelőtestület, a 
fenntartó egyetértésével terjesztett fel. Ugyanakkor nagyon örülök 
annak, hogy Karcag Város Képviselő-testület méltónak talált rá, és 
elfogadta a jelölésemet. Már a nyugdíjazásomra készülök, de a to-
vábbiakban is szeretném tartani a kapcsolatot az iskolával és a fenn-
tartóval, és szeretnék részt venni a munkájukban - mondta a kitün-
tetett. 

- Biztosan furcsa lesz ennyi aktívan eltöltött év után szeptember-
ben, ha a nyakamba fog szakadni ez a „nagy szabadság”, de úgy gon-
dolom, hogy minden hiányozni fog: a gyerekek és a kollégák is. Ez a 
nagy nyüzsgés és a sok feladat, amit napról napra az ember elvégez. 
Erre készülni kell mindenkinek, aki nyugdíjba megy, mert ha nincse-
nek tervei, vagy nincsen hobbija, olyan elfoglaltsága, amivel az idejét 
hasznosan el tudja tölteni, akkor nehezen éli meg mindenki ezt a vál-
tást - fogalmazott Nagy Józsefné, akinek a nyugdíjazásával több ide-
je jut a Debrecenben élő unokájára is. - Úgy gondolom, hogy a nyug-
díjba vonulásom után több időm lesz olvasni és kirándulni is, és akár 
idegen tájakat is megcsodálni - árulta el a díjazott.

Kapás Mónika

A magyar kultúra napja alkalmából átadták a Karcag Város Kultúrájáért Díj és Karcag Város Sportjáért Díj elismeréseket a 
Déryné Kulturális Központ színháztermében január 22-én. A hat díjazott közül elsőként két kulturális díjjal elismert sze-
mélyt mutatunk be, akiket további terveikről is kérdeztünk.
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Illusztrációs rajzpályá-
zatot hirdetett nagycso-
portos óvodások, vala-
mint általános iskolá-
sok részére a Szent Pál 
Marista Általános Iskola, 
Szent Pál megtérésének 
ünnepére. Az alkotások 
beküldési határideje ja-
nuár 18-a volt. A rajzpá-
lyázat témájaként „Jé-
zus életét” jelölték meg. 
A nevezőknek saját el-
képzeléseik szerint kel-
lett Jézus Krisztust be-
mutatni, bármilyen grafikai és festészeti eljárás szaba-
don választásával, A/4-es méretű rajzlapon elhelyez-
ve, paszpartuval ellátva. A pályázókat szakmai zsűri ju-
talmazta.   

Az eredményhirdetésre és díjátadásra január 25-én 
(pénteken) került sor.
EREDMÉNYEK
Nagycsoportos óvodások: különdíj: Ugocsa Hen-

rietta Viktória (Kuthen Úti Óvoda, felkészítő: Földi-
Nagy Anna, Kapitányné Zsurzsuc Andrea), külön-
díj: Gönczi Beatrix (Kuthen Úti Óvoda, felkésztő: 
Földi-Nagy Anna, Kapitányné Zsurzsuc Andrea).

1-2. osztályosok: 1. helyezett: Németh Ferenc 2.o. 
(Kiskulcsosi tagiskola, felkészítő: Veres Henrietta 
Katalin), 2. helyezett: Lázók Tibor 1.o. (Szent Pál 
Marista Ált. Isk., felkészítő: Tőkésné Szendrei And-
rea), 3. helyezett: Darabos Sarolta 2.o. (Györffy I. 
Kat. Ált. Isk., felkészítő: Décsei Erzsébet), különdíj: 
Fülöp Tamás 2.o. (Györffy I. Kat. Ált. Isk., felkészítő: 
Décsei Erzsébet).

3-4. osztályosok: 1. helyezett: Buzalka Boglárka 
4.o. (Nagykun Ref. Ált. Isk., felkészítő: Takácsné Csi-
kós Anikó), 2. helyezett: Duka Judit 3.o. (Szent Pál 
Marista Ált. Isk., felkészítő: Alexa Józsefné), 2. he-
lyezett: Rózsa László 3.o. (Szent Pál Marista Álta-
lános Iskola, felkészítő: Alexa Józsefné), 3. helye-
zett: Monori Vivien 4.o. (Kiskulcsosi tagiskola, fel-
készítő: Hegedűsné Fórián Annamária), 3. helye-
zett: Laczik Boglárka 4.o. (Györffy I. Kat. Ált. Isk., 
felkészítő: Miklóssy Krisztián).

5-6. osztályosok: 1. helyezett: Kun Gréta 6.o. (Nagy-
kun Ref. Ált. Isk., felkészítő: Jobbágy Ildikó), 1. helye-
zett: Csízi Zsuzsanna 6.o. (Nagykun Ref. Ált. Isk., fel-
készítő: Jobbágy Ildikó), 2. helyezett: Tóth Julian-
na 6.o. (Nagykun Ref. Ált. Isk., felkészítő: Jobbágy Il-
dikó), 2. helyezett: Törzsök Hanna 6.o. (Györffy 
I. Kat. Ált. Isk., felkészítő: Sipos Ferencné), 3. helye-
zett: Kiss Cintia 6.o. (Kiskulcsosi tagiskola, felkészí-
tő: Bacsó Andrea), különdíj: Balázs Elek Pál 6.o. 
(Györffy I. Kat. Ált. Isk., felkészítő: Horváth Tünde).

7-8. osztályosok: 1. helyezett: Kanalas Dávid 7.o. 
(Szent Pál Marista Ált. Isk., felkészítő: Gyökeres Má-
ria), 2. helyezett: Kardos Panna 8.o. (Györffy I. Kat. 
Ált. Isk., felkészítő: Horváth Rémusz), 3. helyezett: 
Bakó Pál Richárd 8.o. (Arany János Ált. Isk., felkész-
tő: Bacsó Andrea), különdíj: Nagy Noémi 8.o. 
(Györffy I. Kat. Ált. Isk., felkészítő: Horváth Rémusz), 
különdíj: Lukács Dzsesszika 8.o. (Kováts Mihály 
tagiskola, felkészítő: Bacsó Andrea). 

Brehó Mónika

Rajzverseny a 
Maristáknál

Barta Mihály tűzoltó főtörzsőrmester, a Kar-
cagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség hivatá-
sos tűzoltója lett Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gye „Év vonulós tűzoltója” 2018-ban. Vele be-
szélgettünk.

- Büszkeséggel tölt el, hogy első alkalommal 25 
vonulós tűzoltó-jelölt közül én kaptam meg a díjat, 
amelyet Kiss Lajos tűzoltó őrnagy, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat vezetője ala-
pított a megyei tűzoltószövetséggel és a megyei pol-
gári védelmi szövetséggel - mondja Barta Mihály, 
aki 1998 óta dolgozik hivatásos tűzoltóként.

- Az elmúlt két évtizedben számtalan káreset-
hez vonultam, ilyenkor nem gondolkodhattam, 
tettem a dolgom, mentettem az emberi életet, se-
gítettem a káresetek felszámolásában. Máig emlé-
kezetesek az első hortobágyi tűzesetek, amikor az 
egykori bombatérre vonultunk tüzet oltani, de a 
nagyobb halálos balesetek vagy azok a mentések, 
amikor extrém körülmények között kellett segíte-
ni. A tragédia hozzátartozik a mi hivatásunkhoz, 
de szakmai előrelépésemben sokat segít, hogy át-
beszéljük a laktanyában az eseteket, s ha kell szak-
ember is segít. A tűzoltóhivatás rendre, fegyelem-
re, határozottságra tanított, apaként is erre törek-
szem otthon gyermekeimmel. A nejemmel már 
tűzoltóként ismerkedtem meg, így tudja, hogy mi-

lyen a munkám, úgy érzem gyermekeim büszkék 
rám - jelentette ki Barta Mihály, aki szerint tűzol-
tónak csak az menjen, aki szeret másokon segíteni 
nemcsak szolgálatban, hanem szolgálaton kívül is. 

DE

Szeret másokon segíteni a kitüntetett tűzoltó

Január 25-én (pénteken) a 
Városházán tartotta taggyű-
lését a Nagykun Bajtársi Egye-
sület, amelyen részt vett Do-
bos László polgármester is, 
aki elismeréssel szólt a 129 fős 
egyesület munkájáról. 

A 2018-as évről Rab János ny. 
őrnagy, egyesületi elnök tájékoz-
tatta a megjelent tagokat. Mint 
elhangzott, a vezetőség folyama-

tosan figyelemmel kíséri a tag-
ság szociális helyzetét, egészségi 
állapotát, s ha valami probléma 
van, igyekeznek segítséget nyúj-
tani. A 129 fős egyesület tagsága 
részt vett a városi rendezvénye-
ken, emellett más civil szerveze-
tek eseményein is ott voltak.

- Természetesen saját prog-
ramokkal is igyekeztünk tagsá-

gunk kedvében járni. Hagyomá-
nyainknak megfelelően március 
08-án az egyesületi nőtagjainkat 
köszöntöttük. A zenés vacsorát 
az Egyesületek Házában rendez-
tük meg. Április 30-án pacalt főz-
tünk tagságunk részére. Június 
30-án részt vettünk a XX. Birka-
főző Fesztivál – X. Perzekutor Fő-
zőversenyén, ahol az első három 
helyezést elhoztuk pörköltjeink-
kel. Az évadzáró rendezvényünk 

november 10-én volt, ahol ebéd-
del vártuk tagjainkat az Egye-
sületek Házában, ahol élő zene 
mellett lehetett táncolni, beszél-
getni - sorolta az őrnagy.

Emellett egynapos kirándulá-
son voltak Szolnokon és Gyön-
gyösön, s a négynaposon Győrrel 
és környékével ismerkedtek meg. 
Együttműködnek a város más 

egyesületeivel: a Nagykunságért 
Civil Fórum Egyesülettel, az Or-
szágos Nyugdíjas Polgári Egyesü-
let Karcagi Szervezetével, a Moz-
gáskorlátozottak Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Egyesülete Karca-
gi Csoportjával és a Karcagi Nyug-
díjas Barátok Egyesületével is. Köl-
csönösen látogatják egymás ren-
dezvényeit, de részt vettek a vá-
rosi ünnepségeken is. A Honvé-
delem Napjára emlékezve május 

19-én megkoszorúzták az 
egykori HEMO falán talál-
ható emléktáblát.

- Jó az együttműködé-
sünk a Magyar Honvéd-
ség Katonai Igazgatási és 
Központi Nyilvántartó Pa-
rancsnokság 1. Toborzó 
és Érdekvédelmi Központ 
Szolnok munkatársaival 
is, minden problémán-
kat igyekeznek a lehető 
legjobban, legkorrekteb-
ben megoldani. Egyéni 
gondokkal is fordulhat-
nak hozzájuk - mondta 
Rab János, aki szólt még 
az egyesület Rózsa Fe-
renc Kertbarát Kör tago-
zatáról is. Itt gondot je-

lent az idősödő, kertészkedni sze-
rető emberek mellé az utánpót-
lás kinevelése, az ilyen érdeklődé-
sű fiatalok megtalálása. Ez is fel-
adat lesz 2019-ben. Az elnöki ér-
tékelő után a jelenlévő tagok el-
fogadták az idei tervet és a pénz-
ügyi beszámolót is.

DE

Taggyűlést tartott a bajtársi egyesület

Lapzárta: 
2019. február 11. (hétfő) 12.00 óra
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„A zsidók, akik akarják, megvalósítják államukat.”
(Herzl Tivadar)

A versaillesi békeszerződés nemcsak Európában vetette 
el egy következő háború magjait, hanem a Holy Landen is. 
Sajnos ez a mag mára erdővé nőtt. Mivel az arabok elve-
szítették a reményt egy nagy arab királyság létrehozására, 
Palesztínában a zsidó bevándorlók ellen fordultak.

Az 1920-ban összeült arab kongresszus létrehozta a Pa-
lesztin Arab Végrehajtótanácsot, amely ettől fogva a zsidó 
bevándorlás és földvásárlások ellen küzdött.

1918-ban megalakult a Cionista Bizottság, amely egy 
év múlva Zsidó Ügynökséggé alakult át, amelyet a zsidók 
kormányának is tekintettek a britek, és természetesen a 
bevándorló és az ott élő zsidó lakosság helyzetének javítá-
sán dolgozott.

Kezdetben az angol kormányzóság nem sokat tett a zsi-
dó bevándorlás korlátozására. 1928-tól egyre élesebbek 
lettek az atrocitások. Az arabok egyre gyakrabban támad-
ták meg a zsidó telepeseket és az őket védő angol rend-
őröket. A helyzet tovább éleződött, amikor kezdték meg-
szervezni a zsidó telepek védelmét. A Hasomer volt az el-
ső félkatonai szervezet, amely főként Galilleában próbál-
ta védeni a kibucokat, de kevesen voltak, és kevés siker-
rel. A Hagana már katonai alakulat volt, amely nyíltan az 
egész területen, néha az angol rendőrséggel együtt is véd-
te a zsidókat. Voltak zsidó terrorszervezetek is, ilyen az 
Irgun és a Stern csoport, amelyek illegális megtorló akci-
ókat is végrehajtottak az arabok ellen, élezve a helyzetet.

1936-ban az arabok általános sztrájkba kezdtek a zsidó 
bevándorlás és földszerzés ellen, amely hasonlított a ké-
sőbbi intifádákhoz. Sok vér folyt addig, amíg 1939-re le-
verték ezt a felkelésnek is nevezhető sztrájkot. Eredmé-
nye azonban hátrányos lett az európai zsidókra nézve, hi-
szen súlyos bevándorlási kvótát hoztak létre az angolok, s 
így kevesen tudtak elmenekülni és megmenekülni Hitler 
népirtása elől.

Jeruzsálem a vallási összecsapások színtere lett. 1920-
ban a Nebi Musza arab fesztivál (Mózes tiszteletére) za-
vargásokká fajult, amelyben sokan meghaltak és megsebe-
sültek, főleg zsidók. A Siratófal miatt 1929-ben már az an-
goloknak kellett közbelépni a zavargások miatt, mert ezen 
a területen arab vallási fennhatóság volt, és semmit nem 
akartak engedni ott a vallásos zsidóknak. Husszeini, a fő-
mufti már az egész Palesztína részt arab államnak akar-
ta Jeruzsálem fővárossal. A Zsidó Ügynökség ekkor meg-
érezte, hogy Nyugat-Jeruzsálemnél többet a leendő Izra-
el államban megszerezni nem tud, és lemondott a keleti 
részről. (Folytatása következik.)

dr. Molnár Sándor

Izrael, ahogy én látom

VI. János Pál pápa fája a Getsemáne kertben

A Legyél Te is mezőgépész! Or-
szágos Bajnokság döntőjét 2019. 
január 24-én 13.00 órától az 
AgrárgépShow-AGROmashEXPO 
rendezvény keretében a Hungexpo 
K IV-es épületében tartották meg, 
ahol a versenyzőket közel 600 lel-
kes szurkoló is buzdította.

A feladatok között szerepeltek szakmai vil-
lámkérdések, az MKB Pénzügyi Csoport által 
összeállított feladatok, és két szerelési feladat is, 
ahol a rendsodró kar összeszerelésén túl a híg-
trágya-csatlakozók szét- és összeszerelésében is 
meg kellett mutatniuk a fiataloknak szintidőn 
belül gyakorlati tudásukat, ügyességüket. A csa-
patok saját maguk által épített mezőgazdasá-
gi gépeket is hoztak a versenyre, amelyek szin-
tén lenyűgözték a zsűrit, és ezeket megfelelően 
jutalmazták is, csapataink egyedüliekként er-
re a feladatra megkapták az adható maximá-
lis pontszámot.

A közel kétórás szakmai vetélke-
dő végén, nagy küzdelemben, a rész-
feladatok pontszámainak összegzé-
se után a karcagi Szentannai Közép-
iskolából a TéeSZCSé negyedik, míg 
a SZENTannai művEK csapata az 
ötödik helyet szerezte meg.

A negyedik helyezett csapat tagjai belföl-
di gyárlátogatást és tesztvezetést nyertek. Ezen 
felül mindkét döntős a MEGFOSZ és az MKB 
Pénzügyi Csoport által összeállított nyeremény-
csomagokat kapott, és a Magyar Mezőgazda-
ság Kft. által felajánlott digitális lapszámaik 
bemutatócsomagjával is gazdagodtak.

Köszönjük a gépész szakmai munkaközösség 
odaadó, lelkiismeretes felkészítő munkáját, a to-
vábbiakban is legyenek ilyen szép eredmények!

Simon Gyula
szaktanár

Szentannais gépészek az országos döntőben

(...folytatás az 1. oldalról)
Nagyné László Erzsébet, a 

kórház főigazgatója elmond-
ta, hogy mi a szerepe, és mi-
ért fontos a szűrés az egész-
ség megőrzésében, illetve a 
betegség megelőzésében, hi-
szen a mindenkori cél a szüle-
téskori egészségben eltöltött 
életéveknek a megtartása.

A főigazgató azt is elmondta, 
hogy ez a tavalyi évben benyúj-
tott pályázat, ami egy egészség-
fejlesztési iroda és egy egész-
séges életmód fejlesztést célzó 
pályázat a járásban, öt telepü-
lést érint: Kenderest, Kisújszál-
lást, Berekfürdőt, Kunmadarast 
és Karcagot.

- Ez a program mintegy 45 
ezer fős lakosságot ér el, és 
uniós forrásból valósulhatott 
meg. Két éven keresztül tar-
tó programsorozatról beszél-
hetünk, amely több mint öt-
ven rendezvényt foglal ma-
gába a fiataloktól kezdve, a kö-
zépkorosztályon át, az idősek-
kel bezárólag. Cél az egészsé-
ges életmódra történő figye-
lemfelhívás - fogalmazott a fő-
igazgató. 

Nagyné László Erzsébet arról 
is beszámolt, hogy a mai prog-
ram kapcsán mindenképpen el-
képesztő adat az, amivel szem-
besülhettek a megjelentek. Me-
gyei szinten a szűréseken meg-
jelent célcsoportok aránya nem 
teljesíti a 40-50%-os részvéte-
li arányt, de adott esetben elő-
fordul 25%-os arányszám is. 
Nem az első körben behívottak 
okozzák a rémisztő statisztikai 
adatot, hanem a második kör-
ben megszólítottak, akik egyik 
alkalommal sem jelentek meg a 
szűréseken.  

- A dolgunk az, hogy őket 
még inkább megcélozzuk és 
tudomásukra hozzuk, hogy 
milyen sokat tehetnek az 
egészségük megőrzésében, 
illetve a betegség megelőzé-
sében, ha megjelennek eze-
ken az életkoruknak megfele-
lő szűréseken. Ebben segítsé-
gükre is tudunk lenni, ha va-
laki igényli, mobilbuszaink el-
juttatják őket a kiírt szűrések-
re - mondta Nagyné László Er-
zsébet főigazgató.

Brehó Mónika

A szűréseken való részvétel fontosságára hívták fel a figyelmet

POSTALÁDA
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Tájékoztatjuk a református általános iskola iránt 
érdeklődő kedves szülőket arról, hogy 

A jelentkezési lapok átvehetők az iskola titkárságán 
munkanapokon 7.30-15.30 óráig, 

illetve az előkészítő foglalkozások ideje alatt.

Iskolavezetés

a 2019/2020-as tanév
1. osztályába lehet jelentkezni.

Szeretettel várjuk 
az érdeklődő szülőket!  

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 
Szociális Szolgáltató Központ 

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

pályázatot hirdet

a 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 

Karcag, Bajcsy-Zsilinszky utca 6. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 

lényeges feladatok: családsegítői feladatok ellátása (gyer-
mekjóléti alapellátás, illetve szociális alapellátás) az 1993. 
évi III. törvény és az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet alap-
ján, 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 rendelkezései az irányadók. 

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

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

pesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: család- és gyermek-

jóléti szolgálatnál vagy központnál legalább 1-3 év szak-
mai tapasztalat.

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

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: rész-
letes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló ok-
iratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány a sikeres pályázást követően; nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik. 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 21. 
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 Kistérsé-
gi Társulás Szociális Szolgáltató Központ címére törté-
nő megküldésével (5300 Karcag, Püspökladányi út 33.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 19-1/2019, valamint a mun-
kakör megnevezését: családsegítő,  

 - elektronikus úton Kun Csilla intézményvezető részére a 
szszkkarcag@gmail.com e-mail címen keresztül. 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28. 

CSALÁDSEGÍTŐ 

A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvodában 

(határozatlan idejű) 

(határozott idejű )

álláshelyek kerültek meghirdetésre a 
kozigallas.hu és a karcagiovodak.hu címeken. 

Érdeklődni lehet Gulyás Ferencné intézményvezetőnél a 
06/59-503-323-as telefonszámon.

3 fő óvodapedagógus 

1 fő óvodapszichológus 

Horgászok 
figyelem!
2019. február 10-én 

(vasárnap) 
„társadalmi munka” 

(nádvágás) 
a Téglagyári-tónál 
08.00-12.00 óráig. 

Szerszámot mindenki
hozzon magával!

Nagykun Horgász 
Egyesület

A Karcag Városi Önkor-
mányzat, mint erdőgazdál-
kodó az erdészeti felügye-
lőség által meghatározott 
erdőterv alapján végzi erdő-
gazdálkodással kapcsolatos 
feladatait. Az Akácos utca 
végén található több mint 
ötvenöt éves amerikai kő-
riserdő egészségi állapota a 
fák korának előrehaladtával 
jelentősen megromlott. Az 
utóbbi években a kárte-
vők és kórokozók miatt elő-
forduló fadőlések jelentős 
kockázati tényezőt hordoz-
tak magukban. Szerencsé-
re nagyobb károk nem ke-
letkeztek, de figyelemmel az 
erdő egészségi állapotára, 
vágásérettséget jelentősen 
meghaladó korára, nem ha-
lasztható tovább annak tar-
vágása, amelyet ősszel újra-
telepítés követ. 

Kérjük a lakosság szíves 
megértését és türelmét.

Dobos László
polgármester

Tájékoztató
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Anyakönyv
Születés

2019. január 30. 

Kármán Nikolett Klaudia - 

Varga Sándor 

Kg., Hunyadi utca 9. 

Norbert Noé

Halálozás
Kocsis István Sándor 

 (1956)

Láposi István 

 (1936) 

2018. február 8. péntek

18.00 Műsorajánlat 

18.05 Nagykunsági Híradó 

18.20 Tour de Hongrie utazási magazin

 - Cegléd

18.30 Megyei Tükör

19.05 Nagykunsági krónika 

 Aktuális kérdések

 Vendég: Karcagi-Nagy Zoltán 

 Téma: elfogadták a város költség-

 vetését

 Karcagi hírek

 Háttér:

 Vendég: Kovács Miklósné

 Téma: Györffy Napok

20.40 Nagykunsági Híradó 

20.50 Karcag Városi Önkormányzat 

Képviselő-testületi ülése

2019. február 11. hétfő

18.00 Műsorajánlat

18.05 Nagykunsági Híradó 

18.20 Sztárportré

19.00 Olaj TV - Olaj KK mérkőzése

20.30 Nagykunsági Híradó

20.50 Székely konyha

21.05 Nagykunsági krónika 

2019. február 12. kedd 

18.00 Műsorajánlat  

18.05 Nagykunsági Híradó

18.20 Jöjjetek Hozzám - református 

 istentisztelet 
19.15 Karcagi hírek
20.00 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise
21.00 Nótaműsor
22.00 Karcagi rendezvény

2018. február 14. csütörtök

18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Tour de Hongrie utazási magazin
 - Kazincbarcika
18.30 Székely konyha 
 - Erdélyi gasztronómia
19.05 Nagykunsági krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: dr. Borsos Anikó 
 Téma: támad az influenza
 Karcagi hírek
 Háttér
 Vendég: Kovácsné Kerekes Katalin
 Téma: elismerésben részesült
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.20 Jó sportolók köszöntése

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

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, 

Berekfürdő területére 

vonatkozik, hétvégékre és 

esetleges ünnepnapokra 

(péntek 16.00 órától hétfő 

reggel 07.00 óráig).

Február 09-10. 
 dr. Dániel Mihály 

 Karcag, Sport utca 13.

  Tel.: 06/30-205-3260

Február 09. (Szombat)
8.00-13.00 óráig

 Berek Patika 

 (Kiss Antal utca 3.)

9.00-20.00 óráig

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Február 10. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Gyógyszertári 
ügyelet

A fenti időpontokon túl sürgős eset-

ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

 - Gyógyászati segédeszköz eladó (Karcag),
 - Textilipari kikészítő - varrodai kisegítő (Kisújszállás),
 - Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép keze-

lője - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Targoncavezető - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Egyszerű ipari foglalkozás - egyszerűsített foglakozta-

tás (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:

Tisztelt Szülők!
A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művésze-

ti Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye 
szeretettel hívja és várja a leendő első osztályos gyereke-
ket játékos farsangi foglalkozásra 2019. február 12-én 
(kedden) 16.15 órakor.

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

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 
Szociális Szolgáltató Központ 

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

pályázatot hirdet

a 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 Karcag, Bajcsy-Zsilinszky utca 6. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 

járó lényeges feladatok: ellátja a személyes gondosko-
dást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmé-
nyek, valamint személyek szakmai feladatairól és mű-
ködésükről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben fog-
lalt feladatokat. 

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

Pályázati feltételek:
 - felsőfokú képesítés, iskolai szociális munkás, család- 

és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pe-
dagógus, család- és gyermekvédelem szakos pedagó-
gus, ennek hiányában gyermek- és ifjúságvédelmi ta-
nácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagó-
gus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, gyógy-
pedagógus,

 - felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvő-

képesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: család- és gyer-

mekjóléti szolgálatnál vagy központnál legalább 1-3 év 
szakmai tapasztalat. 

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű alkalmazkodó és 
problémamegoldó képesség, önálló munkavégzés, em-
pátia, tolerancia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget iga-
zoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány a sikeres pályázást követően; nyilatko-
zat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt-
vevők megismerhetik.

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 20. 

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 Kis-

térségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ címé-
re történő megküldésével (5300 Karcag, Püspökladá-
nyi út 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályáza-
ti adatbázisban szereplő azonosító számot: 18-1/2019, 
valamint a munkakör megnevezését: óvodai és isko-
lai szociális segítő,  

 - elektronikus úton Kun Csilla intézményvezető részé-
re a szszkkarcag@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a benyújtott pá-
lyázat alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója, a szak-
mai vezető és a fenntartó képviselőjének bevonásával 
történik. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28. 

ÓVODAI ÉS ISKOLAI 
SZOCIÁLIS SEGÍTŐ 
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Ingatlan
Eladó két generációnak is al-
kalmas, összközműves csalá-
di ház a Kiskulcsosi iskolával 
szemben. Vadász Lajos, tel.: 
06/70-405-4842 vagy 06/30-
916-3299.

Hat sor kertföld (kunyhóval) 
eladó Karcagon, a Komisz I-es 
kertben. Tel.: 06/70-341-7810.

Vegyes
Eladó minőségi tűzifa kony-
hakészen, kalodába rendezet-
ten, sorba rakva (bükk, tölgy 
és gyertyán vegyesen). Ára: 
14.000 Ft/kaloda. Ugyanitt mé-
ter szálban is kapható. Ára: 
27.000 Ft/m3. Ingyenes házhoz-
szállítás. Tel.: 06/30-839-6710, 
06/70-351-6936.

Teljes körű hagyatékot felvásá-
rolok! Örökölte, vagy csak meg-
unta a régi dolgait? Megveszem 
a legmagasabb napi áron, és 
mindent el is szállítok. Hívjon 
bizalommal! Tel.: 06/30-853-
4323. 

Lakótelepi lakás bejárati ajtó el-
adó (15.000 Ft). Tel.: 06/30-326-
4531.

Figyelem! Akciós farsangi jel-

mezek és kellékek vására 

Szolnokon, a Széchenyi lakóte-

lepi piac mögötti Dávid Jelmez 

Szaküzletben (Széchenyi kör-

út 127.). Óriási a választékunk 

bölcsis, ovis, iskolás és felnőtt 

méretű jelmezekből és kiegészí-

tőkből. Nyitva mindennap 9.00-

18.00 óráig. Olcsó árak, óriási 

választék.

Karcagon, iskolafelszámolás 

miatt sok-sok minden eladó: 

ebédlőszekrény (8 részes, 

150.000 Ft), egy- és kétrészes 

szekrény, asztalok, padok, 

székek, táblák (jó állapotú-

ak, az új árának harmadáért), 

tárgyalóasztal (12 személyes, 

50.000 Ft). Érdeklődni: 06/30-

696-5288-as telefonszámon. 

Kitűnő állapotban lévő 4 égős 

gáztűzhely eladó, valamint ki-

tűnő állapotban lévő nagy-

képernyős, színes TV jelké-

pes összegért elvihető. Tel.: 

06/70-424-5257.

Eladó egy 51 cm képernyős 

Samsung TV, távkapcsolóval 

együtt. Tel.: 06/70-311-7726.

Eladó HP 1000 lézernyomta-
tó, teatűzhely, TV-állvány (fe-
hér), kompresszor, szék, boros-
hordók, fogasléces emelő (hé-
vér). Tel.: 06/59-313-358, 06/30-
496-7856.

Termelői mézvásár február 09-én 
(szombaton) Karcagon, a Reggel 
utca 33. szám alatt a nagykapu-
ban. Igény szerint házhoz is vi-
szem. Rendelés: 06/30-696-
5288-as telefonszámon.

Eladó 2 db női kerékpár, do-
hányzóasztal, 2 db rekamié, 1 
db íróasztal, 3 db karosszék, 
mosogató, keverőtárcsás mo-
sógép, 1 db komód (két éjje-
liszekrénnyel), 4 db fotel, 1 db 
régi telázsi és 1 db fagyasztó-
szekrény. Tel.: 06/20-230-1202. 

96 m2-es családi ház, teljes köz-
művel, központi fűtéssel, (gáz- 
és vegyes tüzelésű kazánnal) 
eladó. Ugyanitt elektromos ku-
koricamorzsoló tárolóval el-
adó. Tel.: 06/59-300-129. 

Kétszárnyú vas ajtólap, ke-
resztvágófűrész, éjjeliszek-
rény, tükör, hajszárítóbúra (fo-
tellal), éjjeli lámpák, kazánhoz 
piszkavas, esernyők, ablakra 
vasrács, hajmosótálhoz pajzs, 
csap (10 literes fali melegítő-
höz), felmosóvödör, függöny-
tartók eladók. Tel.: 06/30-856-
4631, 06/30-849-2295.

Állat
Kopasztott kövér kacsa eladó. 
Megrendelést már most fel-
veszünk folyamatosan húsvé-
tig, illetve a készlet erejéig. 
Karcag, Soós I. utca 12. Tel.: 
06/59-311-969, 06/30-244-
5160.
Kopasztott, rántani való csir-
ke eladó. Megrendelését már 
most felvesszük folyamato-
san húsvétig, illetve a készlet 
erejéig. Karcag Soós I. utca 12. 
Tel.: 06/59-311-969, 06/30-244-
5160.
Eladó 4 db hasas birka. Ellés áp-
rilisban. Tel.: 06/30-967-5578. 

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenfé-
le javítás, cipzárcsere, felhaj-
tás, bőrkabát- és hátizsákjaví-
tás. Tel.: 06/59-887-269, 06/70-
300-9730.
Üvegezés-képkeretezés! Sári 
Mihály egyéni vállalkozó, 
Karcag, Szent István sgt. 14. 
Tel.: 06/30-219-6813.
Az Orgonda Agrár Kft. földet 
bérelne, és vállal növényvédel-
mi szaktanácsadást, szakirá-
nyítást. Tel.: 06/30-785-0690. 
Növényvédelmi szakirányí-
tást szerződéskötéssel, szám-
laképesen vállalok. Kenyeres 
László okleveles növényorvos, 
tel.: 06/30-785-0690.

Feleslegessé vált papír- és 
fémhulladékát ingyen elszál-
lítom! (Mosógép, hűtőgép, 
gázkészülék, autó-motor ak-
kumulátor, stb.) Tel.: 06/30-
265-4197.

Oktatás! Talpref lexológia 
masszázs alaptanfolyam in-
dul február 16-án Karcagon. 
Érdeklődni a 06/70-613-3309 
és a 06/30-428-5642 telefon-
számokon lehet. 

Vállaljuk az alábbi munká-
kat: épületek építését, bontá-
sát, bármilyen nemű kőműves 
munkát. Tető építését, javítá-
sát, járdák, kapubejárók újjá-
építését, betonozását, udva-
rok takarítását, terepek tisztí-
tását. A legkedvezőbb árakkal 
dolgozunk! Bármilyen nemű 
földmunkát, kubik munkákat 
is elvégzünk, nagy felületek 
aszfaltozását, zúzalékolását. 
Akár részletfizetés is meg-
oldható. Hívjon bizalommal! 
Nyugdíjasoknak kedvezmény! 
Tel.: 06/30-853-4323.

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.

TISZTELT 

HIRDETŐINK!

SZERKESZTŐSÉGÜNK 
A HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁ-
ÉRT FELELŐSSÉGET 

NEM VÁLLAL!
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SPORT HIRDETMÉNYEK
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 

Szociális Szolgáltató Központ 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet

a 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 Karcag, Bajcsy-Zsilinszky utca 6. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással já-

ró lényeges feladatok: a szociális igazgatásról és a szo-
ciális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az 1997. 
évi XXXI. törvény, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet vo-
natkozó részei, illetve a szakmai protokoll és módszer-
tani útmutató alapján szociális diagnózis felvétele, eset-
menedzseri feladatok ellátása a Karcagi Járásban. 

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

Pályázati feltételek:
 - felsőfokú képesítés, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 

2.sz. mellékletében az esetmenedzserre vonatkozó 
képesítési előírások, 

 - felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvő-

képesség. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: család- és gyer-

mekjóléti szolgálatnál vagy központnál legalább 1-3 év 
szakmai tapasztalat. 

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű terhelhetőség, alkal-
mazkodó és problémamegoldó képesség, önálló mun-
kavégzés, empátia, tolerancia. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
részletes szakmai önéletrajz, iskolai végezettséget iga-
zoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány a sikeres pályázást követően; nyilatko-
zat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt-
vevők megismerhetik.

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 21. 

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 Kis-

térségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ címé-
re történő megküldésével (5300 Karcag, Püspökladá-
nyi út 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályáza-
ti adatbázisban szereplő azonosító számot: 20-1/2019, 
valamint a munkakör megnevezését: szociális diag-
nózist felvevő esetmenedzser,  

 - elektronikus úton Kun Csilla intézményvezető részé-
re a szszkkarcag@gmail.com e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a benyújtott pá-
lyázat alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója, a szak-
mai vezető és a fenntartó képviselőjének bevonásával 
történik. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28. 

SZOCIÁLIS DIAGNÓZIST 
FELVEVŐ ESETMENEDZSER 

Január 29-én (kedden) került 
megrendezésre a Karcag Városi 
Sportcsarnokban immáron har-
madik alkalommal a Futsal me-
gyei döntő. Minden évben sor 
kerül erre a versenyre, ahol a 
karcagi és környékbeli közép-
iskolások mérik össze tudásu-
kat ebben a sportban. Akik itt 
jól szerepelnek, azok lehetősé-
get kapnak arra, hogy egy regi-
onális forduló keretein belül to-
vábbjussanak az országos dön-
tőbe, amely idén Nyírbátorban 
kerül megrendezésre, várhatóan 
április, május környékén. 

A rendezvényt Pardi Sándor, 
a Karcagi Szakképzési Cent-
rum főigazgatója nyitotta meg. 
Jelen volt Fodor Csaba is, a 
Karcagi Szakképzési Centrum 
Varró István Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium 
testnevelő tanára, aki felkészí-
tette a megmérettetésre a ha-
zai csapatot. Mind a ketten sok 
sikert kívántak a megjelentek-
nek a versenyzéshez, és élmé-
nyekben gazdag napot. Arra 
biztatták a fiatalokat, hogy tu-
dásuk legjavát adják a pályán, 

a sportszerűség szabályait kö-
vetve.

Pardi Sándor, a Karcagi Szak-
képzési Centrum főigazgatója 
elmondta, hogy minden évben 
tartanak egy megyei szintű se-
lejtezőt, mindig a kijelölt helyszí-
nen - idén Karcagon - ahonnan a 
Szolnok megyei nyertes tovább-
jut a regionális fordulóra, ahol 
ebben az évben előreláthatólag 
Heves és Nógrád megye nyerte-
sével játszik majd. Idén Szolnok-
ról a Szolgáltatási SZC Ruhaipa-
ri Középiskolája és Általános Is-
kolája (RISZI), a Kereskedelmi 

és Vendéglátóipari Szakképző Is-
kola (KERÓ), Túrkevéről a VÁ-
NYAI DSE és Karcagról a VAR-
RÓ SZKI. csapatai mérkőztek 
meg egymással.    

Fodor Csaba, a Karcagi Szak-
képzési Centrum Varró István 
Szakgimnázium, Szakközépis-
kola és Kollégium testnevelő ta-
nárától megtudtuk, hogy tulaj-
donképpen ez a sport a terem-
labdarúgásnak egy olyan válto-
zata, ahol csak négy mezőnyjá-
tékos és egy kapus van egyszerre 
a pályán, és futsal labdával ját-

szanak, amely egy speciális lab-
da, kisebb méretű és nem pattan 
annyira, tehát a technikás labda-
rúgás egy kézilabda méretű pá-
lyán még inkább megvalósul-
hat. Stratégiailag a győzelemben 
sokat jelenhet az, hogy egy-egy 
csapat a verseny során mire ren-
dezkedik be; a biztos védelem-
re, vagy a gyorsindulási lehető-
ségekre épít. 

Fodor Csaba elmondta, hogy 
idén újból szeretnék visszasze-
rezni a két évvel ezelőtt elve-
szített bajnoki címet, és bíznak 
benne, hogy ez sikerülni is fog.   

Eredmények:
VÁNYAI-KERÓ 0:3, 
RISZI-VARRÓ 0:9, 
VÁNYAI-RISZI 1:3,
KERÓ-VARRÓ 1:4,
KERÓ-RISZI 7:2, 

VÁNYAI-VARRÓ 1:0. 
A megyei bajnokcsapat tagjai: 

Balogh Norbert, Farkas Dávid, 
Gönczi István, Pintér György, 
Mihácsi Patrik, Seres Zsolt, Seres 
István, Szendrei István, Tyukodi 
Krisztián.    

Brehó Mónika

Futsal megyei döntőt rendeztek Karcagon

2019. január 30. 
Karcag-Kisújszállás 6-4
Karcag: Belényesi-Kovács L., Szőke R., Terjék, 
Domokos A., Szentannai, Szívós G., Szívós Gy., 
Hajdú Zs., Hudu, Györfi.
Cserék: Orosz, Balajti, Andrusek, Juhász, Kőrösi.
Karcagi góllövők: Györfi (5), Domokos A.

2019. február 2.
Karcag-Cibakháza 1-4
Karcag: Belényesi-Kovács L., Szőke R., Terjék, 
Domokos A., Szívós Gy., Hajdú Zs., Hudu, Györfi.

Cserék: Kőrösi, Juhász, Balajti, Andrusek, Orosz.
Karcagi góllövő: Kovács L.
Edző: Orosz István.

Február 9-én (szombaton) újabb előkészüle-
ti mérkőzés lesz 10.00 órakor a Szentannai pá-
lyán. Az ellenfél Tiszafüred együttese lesz. 

A megyei I. osztályú bajnokság február 23-
án (szombaton) kezdődik. Idegenben az első 
mérkőzés Mezőtúron lesz.

B.I.

Előkészületi mérkőzések
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