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A kommunizmus áldozataira emlékezve február 25-én (hétfőn) a Karcag Városi Önkor-
mányzat nevében Dobos László polgármester, Gyurcsek János alpolgármester és dr. Czap 
Enikő aljegyző helyezte el a kegyelet koszorúját a katolikus templommal szemközti parkban, 
a kommunista diktatúra áldozatainak emléket állító kopjafánál. Az Országgyűlés 2000. jú-
nius 13-án nyilvánította február 25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává, és azóta 
minden évben ekkor emlékezünk meg a kivégzés vagy éhínség miatt életét vesztett, családja-
iktól elválasztott, és kényszertáborba hurcolt honfitársainkról.

A kommunizmus áldozataira emlékeztek

Február vége még javában a 
disznótorok ideje, amikor hur-
kát, kolbászt kell tölteni és fo-
gyasztani a jó ízű hagyományos, 
toros étel, a káposzta mellett. 
Ennek apropóján rendezte meg 
február 23-án, szombaton a Lo-
vagi Udvarban Szatmári János 
mesterséf a Kárpát-medencei 
hagyományos disznóvágást.

A karcagi Konok Kunok csa-
pata Juhász János vezetésé-
vel a szétbontott disznóból 
fehér/tüdős- és véreshurkát, 
kolbászt és csepleszbe töl-
tött májas hurkát készített, a 
konyhában pedig főtt a hús-
leves, a toros káposzta és a 
töltött káposzta.

Az udvari kemencében a 

házigazda friss kenyeret sü-
tött, s a szorgos kezű karca-
gi Konok Kunok csapat hölgy 
tagjai Agócs Lászlóné vezeté-
sével a disznótorok elmarad-
hatatlan karcagi kelttésztás 
süteményét, a ferdinándot sü-
tötte meg.  

(Folytatás a 2. oldalon...)

Kárpát-medencei disznótoros ételek napja

Ady Endre halálának 100. évfordulója alkalmából 
felolvasóestet rendezett a Francia-Magyar Baráti 
Társaság a Déryné Kulturális Központtal közösen 
február 20-án, szerdán az Ifjúsági Házban.

Türke Jánosné, a Francia-Magyar Baráti Társaság el-
nöke köszöntőjében elmondta, a rendezvénynek nem 
tisztje Ady életútjának, munkásságának ismertetése. 
Sokkal inkább arról szól, hogy a résztvevők egy benső-
séges hangulatban elszavalják a kedvenc Ady-versei-
ket. - Miért mi csináljuk, a Francia-Magyar Baráti Társa-
ság? Adynak van Párizzsal kötődése, legalább hatszor 
volt kint hosszabb-rövidebb ideig. Ez a baráti társaság a 
kultúra területén igyekszik minden olyat felkarolni, ami 
Franciaországgal, Magyarországgal kapcsolatos. Úgy 
gondoltuk ezért, hogy ebben az évben mi is megemlé-
kezünk Adyról – fogalmazott Türke Jánosné.

Ady száz évvel ezelőtt, 1919. január 27-én halt meg 
Budapesten. Búcsúztatásáról a versek felolvasása előtt 
Türke Jánosné szólt néhány szót. A költőt utolsó útjára 
közéleti személyiségek mellett több tízezren kísérték el 
január 29-én.

A visszaemlékezés után mindenki felolvasott egy vagy 
több számára kedves Ady-verset.

Türke Jánosné azt is elmondta, hogy az Ady felolvasó-
est után a baráti társaság havi rendszerességgel virtuális 
utazásokat tervez Franciaországba. A találkozókon saját 
és internetről mentett filmeket vetítenek le. - Felvettem 
a kapcsolatot a Budapesti Francia Intézettel, és elképzel-
hető, hogy onnan is tudunk hozni filmeket. Ennek csak 
annyi hátránya, hogy kevés magyar nyelvű filmjük van, 
legtöbb francia nyelvű – árulta el a Francia-Magyar Bará-
ti Társaság elnöke. 

Kapás Mónika

Felolvasóestet tartottak 
Ady Endre halálának 100. 

évfordulója alkalmából
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KÖZÉLET

Közéleti szilánkok
Kommunizmus, 
migráció, Oscar

Furcsa véletlen, hogy az idén febru-
ár 25-én Magyarországon a „Kommu-
nizmus áldozatainak emléknapja” egy-
beesett az Amerikai Filmakadémia Os-
car-díjainak az átadásával. A „két dolog” 
között persze látszólag semmiféle össze-
függés nincs, én is csak akkor vettem ész-
re, amikor átkapcsoltam a Moziverzum 
csatornára, ahol élőben közvetítették 
az Oscar-gálát. Eszembe jutott ugyanis, 
hogy az egyik régi barátom nemrég egy 
lengyel filmet említett, amit Oscarra je-
löltek. Pawel Pawlikowski rendezte a Hi-
degháború című filmet, ami 2018-ban 
Cannesban már nagydíjat nyert, és emel-
lett még öt Európai Filmdíjat is kapott. A 
film az ’50-es évek Lengyelországában 
játszódik. Bár nem politikai témájú, in-
kább egy „love story”, de a „lengyel sztáli-
nizmus” bemutatása is központi szerepet 
kap a történetben. Voltaképpen a kom-
munizmus miliője lehetetleníti el a film 
két szerelmese életét.

Nem láttam még a filmet, csak a 
wikipédián olvastam el a történetet, de 
nagyobb összegben mertem volna fogad-
ni, hogy nem kap Oscar-díjat. Sejtésem 
beigazolódott, semmilyen kategóriában 
nem kapott díjat. Aztán, ahogy a díjazot-
takat láttam, illetve a „trendet”, teljesen 
nyilvánvalóvá vált számomra, hogy való-
színűleg az „eszmei mondanivalója” mi-
att. Vélhetően zavarta a Filmakadémiát a 
kommunista eszme ilyetén való kritikája. 

Már el is akartam kapcsolni a csator-
náról, amikor az egyik Oscar átadására 
bejött a színpadra a 76 éves, kétszeres 
Oscar-díjas Barbara Sterisand színész-
nő, énekes, filmproducer, stb. „nagyasz-
szony”, és elkezdett beszélni. Nyíltan bí-
rálta a Trump-féle migrációs politikát, 
a mexikói határra tervezett kerítést, és 
a többi. Milyen gyönyörű a nációk ke-
veredése – mondta elbűvölő hangjá-
val. Mintha csak Richard Kalergit hal-
laná az ember. Mert mi is volt a célja 
Richard Coudenhove-Kalerginek, aki ja-
pán anyától és osztrák-magyar diplo-
mata apától származó, befolyásos eu-
rópai politikus, egyben szabadkőmű-
ves volt? A Praktischer Idealismus című, 
1925-ben megjelent könyvében kifej-
tette, hogy Európát sárga-mongoloid és 
harmadik világbeli színes bőrű népekkel 
kell keresztezni, hogy létrejöjjön egy et-
nikai identitás nélküli, soknemzetiségű 
kevert lakosság, amelyen a hatalmi elit 
könnyen uralkodhat. 

Ez pedig már kommunista eszmeiség.
 Mit is ír Szolzsenyicin a kommunisták-

ról: „A kommunistáknál kártékonyabb és 
veszélyesebb embertípust még nem pro-
dukált a történelem. Cinizmusuk, szem-
telenségük, hataloméhségük, gátlás-
talanságuk, rombolási hajlamuk, kultú-
ra- és szellemellenességük elképzelhe-
tetlen minden más, normális, azaz nem 
kommunista ember számára. A kommu-
nista nem ismeri a szégyent, az emberi 
méltóságot, és fogalma sincs arról, amit 
a keresztény etika így hív: lelkiismeret. A 
kommunista eltorzult lélek, egészséges 
szellemű európai ember nem lehet kom-
munista.”

-ács-

(...folytatás az 1. oldalról)
Szatmári János mesterséf azt 

szeretné, ha a fiatalok is meg-
tanulnák és továbbvinnék a ha-
gyományos disznótorokat, ezért 
is rendezi meg évek óta a Kár-
pát-medencei disznótoros éte-
lek napját, ahol a karcagi toros 
ételek mellett a határon túlról 
érkezett csapatok is megmutat-
nak egy-egy jellegzetes disznó-
ból készült ételt a karcagiaknak.  

Pecsenka András, a délvi-
déki Bácskossuthfalváról érke-
zett. A hagyományos disznóto-
ros ételeket náluk már kevesen 
készítik, alig van ugyanis házi 
disznótor. Ő hagyományosan 
fűszerezett húsokat sütött gril-
len a vendégeknek. A felvidé-
ki Sárosfán, Vasik Lászlóéknál is 
alig van már disznótor. Ő most 
kemencében sült fokhagymás 
töltött húst készített a vendé-
geknek.

Kovács Sándor, városunk és 
térségünk országgyűlési kép-
viselője is több disznótoron 

vett részt ismerősöknél, ba-
rátoknál az elmúlt hetekben. 
- A tél a disznótorok szezon-
ja. Itt az Alföldön a téli sport 
a disznótor, nincs sí, nem na-
gyon korcsolyázunk, nincse-
nek nagy fagyok, de a disznó-
tor, az elmaradhatatlan. Ez na-
gyon jó, barátok, rokonok ta-
lálkoznak, és nagyon finoma-
kat is eszünk, a hurka, a kol-
bász, s a reggeli hagymás vér 
elmaradhatatlan egy karcagi 
disznótorban. Most legkisebb 
fiam, Márton kísért el, s érdek-
lődéssel nézte a munkálato-
kat. Én is így tanultam meg an-
nak idején a fogásokat, hogy 
mi micsoda, hogy bontják 
a disznót, hogy kell perzsel-
ni, darabolni, hogy kell a kol-
bászt ízesíteni, hogy kell meg-
kóstolni a kész kolbászhúst. S 
ha vagyunk olyan szerencsé-
sek, hogy az utánunk jövők is 
meg tudják ezt tanulni, akkor 
azt gondolom, tovább fog élni 
ez a kitűnő alföldi, magyar ha-
gyomány, a disznótor - mondta 
Kovács Sándor.

Szatmári János az udvari ke-

mencében kis cipókat is sütött. 
- A friss házi kenyér egy foga-
lom, ezek a kis cipók a gyerek-
koromat idézik. Nálunk is sült 
mindig ilyen a disznótorokon 
- mondta dr. Fazekas Sándor 
országgyűlési képviselő, ko-
rábbi földművelésügyi minisz-
ter. - Most talán újra kezd elter-
jedni az otthoni házi sütés a ke-
nyérsütő gépekkel, a bioliszttel, 

a hagyományos kiváló minősé-
gű búzalisztekkel. Ez is része 
volt a hagyományos disznótor-
oknak, mint a hurka, a kolbász, 
a pecsenye. Ma a Lovagi Ud-
varban határon túlról is érkez-
tek főzők, akik saját disznótoros 
különlegességeiket készítik el. 
Az ország több településén jár-
va azt tapasztalom, hogy disz-
nóvágáskor sok helyen nem ké-
szítenek már kolbászt, hurkát, 
a felbontás után a húst leszele-
telik, s fagyasztóba teszik. Kar-
cagon még hagyományai van-
nak a disznótoroknak. Ha a kar-
cagi kolbászízesítő versenyt, az 
abádszalóki, túrkevei, tiszafü-
redi böllérversenyeket vesszük 
alapul, elmondhatjuk, a tér-
ségben még a hagyományos 
módon dolgozzák fel a disz-
nót, több különlegességgel is. 
A karcagi disznótor kifinomult, 
máshol is készített ételei - orja-
leves, toros és töltött káposzta, 
hurka, kolbász, pecsenye, hagy-
más vér - mellett a cseplesszel 
borított májas pogácsa egyedi, 
máshol ilyen nincs. Bízom ben-
ne, hogy ez a karcagi speciali-

tás helyi értékként önálló karri-
ert kezd majd, s az ország egy-
re több részén megismerik a jö-
vőben. Ezért a karcagi Konok 

Kunok csapata is sokat tesz - fo-
galmazott dr. Fazekas Sándor.

DE

Hirdetmény
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Központi Statisztikai 

Hivatal (KSH) Karcag településen az elnöke által 2019-
re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapu-
ló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek 
gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Prog-
ram (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megneve-
zései a következők:  
1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei 
1942 A lakosság utazási szokásai 
2003 Háztartások információs és kommunikációs techno-

lógiai eszköz-használata
2153 Háztartási költségvetési és életkörülmények adatfel-

vétel, naplóvezetés 
2154 Háztartási költségvetési és életkörülmények adatfel-

vétel, éves kikérdezés 

Az összeírási munkát a KSH megbízásából a Statek 
Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes 
igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadás-
ra kijelölt háztartások kiválasztása a KSH népszámlálási 
adatállományának aktualizált változatából véletlenszerű 
mintavétellel történik az ország különböző településein. Az 
adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetle-
nek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében. 

A kapott adatokat a KSH a hivatalos statisztikáról 
szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Par-
lament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános 
adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásainak megfelelően 
bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részé-
re nem szolgáltatja ki. Az eredmények név és egyedi ada-
tok nélkül, valamint összesített statisztikai táblázatokban 
kerülnek közlésre. 

A lakosság részére, a KSH munkanapokon hétfőtől 
csütörtökig 8.00 és 16.00 óra között, pénteken 8.00 és 
14.00 óra között a +36/80-200-766-os telefonszámon, il-
letve a lakinfo@ksh.hu email címen ad további felvilágo-
sítást. Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási ered-
ményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes olda-
lon található Adatgyűjtések/Lakossági adatgyűjtések 
menüpont nyújt tájékoztatást. 

A KSH előre is köszöni a lakosság együttműködését, 
támogatását, amellyel hozzájárulnak a felmérés sikeres 
végrehajtásához. 

Rózsa Sándor 
jegyző

Kárpát-medencei disznótoros ételek napja
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KARCAG VÁROS KITÜNTETETTJEI

Dorkovics Ágnes

Dorkovics Ágnes a Jász-
berényi Tanítóképző Főis-
kolán végzett technika-
népművelés specializá-
ción. Pedagógusi mun-
káját 1980-ban kezdte 
egy szolnoki iskolában, 
majd 1984-ben került a 
Karcagi Általános Isko-
la és Diákotthonba (Kál-
vin 9.) mint tanító. 1985-
ben magyar nyelv és irodalom, 
majd 1989-ben pedig történelem 
szakos tanári diplomát szerzett. Folya-
matosan képezte magát, részt vett történelem mesterkurzuson, játék-drá-
majáték nevelésen, tevékenységközpontú pedagógiában. Mindig fontos-
nak tartotta az irodalmi ízlés fejlesztését, és nagy hangsúlyt fektetett a kö-
zösségformálásra. Elengedhetetlen számára az egyénnel való személyes 
törődés, lélekápolás. Diákjait nemcsak tanulmányi előmenetelükben kö-
vette figyelemmel, de a bekövetkezett változásokra, viselkedésük elemzé-
sére is időt, energiát fordított. Oszlopos tagja volt az iskola humán szak-
mai közösségének, számos iskolai és városi műsor összeállítója, rendező-
je volt. Több tanítványát is eredményesen készítette fel magyar és történe-
lem versenyekre. Egyik megálmodója és szerkesztője volt a „Neteddle” is-
kolai diákújságnak. Saját maga is írt verseket, amelyek számos újságban 
is megjelentek. Egyik jelentős kötete „Az utolsó jégkorszak”. Irodalmi és 
társadalmi tevékenységét jelzik, hogy tagja volt a szolnoki Fiatal Alkotók 
Körének, a karcagi Györffy-körnek, a Magyar Újságírók Szövetségének. 
Helyi tudósítója volt az Új Néplapnak, rovatvezetője a Kunhalomnak és 
olvasószerkesztője a Jászság című folyóiratnak.

Komolyság és kritikai szellem jellemzi. Egy határozott személyi-
ség, aki mindig segítette kollégáit. 2015-ben magas színvonalú ok-
tató-nevelő és a város kulturális életben végzett munkájának elisme-
réseképpen elnyerte a Karcag Város Kultúrájáért Díjat. 2018 decem-
berében a Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézményből vonult 
nyugdíjba. Most a magyar kultúra napja alkalmából az Emberi Erő-
források Minisztériuma Elismerő Oklevél és Pedagógus Szolgálati 
Emlékérem kitüntetésekben részesült.

- Köszönöm az iskolavezetésnek, hogy felterjesztettek, illetve a 
munkatársaimnak is, hiszen ahhoz, hogy egy ember sikeres legyen a 
munkájában, ahhoz kell a csapatmunka is. Friss nyugdíjasként most 
nézek elébe az életem egy másik szakaszának, mint egy második 
gyerekkornak, amikor a nyugdíj révén a megélhetés biztosított, és 
az ember előveheti a régi álmokat, vágyakat – fogalmazott a díja-
zott, aki leginkább Magyarország különböző pontjaira szeretne el-
utazni. - Rájöttem, hogy szép hazámat alig ismerem. Annyi szép tá-
junk, városunk van, és olyan keveset tudunk róluk. Az Őrséget so-
sem láttam még, csak történelemtanárként tanítottam róla. A Du-
nántúl nagy része is felfedezetlen számomra, az Északi-középhegy-
ség szintén, tehát van mit bepótolnom – árulta el Dorkovics Ágnes, 
aki leginkább az emberekért, az adott városnak, tájnak a hangula-
táért, és nem a látnivalókért töltene el néhány hetet ezeken a helye-
ken. Saját bevallása szerint még nem érzi a tanítás hiányát, de el tud-
ja képzelni, hogy két-három év múlva megérik benne a gondolat, 
hogy újra tanítana, hiszen a tanításhoz szükséges könyveitől nem 
tudott megválni.

Csányiné Nagy Julianna

Csányiné Nagy Juliannának, a KÁIAMI 
Kiskulcsosi Általános Iskolai Tag-
intézményének egykori pedagó-
gusának egész életét meghatároz-
ta a gyerekek és a zene szerete-
te. Már középiskolás korában be-
kapcsolódott a városi kamarazene 
és vegyeskar munkájába. Mindkét 
együttese megyei és országos verse-
nyekre, találkozókra járt, egy évig se-
gédkarnagyként is dolgozott. Évtizede-
ken keresztül vezette az iskolai énekkart, 
akikkel számos iskolai és iskolán kívüli ren-
dezvényen felléptek. Az Éneklő Ifjúság Minősítő 
Hangversenyein bronz, majd több ezüst minősítés után arany minősítést értek el a 
tanítványaival. A Kiskulcsosi Templom 2005. augusztus 21-ei felszentelése óta ze-
nei világnapot, adventi hangversenyeket tartanak a zenét kedvelőknek. Munkája má-
sik részét a könyvtáros tevékenysége jelenti. A tagintézmény minden tanulója tagja 
a könyvtárnak, akik rendszeresen kérik segítségét. Könyvtárhasználati órákat is tart, 
amelynek célja a könyvtár működésének a megismerése, az olvasás megszerettetése. 
Aktívan részt vesz a könyvtáros tanárok városi munkaközösségében.

Csányiné Nagy Julianna a tavalyi évben megkapta Karcag Város Kultúrájért Dí-
ját, idén pedig két másik kitüntetéssel – Emberi Erőforrások Minisztériuma Elis-
merő Oklevél és Pedagógus Szolgálati Emlékérem – is gazdagodott.

- Nagyon meglepődtem, legfőképpen azon, hogy egyszerre két elismerést is 
kaptam, nagyon jól esett. Köszönet érte a munkáltatónak, hogy érdemesnek ta-
lált ezekre a díjakra is – mondta a kitüntetett, aki a tavalyi díjazásánál még csak 
készült a nyugdíjazására. - A 2018/2019-es tanévet már nem kezdtem el. Jól tel-
nek a nyugdíjas napjaim, örülök, hogy megértem. Rengeteget vagyunk az uno-
kákkal, segítünk a gyerekeinknek. Nagy kertföldjeink vannak, így ha olyan az idő, 
akkor sokat kertészkedünk is. Emellett segítjük az idős szüleinket is – fogalmazott 
Csányiné Nagy Julianna.

A magyar kultúra napja alkalmából a Karcag Város Kultúrájáért Díj és a Karcag Város Sportjáért Díj mellett az Emberi Erő-
források Minisztériuma Elismerő Oklevelét és Pedagógus Szolgálati Emlékérmet is átadtak a Déryné Kulturális Központ 
színháztermében január 22-én. A díjazottakat további terveikről is kérdeztük.

Pályázati felhívás

A Karcag Városi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 
meghirdeti a karcagi lakóhellyel rendelkező felsőoktatásban tanuló hallgatók 
és középiskolai tanulók 2019. I. félévi tanulmányi támogatásáról szóló pályá-
zatát. 

A pályázat benyújtásának feltétele, a pályázó
 - felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, vagy középiskolában 

nappali tagozatos tanulmányokat folytat,
 - tanulmányi eredménye eléri a pályázati kiírásban meghatározott tanulmá-

nyi átlagot,
 - a családban az egy főre eső nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 85.500 Ft-ot.

A pályázati felhívás és az adatlap letölthető a www.karcag.hu oldalról, vagy 
kinyomtatott formában elvihető a Karcagi Polgármesteri Hivatalból.

A pályázatot a Karcagi Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani (Karcag, 
Kossuth tér 1. fszt. 52. iroda). 

A beadás határideje:  2019. március 31. 
Az elbírálás határideje:  2019. április 30. 

Karcagi Polgármesteri Hivatal
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Közel kétszáz fő mérte össze tudását 
ingafutásban a Városi Sportcsarnok-
ban a február 12-én, kedden megren-
dezett „Mozdulj Györffy” sportver-
senyen. A programon az évfolyamok 
egymás ellen futottak, és a legjobb, az-
az a legtöbbet futó osztályok nyerték 
el az évfolyambajnoki címet. A verse-
nyen külön értékelésre kerültek az év-
folyamok legtöbbet teljesítő tanulói.

Az ötödik évfolyamon a lányok kö-
zött 1. lett Márki Réka 5.a, 2. helyezett 
Erdei Bianka 5.a, 3. pedig Farkas Csil-
la 5.a. A fiúknál az 1. helyet Mándoki 
László 5.a, a 2. helyet Illyés Péter 5.a 
szerezte meg, míg a 3. helyen Magyar 
Ákos 5.a osztályos tanuló végzett.

A hatodik évfolyamon a lányok 
között 1. helyezett lett Madar Szilvia 
6.a, 2. helyen Szabó Szonja 6.b vég-
zett, a 3. helyet pedig Györfi Edit 6.b 
szerezte meg. A hatodikos fiúk között 
1. helyezett Papp Gábor 6.b, 2. helye-
zett Csanádi Dániel 6.b, a 3. helyen 
pedig Ferenczi Zsolt 6.a osztályos ta-
nuló zárt.

A hetedikes lányok között 1. he-
lyezett Illyés Réka 7.a lett, a 2. helyet 
Szűcs Anna 7.a szerezte meg, a 3. he-
lyen pedig Szabó Rita 7.a végzett. A 
fiú között 1. lett Janó Alex 7.a, 2. he-
lyezett Stupinszki Péter 7.b és 3. he-
lyezett Fodor Dominik 7.a lett.

A nyolcadikosok között a lányoknál 

az 1. helyet Kardos Panna 8.a szerezte 
meg, a 2. helyen Varga Kata 8.b zárt, a 
3. helyen pedig Mihály Kata 8.b és Sző-
ke Dorina 8.a végzett. A fiúknál 1. he-
lyezett Kovács Dávid 8.a, 2. helyezett 
Rózsa Marcell 8.b és 3. helyezett Tóth 
Patrik 8.a lett.

Az osztályok egymás elleni versenyét 
az 5.a, 6.b, 7.a és a 8.a nyerte. A nyílt 
futamon pedig a felnőttek is próbára 
tették magukat.

A nyílt futamon a lányok-asszo-
nyok között 1. helyen ért célba Mol-

nár Szonja, 2. helyezett lett Kocsiné 
Tukarcs Margit, a 3. helyezett pe-
dig dr. Karsainé Székely Eszter. A 
fiú kategóriában 1. helyezett Molnár 
Zétény, 2. Darabos Lehel és Nagy Za-
lán, a 3. helyet pedig Bézi Ferenc sze-
rezte meg.

Az ingafutás után a versenyzők a 
Kátai Gábor Kórház Egészségfejleszté-
si Irodája jóvoltából állapotfelmérésen 
(testsúly, magasság, vérnyomásmérés, 
stb.), valamint egészséges életmóddal 
kapcsolatos előadáson vehettek részt. 

A „Hozzunk létre Györffy Galériát!” program keretében „Az alföldi 
népélet Györffy István nyomán” címmel hirdetett rajzversenyt a Györffy 
István Katolikus Általános Iskola. A diákok negyven beadott pályamun-
kában örökítették meg a népélet hagyományos szokásait, a pásztorkodást 
és a pusztát, amelynek eredményhirdetésére február 14-én, csütörtökön 
került sor az iskola könyvtárában. - Egyes művek tárgyát a pusztából és 
az állattartásból meríttették a gyerekek, más művek tárgyát pedig a ház-
táji életből, de a népviseletek is megjelentek. Mindegyik alkotás megfelelt 
a pályázati kiírásnak, gyönyörű alkotások születtek – árulta el Erőss Edit 
felkészítő pedagógus.

A pályamunkák elbírálását négy pedagógus végezte: Décsei Erzsébet, 
Molnárné Tőkés Éva, Erőss Edit és Miklóssy Krisztián.

Az emléklapokat és a díjakat Kovács Miklósné igazgató és Erőss Edit 
pedagógus adta át a diákoknak.

A „Hozzunk létre Györffy Galériát!” pályázaton „Arany ceruza” díj-
ban részesült Fazekas György 1.a, Nagy Bence 2.a, Dobos Marcell 3.b 
és Molnár Szabolcs 4.b osztályos tanuló.

„Ezüst ceruza” díjat vehetett át Szegedi Eszter Zsuzska 1.b, Szopkó 
Éva 2.a, Molnár Liza Szonja 3.a és Darabos Lehel 4.a osztályos tanuló. 
„Bronz ceruza” elismerést kapott Sebők Sára 1.b, Orgován Alexandra 
2.a, Kocsis Levente 3.b és Csécsei Sándor 4.b osztályos tanuló. Külön-
díjban pedig Bérczi Luca 1.b, Rózsa Zita 2.b, Nagy Bence 3.a, Séta Za-
lán Zorán 3.b és Szegedi Mátyás 5.a osztályos tanulók részesültek.

Györffy István néprajtudós születésének 135. évfor-
dulóját ünnepelték meg a Györffy István Katolikus Ál-
talános Iskola tanulói, pedagógusai. A 25. alkalom-
mal megrendezett Györffy Napok rendezvénysorozat 
programjai február 11-én koszorúzással és megnyi-
tóval kezdődtek, majd versenyekkel folytatódva, vé-
gül február 15-én a Györffy Néptánc Gálával zárultak.

„MOZDULJ GYÖRFFY!”

„AZ ALFÖLDI NÉPÉLET GYÖRFFY 
ISTVÁN NYOMÁN” RAJZPÁLYÁZAT A Györffy István Katolikus Általános Iskola angol nyelvi szakmacsoportja 2019. 

február 15-én, pénteken rendezte meg hagyományos kistérségi angol nyelvi verse-
nyét a Györffy-Napok kertében. 

Az első, akkor még városi szintű versenyt 21 évvel ezelőtt, 1998-ban hirdették 
meg, majd néhány évvel később már vidéki iskolák is neveztek a versenybe, így az 
kistérségi szintűvé nőtte ki magát. 
Idén két település öt iskolájából 38 tanuló vett részt a nemes versengésben: 
a tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvodá-
ból 5 tanuló, a tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskolából 8 
tanuló, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskolából 7 tanuló, a Karca-
gi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi Általános Isko-
lai Tagintézményéből 3 tanuló, a Györffy István Katolikus Általános Iskolából 
15 tanuló, ugyanis idén kísérleti jelleggel az iskola 4. osztályos tanulói is lehe-
tőséget kaptak a megmérettetésre. A versenyzők írásbeli és szóbeli fordulón ad-
tak számot tudásukról.

A következő eredmények születtek:
'ENGLISH IS FUN' KISTÉRSÉGI ANGOL NYELVI VERSENY 8. évfolyam

I. helyezés: Dobos Levente (Györffy István Katolikus Általános Iskola, Karcag, 
felkészítő tanár: Viczián Nikoletta), II. helyezés: Cserniczky Márk (Kossuth Lajos 
Gimnázium és Ált. Isk., Tiszafüred, felkészítő tanár: Dékányné Szabó Enikő), III. 
helyezés: Kovács Márton (Györffy István Katolikus Általános Iskola, Karcag, fel-
készítő tanár: Viczián Nikoletta), IV. helyezés: Rigó Zoltán (Karcagi Nagykun Re-
formátus Általános Iskola, Karcag, felkészítő tanár: Kubicsek Krisztina), V. helye-
zés: Szanyi Anna (Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Tiszafüred, felkészítő ta-
nár: Urbánné Tóth Rita), VI. helyezés: Moldován Dóra (Kossuth Lajos Gimnázium 
és Ált. Isk., Tiszafüred, felkészítő tanár: Hajdu Éva).

’ENGLISH IS FUN’
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HÍREK

A 2019. február 13-án, szerdán meg-
rendezett Györffy-Téka városi olvasó-
verseny jelmondata: „Istennel a Ha-
záért és a Szabadságért” volt. Az utol-
só erdélyi fejedelemre, II. Rákóczi Fe-
rencre kívántak emlékezni fejedelem-
mé választásának 315. évfordulója al-
kalmából. Ez alkalomból Ábrahám 
Lea Borka 4.a osztályos tanuló II. Rá-
kóczi Ferenc életéről tartott rövid dia-
vetítéssel egybekötött előadást, majd 
a Tücsök kórus korabeli kuruc nótá-
val segítette a versenyzőket a fejede-
lem korába visszarepíteni. Ebben az 
évben új kezdeményezésként bővítet-
ték a versenyző tanulók körét, és meg-
hívást kaptak a Györffy-Tékára a vá-
ros 5. évfolyamos tanulói is. A ver-
senyző tanulók a fejedelemhez kötő-
dő mondákat dolgoztak fel. Az írásbe-
li fordulón kiváló szövegértésüket fel-
adatlapok megoldásával bizonyíthat-
ták, majd a versenyre meghívott szak-

mai zsűri előtt szóbeli, hangos olvasási 
képességükről tettek tanúbizonyságot. 

Eredmények:
2. évfolyam
1. hely: Győri Zita (Györffy István Ka-

tolikus Általános Iskola, felkészítő ta-
nár: Szabó Edit), 2. hely: Kovács Vilmos 
(Györffy István Katolikus Általános Isko-
la, felkészítő tanár: Boldizsár Istvánné), 
3. hely: Kiszelák Lenke (Nagykun Refor-
mátus Általános Iskola, felkészítő tanár: 
Szabóné Nagy Zsófia).

3. évfolyam
1. hely: Bujdosó Sarolta (Györffy 

István Katolikus Általános Iskola, fel-
készítő tanár: Szabó Zoltánné), 2. hely: 
Rimaszombati Máté (KÁI és AMI 
Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintéz-
ménye, felkészítő tanár: Kiss-Andrá-
si Erika), 3. hely: Márki Flóra (Györffy 
István Katolikus Általános Iskola, fel-
készítő tanár: Tóth Judit)

4. évfolyam
1. hely: Ökrös Bercel (Nagykun Re-

formátus Általános Iskola, felkészítő ta-
nár: Takácsné Csikós Anikó), 2. hely: 
Karsai Patrik (Györffy István Katoli-
kus Általános Iskola, felkészítő tanár: 
Csináthné Bakó Éva Erzsébet), 3. hely: 
Orbán Lili (KÁI és AMI Kiskulcsosi Ál-
talános Iskolai Tagintézménye, felkészí-
tő tanár: Nagy Erzsébet).

5. évfolyam
1. hely: Márki Réka (Györffy Ist-

ván Katolikus Általános Iskola, felké-
szítő tanár: Posztósné Gyarmati Éva), 
2. hely: Győri Péter (Györffy István 
Katolikus Általános Iskola, felkészí-
tő tanár: Posztósné Gyarmati Éva), 3. 
hely: Jónás Lili Hanna (KÁI és AMI 
Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintéz-
ménye, felkészítő tanár: Nagy Éva).

GYÖRFFY-TÉKA VÁROSI 
OLVASÓVERSENY

A Terület- és Operatív Prog-
ram – 5. Prioritása „Helyi fog-
lalkoztatási együttműködé-
sek” című felhívásához kap-
csolódó „Helyi foglalkoztatá-
si együttműködésének meg-
valósítása a Karcagi Járás-
ban” elnevezésű projekt ke-
retében a Karcag Járási Pak-
tum Foglalkoztatási Fórumot 
tartott február 20-án, szer-
dán.

Első napirendi pontként a 
szakmai beszámolót fogadták 
el a Paktumszervezetek 2018. 
éves tevékenységéről, amelyről 
Karancsi Tamás vezető pro-
jektmenedzser és Domokos 
Gyula, a Karcagi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály osztály-
vezetője adott bővebb tájékoz-
tatást. Karancsi Tamás veze-
tő projektmenedzser beszá-
molójában elmondta, a brut-
tó 500 millió forint bekerülé-
si költségű, 36 hónapos meg-
valósítási időtartalmú program 
az előirányzott ütemterv sze-
rint halad. Hat kifizetési kére-
lemből kb. 150 millió forint ke-
rült elszámolásra, ebből kb. 32 
millió forint Karcag Város Ön-
kormányzata, és közel 120 mil-
lió forint a Foglalkoztatási Pak-
tum oldaláról. A Paktum kere-
tében eddig álláshoz jutó 107 
fő közül a támogatás letelte 
után hat hónappal 17 fő még 
mindig foglalkoztatásban van, 
munkaerőpiaci programba pe-
dig 2018. december 31-ig 221 
fő került bevonásra.

Domokos Gyula osztályve-
zető a szakmai megvalósítás-
hoz kapcsolódó fontosabb ese-
ményekről, a 2018-as évben 
teljesített 5-6-7-es mérföldkö-
vek megvalósításáról számolt 
be. A Karcag Városi Önkor-
mányzat a Kormányhivatallal 
közösen Karcagon és Kisújszál-
láson munkáltatói fórumokat 
szervezett, ahol a vállalkozókat 
tájékoztatták a projektről és az 
igénybe vehető támogatások-
ról.  Domokos Gyula ismertette 
továbbá a 2018. december 31-e 
utáni állapotot, amely szerint a 
mai napig a programba bevon-
tak száma 234 fő (328 fő a cél), 
amelyből bértámogatással 26 
főt, munkatapasztalatszerzési 
támogatással 3 főt, bérköltség-
támogatással 156 főt, támoga-
tással vállalkozóvá vált 12 főt, 
képzési támogatással 32 főt he-

lyeztek el. A képzések nagy ré-
sze már befejeződött, többek 
között vendéglátó, eladó, tar-
goncavezető, logisztikai ügyin-
téző, műkörömépítő, stb. kép-
zéseken vehettek részt a be-
vont személyek.

Dobos László, Karcag város 
polgármestere elmondta, a ter-
vezett 328 fő bevonása jó ütem-
ben halad, a projekt megvalósí-
tási mutatói már 71% felett van-
nak. A városvezető megköszön-
te mindenkinek a munkáját.

Egybehangzóan elfogadták a 
paktum tagjai a Foglalkoztatási 
Fórum 2019. évi munkatervét és 
a Paktum-menedzsment 2019. 
évi munka- és költségtervét.

Az elfogadott munkaterv sze-
rint ebben az évben június és 
december hónapokban tarta-
nak ülést.

Kapás Mónika

Foglalkoztatási fórumot tartott a Karcag Járási Paktum 

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézménye 
február 20-án, szerdán tartotta meg nyílt napját. A má-
sodik osztályos tanulók mutatkoztak be olvasásórán 
Veres Zsigmondné tanító vezetésével. A nyílt órán az 
intézmény pedagógusai, az óvodákból érkező óvónők 
vettek részt, és nyerhettek betekintést az iskolában fo-
lyó munkába. 

A bemutató órán szövegértési feladatok megoldásába 
tekinthettek be a jelenlévők némi nyelvtani ismeretekkel 
párosítva, valamint a környezetismeret és a vizuális kultú-
ra tantárgyi koncentráció megvalósulásával. A tanulók ér-
deklődéssel és figyelemmel kísérték végig az óra mene-
tét, és gazdagodtak az új anyag ismereteivel. 

- Nagyon örülünk annak, hogy minden évben látogatot-
tak nyílt napjaink, mert ilyenkor az érdeklődők megnéz-
hetik, hogy hogyan folyik az iskolánkban a munka, milyen 
az intézményünk, megismerkedhetnek a leendő tanítóval. 
Ez teszi lehetővé, hogy a szülők saját tapasztalataik alap-
ján dönthetnek arról, hogy hova írassák majd csemetéiket 
- mondta el Veres Zsigmondé tanító.

Szeretettel várják a leendő első osztályosokat szep-
temberben! 

Brehó Mónika

Nyílt nap a Kovátsban
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- Mindig érdekelt a termé-
szet, a kert, a madár- és állatvi-
lág. Hetedik osztályos korom óta 
foglalkoztatnak az alapok, pél-
dául a koponyák kifőzése. Ma-
dárlábakat szárítottam ki, kezd-
ve a házi vágásokkal. Például, 
ha a kacsának nem kellett a lá-
ba, akkor azt kiszárítottam és 
tanulmányoztam. Nyolcadikos-
ként részt vettem a Györffy Ist-
ván Általános Iskolában egy di-
áknapon, ahol megismerked-
tem egy karcagi gimnazistával, 
Albert Krisztiánnal, akitől na-
gyon sokat tanultam. Ő akkor 
már jártasabb volt a preparátu-
mok készítésében, és sok madár-
csontvázat is készített. Nyilván 
az a legjobb, ha az ember nem 
az internetet vagy a könyveket 
dúrja, hanem egy mester mellett 
van. Krisztiánt én a mesterem-
nek tekintem, a tudásom legna-
gyobb vagy inkább a teljes része 
tőle származik.

- Valóban nem az. Eleinte 
furcsállották, de utána látták, 
hogy szép is, amit csinálok. Az-
tán Krisztián is mondta nekik, 
hogy itt veszélyes dolgok nin-
csenek, nyilván vannak sza-
bályok, amiket be kell tartani 
egészségügyi és szakmai szem-
pontból is. Amikor kitömtem 
az első madaramat, és megvolt 
az első madárcsontvázam, ak-
kor már látták, hogy kezdek ér-
teni hozzá, nem kell félteni en-
gem.

- Február 4-én adtuk le a pá-
lyamunkákat, majd február 4-7. 
között külföldi, nagy színvona-
lú preparátormesterek bírálták 
el az alkotásokat. Budapesten a 
FeHoVa-n, azaz a Fegyver, Hor-
gászat, Vadászat Kiállításon feb-
ruár 7-10. között tekinthették 
meg a vendégek a díjazott mun-
kákat. Ez volt az első nemzetkö-
zi versenyem. Tanuló prepará-
torként egy dürgő erdei szalon-
kával (Scolopax rusticola) ne-
veztem kezdő madár kategóriá-
ban. A zsűri 100-ból 74 pontra 
értékelte a munkámat, így a ma-
daram pontszáma alapján sárga 
szalagban részesültem. Ez kez-
désnek elég jó és eredményes 
volt, megérte elmennem. Ez a 74 
pont egy irányt fogalmaz meg 
nekem, azért is mentem el a ver-
senyre, mert láttam, hogy kül-
földi, nagy színvonalú prepará-
torok bírálják, így biztosan tu-
dok tanulni belőle.

- A madár kinyúzása után – 
ha szükséges – a testet le kell 
méretezni, és egy alaptestet kell 
készíteni. A bőrt megszabadít-
juk a kötőszövetektől és a zsi-
radéktól, majd jön a mosás és a 
cserzés. A végtagokat lemérjük, 
majd elkészítjük. Ezeknek a vá-
zát drót alkotja, majd az izmo-
kat vatta és cérna segítségével a 
megfelelő formára alakítjuk. A 
szárny és a lábak csontjai, illet-
ve a koponya tartósítva megma-
radnak. Ezután jöhet a bőr szá-
rítása, majd az alaptestre való 
öltöztetése. Közben a szemgö-
dör részeit kipótoljuk, és fajnak 
megfelelő szemet helyezünk 
be, majd a drótokat a megfele-
lő pózba hajlítjuk, és végül jöhet 
a munkafolyamat leghosszabb 
része, a tollak helyes pózba va-
ló rendezése. Fontos megemlíte-
nem, hogy eddig többnyire ma-
darakkal foglalkoztam. Az em-

lősökkel való munka tanulása 
viszont folyamatban van.

Mivel vadakkal dolgozunk, és 
veszélyes vegyszereket haszná-
lunk, így nem árt, ha óvakodunk 
a különböző betegségektől, il-
letve sérülésektől. Ezek alapsza-
bályok egy preparátornál. Egy 
munkánál az a cél, hogy az elejtő 
számára a legmegfelelőbb mun-
kát csináljuk. Fontos a jól cser-
zett bőr, a hiánytalan tollak, a jól 
mintázott test és végtagok. Lé-
nyeges, hogy élethűen legyen el-
készítve a madár a legkülönfé-
lébb pózokban, és igényes alap-
ja legyen (talaj, gally stb.). Ezek 
a szempontok a legmodernebb 
technikákat alkalmazva szépen 
kivitelezhetőek, és már tényleg 
egy életre szólnak. A munkába 
fektetett idő fajfüggő. Vannak az 
elkészítés szempontjából köny-
nyebb és nehezebb madarak. A 
versenymunka pont egy nehéz 
madár volt.

- Csak vadászható fajok pre-
parálásával foglalkozom, így az 
alapanyagot vadász barátoktól, 
ismerősöktől szerzem be. Az el-
ejtést követő legrövidebb időn 
belül kell munkához látni, vagy 
ha ez nem lehetséges, akkor az 
állatot hűtve is tudom tárolni a 
munka kezdetéig.

A vadászat 4-5 éve kezdett 
el érdekelni, azóta számos tár-
sas és egyéni vadászaton vettem 
már részt. A Karcagi Nagykun 

Vadásztársaságnál két barátom-
tól lestem el a vadászat forté-
lyait, és még mindig tanulom. 
Több év kell ahhoz, hogy valaki 
megtanulja a vadászatnak a sza-
bályait és fegyelmét. Idén terve-
zek vadászvizsgát tenni. 

- Nagyon sok preparátor nem 
titkolja a fogásait, így nagyon sok 
anyag megtalálható az interneten, 
és vannak külföldi szakkönyvek 
is. Továbbá igyekszem azt a tu-
dást alkalmazni, amit Krisztián 
tanított nekem, bár ő leginkább 
koponyákat készít, de egy prepa-
rátormestertől eltanulta a kitömés 
fortélyait is. Krisztiánnal főleg 
nyáron tudunk találkozni, mert 
most én kerültem el egyetemre 
Karcagról, és ő van itthon. Egy-
szer voltam a Magyar Preparáto-
rok Baráti Körének őszi találko-
zóján is, talán oda is ellátogatok 
még. A FeHoVa szervezői pedig 
jövőre is terveznek versenyt, de 
ennek még nincsenek meg a rész-
letei. Ha lesz, akkor vagy ugyan-
ezzel a madárral vagy egy másik-
kal indulok rajta.

- Igen, a mindennapjaimnak 
a része nemcsak a tánc, hanem a 
népzenei kultúra, a magyar kul-
túra. Hetedik osztályos korom 
óta tagja vagyok a karcagi Pánt-

KARCAGON KÉPZELI EL A 
JÖVőJÉT A FIATAL EGYETEMISTA

A húszéves Kiss Gergelyt gyermekkora óta érdekli a mezőgazdaság, 
most elsőéves a Debreceni Egyetem mezőgazdasági mérnöki sza-
kán. Szabadidejében vadászik, néptáncol, lovagol, főzi a hungarikum 
karcagi birkapörköltet, és egy nem mindennapi hobbinak is hódol: 
preparátorkodik. Februárban a Budapesten megrendezett I. FeHoVa 
Nemzetközi Nyílt Preparátor Versenyen kezdő kategóriában indult, 
ahol dürgő erdei szalonkájával kiérdemelte a sárga szalagot. A verseny-
ről, különleges hobbijáról és terveiről kérdeztük a karcagi fiatalt.

- A preparátorkodás mellett 
más hobbijaid is vannak…

- Hogyan képzed tovább ma-
gad? Van-e esetleg olyan ver-
seny, amire már készülsz?

- Honnan szerzed be a „alap-
anyagot” a preparátori mun-
kához?

- Nem ez volt ugyanakkor az 
első munkád. Hogyan készül 
egy ilyen kitömött madár? 
Milyen szabályokat kell be-
tartani a preparátori mun-
ka során?

- Ha jól tudom, nemrég részt 
vettél az első megméretteté-
seden, a FeHoVa Nemzet-
közi Nyílt Preparátor Verse-
nyen. Mit lehet erről tudni?

- És hogyan fogadta ezt a 
családod, a szüleid? Azért ez 
nem egy mindennapi hob-
bi…

- Egyik hobbid a prepará-
tor-kodás, vagyis megpró-
bálod az állatokat „eredeti” 
állapotukba visszaállítani, 
kitömni. Honnan jött az öt-
let, hogy ezzel foglalkozz?

Bemutatjuk:
Kiss Gergelyt
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lika néptáncsoportnak. Minden 
pénteken van próbánk itthon 
Oroszné Millinkhoffer Rita ve-
zetésével. A Debreceni Egyetem 
Hortobágy Néptáncegyüttesébe 
pedig heti két alkalommal já-
rok táncolni. A néptánc nemcsak 
szórakozás, hanem sportszerű-
en is űzzük, rengeteg munka van 
benne. Összeállítjuk a koreográ-
fiát, tanuljuk a táncokat, mind-
ezekhez idő kell.

Tagja vagyok továbbá a Pusz-
tai Róka Hagyományőrző Egye-
sületnek, ahol a barátaimmal 
szoktunk lovagolni, valamint  
főleg a nyári időszakokban lo-
vasbemutatókat tartani.

A Karcagi Birkacsárda Hagyo-
mányőrző Egyesülettel pedig az 
a feladatunk, hogy a Nagykun-
ságnak és a környékének az éte-
leit bemutassuk. Szeretnénk eze-
ket Magyarország nagyobb ren-
dezvényein – például a Művésze-
tek Völgyében Kapolcson – meg-
ismertetni az emberekkel. Igyek-
szünk ilyenkor a nagykunsági 
népi ételek mellett a Kunság kul-
túráját, kézművességét, táncát, 
zenéjét is bemutatni.

- Igen, rendszeresen szok-
tam, hiszen ez Karcagnak a 
nevezetessége. Ezt is kisko-
rom óta rendszeresen készí-
tem, hiszen, ha itt van egy 
nagyobb rendezvény, akkor 
mindig van birkapörkölt az 
asztalon. Szülőktől, nagyszü-
lőktől, barátoktól tanultam 
meg az elkészítését. Minden-
kitől azt a fortélyt lestem el, 
ami nekem szimpatikus volt.

Igyekszem minden sza-
badidős programomat össze-
szervezni. Vannak minden 
héten fix időpontok (példá-
ul a táncpróbák), és vannak, 
amelyeket határidők alakí-
tanak, de valahogy mindig 
beosztom az időmet. - Elsőéves vagyok a Debreceni 

Egyetem mezőgazdasági mérnök 
alapszakon, most tartok a máso-
dik félévemnél. Agrármérnöki 
diplomát szeretnék szerezni, majd 
mesterképzésen továbbtanulni. 
Egyelőre még több agrár szak-
irány érdekel, így ezt még az idő 

eldönti, de már gyerekként von-
zottak a mezőgazdasági témák.

- Karcaghoz nagyon 
sok minden köt. A ro-
konság egy része itt él, 
de szerte az ország-
ban vannak rokonaim, 
többek között Debre-
cenben is. Eddig úgy 
gondolom, hogy ma-
radok Karcagon. Al-
bert Krisztiánnal – 
akitől tanulok és aki-
vel dolgozom – tervez-
zük, hogy esetleg  egy 
közös műhelyt létreho-
zunk. Így együtt tud-
nánk dolgozni ebben 
a ritka szakmában, és 
közösen minden köny-
nyebb, hatékonyabb. 
Ugyanakkor szeretnék 
az agrárterületen is el-
helyezkedni. Idővel el-
dől, hogy melyik lesz a 
nagyobb húzója az éle-

temnek: a szakma vagy a dip-
lomával való elhelyezkedés, de 
lehet együtt is működik. Ma-
napság az embernek több lá-
bon kell állnia.

Kapás Mónika

A Karcag és Térsége Tehetségse-
gítő Tanács február 20-án, szerdán 
az Ifjúsági Házban tartotta meg 
soron következő rendezvényét. A 
program témája az intézményi „jó 
gyakorlatok” bemutatása, beveze-
tése, támogatása a tehetséggon-
dozó tevékenységekben. 

A rendezvényt Gulyás Ferencné, 
a Karcag és Térsége Tehetségsegí-
tő Tanács titkára vezette. Előadást 
tartott Oroszné Millinkhoffer Rita, 
a Györffy István Katolikus Általános 
Iskola táncpedagógusa és az iskola 
igazgatója, Kovács Miklós Istvánné. 
Lévainé Kovács Róza, a Karcagi Álta-

lános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola intézményvezető-helyettese 
a Kováts-Tehetségpont gyakorlatát 
mutatta be, Földváriné Simon Ilona, 
a Karcagi Nagykun Református Álta-
lános Iskola igazgatója és Jobbágy 
Gergő László, a Kiskulcsosi Általános 
Iskolai Tagintézmény pedagógusa, 

valamint Lór- Kerekes Ágnes, az Er-
kel Ferenc Alapfokú Művészeti Isko-
lai Tagintézmény tagintézmény-ve-
zetője is bemutatták gyakorlataikat.  

Ez a szakmai délután egy olyan 
programsorozat része, amely 2015 
óta folyamatosan olyan rendezvé-
nyeket szervez Karcag város köz-

nevelési intézményeivel, a fenn-
tartókkal, a tehetségtámogató ci-
vil szervezetekkel, alkotóművészek-
kel, amelyek a tehetséggondozás 
ügyét előbbre viszik, és módszerta-
ni gyakorlatokat mutatnak be a te-
hetséggondozást végző pedagó-
gusok számára. A rendezvényen a 
Karcag és Térsége Tehetségsegítő 
Tanács területén működő intézmé-
nyi „jó gyakorlatokból” kerültek be-
mutatásra. 

A tanács működését a Nemzeti 
Tehetség Program, az intézmények 

és önkéntesek is támogatják. Eb-
ben az évben is a hazai és a hatá-
ron túli Tehetségsegítő Tanácsok 
működését támogató program ke-
retében „A közösségek együttmű-
ködése a tehetségfejlesztésért” cí-
mű projekt támogatásával valósul-
nak meg azok a szakmai progra-
mok, amelyek részei az éves mun-
kaprogramnak. 

A következő alkalommal, márci-
us 27-én egy Térségi Tehetségna-
pot fognak tartani.     

Brehó Mónika

A tehetséggondozásról tanácskoztak

Bemutatjuk:
Kiss Gergelyt

- Mindezeket a hobbikat, a 
tanulmányodat figyelembe 
véve, hol képzeled el a jövő-
det?

- Ugyanakkor nemcsak „sza-
badidőből” áll az életed, hi-
szen egyetemista vagy. Mi-
lyen szakon tanulsz, és mivel 
szeretnél foglalkozni?

- És te magad is főzöd a 
birkapörköltöt?
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„Nekünk zsidóknak van egy titkos fegyverünk az arabok el-
leni küzdelmünkben-nincs hova mennünk.” (Golda Meir)

 
A nincstelen izraeli bevándorlóknak sokat segítettek a gaz-

dagok, de nyilvánvalóan ez nem lett volna elég a túléléshez. 
Az újabb támogató a Zsidó Nemzeti Alap (JNF) lett. E szer-
vezet magalapítása Zvi Hermann Shapira, egy német mate-
matikus javaslatára, Theodor Herzl támogatásával történt 
meg az Ötödik Cionista Kongresszuson Báselben. Az alap 
célja az volt, hogy földeket vásároljanak Palesztínában, és át-
adják megművelésre a bevándorolt zsidóknak, de ezen föl-
dek tulajdonosa a JNF maradt örökre. A pénzhez úgy jutottak 
hozzá, hogy a világ minden táján zsinagógákban, boltokban, 
iskolákban és otthonokban úgynevezett kék dobozokat osz-
tottak szét, és ezekbe gyűjtötték a pénzadományokat. Az ösz-
szegyűlt pénzen földeket vásároltak, sokszor az értékének tíz-
szereséért. Az első földdarabot, 200 Dunamot 1903-ban vásá-

rolták meg Haderától keletre. De kellett a föld még ilyen áron 
is, pedig jelentős részét megművelhetetlennek tartották az 
arab eladók. Ebben az időben, Júdeában és Alsó-Galilleában 
vásárolták a földeket. Ezeket a mocsaras, köves területeket 
igen nehéz munkával tették művelhetővé. A vizet elvezették, 
a köveket összetörték és elszállították, miközben a malária 
pusztított közöttük. Még egy nagyon fontos dolog is elkezdő-
dött, ez pedig a faültetés. Létrehozták az Olajfa-alapot, amely 
a fásítást tűzte célul. 1935-re 1,7 millió fát ültettek. JNF föld-
területei 1921-re elérték a 25.000 hektárt, 1935-re a 89.500-at. 
1948-ra az angol mandátumterület 4%-a volt a JNF tulajdo-
nában. A JNF-nek volt még egy nagyszabású programja, és ez 
a víz védelme. Mivel ez a terület nagyon száraz, ezért víztáro-
zókat építettek a kevés víz megőrzésére.

A földművelés két különleges társadalmi alapja jött létre 
Izraelben, ez a kibuc és a moshav.

A kibuc a kovec-csoport héber szóból származik. Az orosz 
bevándorló fiatalok alakították az 1900-as évek elején. A kö-
zösség elsőbbségére helyezték a fő hangsúlyt az egyénnel 
szemben. Minden munkát közösen végeztek, nem volt tulaj-
dona senkinek, nem kaptak fizetést sem, de közösen része-
sedtek a megtermelt javakból.

A moshav egy speciális szövetkezeti forma. Mindenki a sa-
ját földjén gazdálkodik, de a megtermelt árut közösen adják 
el. Adót fizetnek a közösségnek, és abból vesznek gépeket, ve-
tőmagot. Itt már érvényesül az, ha jól dolgozik, többet is kap. 
(Folytatása következik.)

dr. Molnár Sándor

Izrael, ahogy én látom

A jaffai díszes vízköpők

Kedves Olvasóink!

Következő lapszámunk 
2019. március 8-án jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

A farsang hetét egy különleges előadással 
zárták le a Madarász Imre Egyesített Óvoda 
Táncsics körút 19-es óvodájában február 22-
én, pénteken. Kunné Nánási Mónika általá-
nos intézményvezető-helyettestől megtud-
tuk, az óvoda csoportjaiban a héten a gyere-
kek az óvodapedagógusok segítségével far-
sangi álarcokat, kalapokat, dekorációkat ké-
szítettek, majd a szüleikkel közösen farsangi 
mulatságon vettek részt. 

Pénteken meglepetésként Szűcs Attila 
operaénekes és Koppány Mária zongora-
művész vidám operaária részletekkel ked-

veskedett az óvoda és a szomszédos, Tán-
csics krt. 17-es óvoda gyermekeinek. 

Szűcs Attila a Pécsi Nemzeti Színházban 
és az Operaházban is több darabban éne-
kel. Szívesen jön haza is fellépni, óvodá-
soknak most adott először koncertet. Mű-
sorában vidám, dallamos operabetétek 
hangzottak el azért, hogy megszerettesse 
a kicsikkel ezt a zenét is. A gyerekek kicsit 
meglepődtek Attila öblös, erős, az egész 
óvodát betöltő hangján, de nagyon tet-
szett nekik a műsor. 

DE

Különleges előadással zárták le a farsangi időszakot

A Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium és Egészségügyi 
Szakgimnázium idén is csatlako-
zott a Wass Albert-maratonhoz. 
Kezdetben huszonnégy órát is 
bevállaltak, de ma már csak hat-
órás szép irodalmi estet tartanak 
a gimnázium épületében. 

Február 21-én, pénteken a 
Himnuszok eléneklése után 
Kisari Katalin igazgató- helyet-
tes köszöntötte a megjelent diá-
kokat és a város lakosait, majd 
Szabó Ildikó tanárnő, az est fő-
szervezője mutatta be képekkel 

és idézetekkel illusztrálva Wass 
Albert életét, munkásságát. Ez-
után a gyerekek székely anek-
dotákat adtak elő, majd Wass 
Albert műveiből szavalóverseny 
volt. A diákokat a zsűri - Pánti 
Ildikó önkormányzati képvise-
lő, Szathmáry Lajosné, az isko-
la nyugalmazott könyvtáros ta-
nára és Domjánné Nagy Tün-
de az iskola könyvtáros taná-
ra - értékelte, s itt adták át a ko-
rábban meghirdetett iskolai ve-
télkedő díjait is. 

DE

Wass Albert-maraton a gimnáziumban
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Polgárőr tartotta 
vissza

A Karcagi Rendőrkapitányság tulaj-

don elleni szabálysértés elkövetése 

miatt szabálysértési őrizetbe vett egy 

29 éves karcagi lakost. A férfi 2019. 

február 24-én este Karcag belterüle-

tén megpróbálta eltulajdonítani egy 

tűzcsapszekrény keretét, azonban egy 

helyi polgárőr észrevette, és visszatar-

totta a rendőrök kiérkezéséig. A jár-

őrök előállították a férfit a helyi rend-

őrkapitányságra, ahol meghallgatását 

követően szabálysértési őrizetbe vet-

ték.   

Jogosítvány 
nélkül vezetett

A Karcagi Rendőrkapitányság eljá-

rást indított járművezetés az eltiltás ha-

tálya alatt szabálysértés és járműveze-

tés ittas állapotban vétség elkövetésé-

nek megalapozott gyanúja miatt egy 

kisújszállási lakos ellen. A 24 éves fér-

fi személygépkocsival Kenderes irányá-

ból Karcag irányába közlekedett 2019. 

február 22-én este, amikor a rendőrök 

intézkedés alá vonták. A sofőrrel szem-

ben alkalmazott alkoholszonda pozi-

tív értéket mutatott, valamint kide-

rült, hogy vezetői engedéllyel nem ren-

delkezik. A rendőrök megállapították, 

hogy a férfit a Szolnoki Járásbíróság a 

járművezetéstől eltiltotta, ezért előál-

lították a Karcagi Rendőrkapitányság-

ra, ahol szabálysértési őrizetbe vették.

Prostitúció 
a 4-es út mellett

A Karcagi Rendőrkapitányság eljá-

rást indított tiltott prostitúció szabály-

sértés elkövetése miatt egy kenderesi 

lakos ellen. A járőrök 2019. február 

21-én Karcag külterületén, a 4-es szá-

mú főút mellett érték tetten a 27 éves 

nőt, aki anyagi ellenszolgáltatásért 

szexuális szolgáltatást kínált az arra 

közlekedőknek. A rendőrök a jogsér-

tőt előállították a rendőrkapitányság-

ra, ahol meghallgatását követően sza-

bálysértési őrizetbe vették.

Rendőrségi hírek

Meghívó
Szeretettel várjuk a szülőket és a gyermekeket iskolánk 

interaktív bemutatóórájára. 

Időpont: 
2019. március 13. (szerda) 8.00 óra 

Helye: 
Varró u. 4. sz. 

földszinti tantermek.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Tanító nénik

Tájékoztatás
Ezúton tájékoztatjuk 
kedves Vendégeinket, 

hogy az 
Akácliget Gyógy- és 

Strandfürdő az E-ON 
karbantartási 

munkálatai miatt 

2019. március 5-én (kedden) 
zárva tart. 

Megértésüket köszönjük!
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Anyakönyv
Házasságkötés

2019. február 23. 
Fazekas Ágnes - Kurucz At-
tila Balázs

Születés
2019. február 21. 
Mészáros Judit - Tóth Róbert
Kg., Vasút utca 7.

Lara

Halálozás
Sánta Ferenc 
 (1962) 
Kónya Sándor 
 (1971)
Soós Péterné 
(Varga Irén) 
 (1936)
Huszti Sándor 
 (1968)
Péterfalvi Tamás 
 (1944)
Dobos Kálmán 
 (1941)
Tóth Józsefné 
(Mándoki Ibolya Erzsébet)
 (1953) 

2018. március 1. péntek
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Gyermekpercek
18.30 Székely konyha 
 - Erdélyi gasztronómia
19.05 Nagykunsági krónika
 Aktuális kérdések
 Téma: 20 év a NATO-ban
 Karcagi hírek
 - Öko-pályázat a Kovátsban
 - Népszerű a nyelvvizsga
 - Újra főztek a chéfecskék
 - Karcag Város Kultúrájáért Díj
 - Koszorúzás a múzeumnál
 - Legyél te is mezőgépész
 - Egyre többet járunk étterembe
 - Fejlesztések Kunmadarason
 - Karcagi turkológusra emlékeztek
 - Sok karcagi utazott külföldre
 - Emelkedtek a bérek
 - Ivóvízminőség-javító fejlesztések 
  Kunmadarason
 Háttér
 Téma: fejlődő Tomajmonostora
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.20 Cent-rumba 

2019. március 4. 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. március 5. kedd 
(ismétlés szerda)
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 
20.45 Nótaszó
21.45 Karcagi rendezvény

2018. március 7. csütörtök
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Györffy Néptánc Gála II.
19.05 Nagykunsági krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: dr. Borsos Anikó 
 Téma: támad az influenza
 Karcagi hírek
 - Biztonságos internet
 - Emelkedik a liszt ára
 - Túl vagyunk az influenzajárvány 
 nehezén
 - Közbiztonság és egészségügy 
 Kunmadarason
 - Dübörög az előfoglalási szezon
 - Legtöbben használt lakást 
 keresnek Karcagon
 - Drogdíler család Kunmadarason
 - Jó ütemben halad a kotrás
 - Elindult a böllérszezon
 - Ingyenes lesz a fiúknak is a HpV oltás
 - Drágák a farsangi jelmezek
 Háttér
 Téma: jó ütemben haladnak a 
 karcagi fejlesztések
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.20 Húsz év a NATO-ban

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).

Március 02-03. 
 dr. Terjék Imre 
 Karcag, Duna utca 7. 
 Tel.: 06/20-939-4650

Március 2. (Szombat)
8.00-13.00 óráig

 Betánia Gyógyszertár 

 (Szabó József utca 14.)

9.00-20.00 óráig

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Március 3. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 

 Oroszlán Gyógyszertár 

 (Kórház utca)  

Gyógyszertári 
ügyelet

A fenti időpontokon túl sürgős eset-

ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

 - Minőségi ellenőr (Kisújszállás),
 - Élelmiszer eladó - egyszerűsített foglakoztatás (Kisúj-

szállás),
 - Cukrász - egyszerűsített foglakoztatás (Kisújszállás),
 - Általános asztalos - egyszerűsített foglakoztatás (Kar-

cag),
 - Forgácsoló - CNC vezérlésű gépeken szerzett tapaszta-

lat (Kisújszállás), 
 - Kőműves (Karcag),
 - Ács (Karcag),
 - Vezeték- és csőhálózat-szerelő (Karcag),
 - Burkoló (Karcag),
 - Szobafestő-mázoló (Karcag),
 - Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kezelő-

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

tás (Karcag).
 - Egyéb, egyszerű építőipari foglalkozású (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:

2019. május 5-én (vasárnap) 10.00 órakor
a Karcagi Református Nagytemplomban

KEDVES TESTVÉREK!
Csoportos keresztelkedésre lesz lehetőség gyermekek-

nek, szüleiknek, keresztszüleiknek, rokonoknak, felnőt-
teknek.

A kereszteléshez szükséges egy jelentkezési adatlap ki-
töltése, amit a Lelkipásztori Hivatalban (Karcag, Kálvin 
u. 3.) lehet megtenni.

Jelentkezni, érdeklődni a Hivatalban vagy Konczné 
Lehoczky Krisztina lelkipásztornál a 06/30-627-8613-as 
telefonszámon lehet.

KARCAGI REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG 
LELKÉSZI HIVATALA
5300 KARCAG, KÁLVIN U. 3.,
TEL.: 06/59-312-143
E-MAIL: karcag@reformatus.hu
FACEBOOK: KARCAGI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

REFORMÁTUS 
CSOPORTOS KERESZTELÉS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság 
2019-ben is meghirdeti gyermekrajz-pályázatát 

„A mobil várhat?!”

címen, három kategóriában: óvodások (3-6 éves), 
valamint  alsó tagozatos (7-10 éves) és felső tagozatos 

(11-15 éves)
 általános iskolai tanulók részére. 

A rajzoknak kiemelten a mobiltelefon és 
kiegészítőinek (pl. fejhallgató) biztonságos, 

szabályos használatát kell 
a közlekedésben bemutatnia.

Az alkotások mérete kizárólag A/4 vagy A/3 lehet.

Alkalmazott technikák: grafit, színes ceruza, zsírkréta, 
lino, tus, tempera, olaj, diópác, szénrajz. 

A beérkezett pályaművek értékelését a Jász-Nagykun 
Szolnok Megyei Balesetmegelőzési Bizottság által felkért 
zsűri végzi, és korosztályonként a legjobbnak ítélt 6-6 alko-
tást juttatja el az Országos Balesetmegelőzési Bizottsághoz.

Beküldési határidő: 2019. április 18. (csütörtök)
Beküldési cím:  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
 Balesetmegelőzési Bizottság
 5000 Szolnok, Baross Gábor út 39.

A pályaműveket nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.
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Ingatlan
Hat sor kertföld (kunyhóval) 
eladó Karcagon, a Komisz I-es 
kertben. Tel.: 06/70-341-7810.

96 m2-es családi ház, teljes 
közművel, központi fűtéssel 
(gáz és vegyes tüzelésű ka-
zánnal) eladó. Tel.: 06/59-300-
129. 

Karcagon, a Takács Péter ut-
cában 3,5 szobás családi 
ház eladó. Irányár: 20,5 M Ft. 
Kisebb kertes házat, lakást 
beszámítok. Tel.: 06/30-789-
5323.

Régi típusú rendezett pa-
rasztház eladó Karcagon, az 
Attila utca 47. szám alatt. (Víz, 
villany, cserépkályha van.) 
Tel.: 06/59-300-842, 06/59-
300 -322, 06/30 -713-7254, 
06/30-903-1697.

Karcagon háromszobás, ker-
tes családi ház eladó. Tel.: 
06/30-602-6157.

Karcagon a városközpont-
ban, a Kisújszállási út ele-
jén ház, nagy portával eladó. 
Vállalkozásra, felújításra, épí-
tésre is alkalmas. Tel.: 06/30-
647-6496.

Karcagon kockaház, kétféle 
fűtési lehetőséggel, lakható 
alsóépülettel, rendezett ud-
varral, gyümölcsfákkal, fő-
tértől, piactól 2 percre eladó. 
Tel.: 06/70-391-2522, 06/30-
439-4839.

Egerben lakást vásárolnék! 
Tel.: 06/20-545-1010. 

Karcagon, a Rokkantkertben 
10 sor kert, lakható épülettel 
eladó vagy kiadó. Tel.: 06/20-
327-7519.

Keresek 2,5-3 szobás házat 
Karcagon, 6-8 M Ft-ért, to-
vábbá a Kacsóh utca 44. szám 
alatt ház eladó. Ára: 13,9 M Ft. 
Tel.: 06/30-557-6833.

Karcagon téglából épült, 
összközműves, kertes ház el-
adó. Tel.: 06/30-635-9662.

Karcagon fagylaltozó és büfé 
egészségügyi okok miatt sür-
gősen eladó. Tel.: 06/30-645-
0694.

Vegyes 
Vásárolok régi paraszti fenyő-
bútorokat, sózóteknőt, disz-
nóvágó asztalt, többfiókos 
patikai, bolti berendezéseket, 
porcelán nippeket, órákat, 
festményeket, mindennemű 
régiséget, teljes körű hagya-
tékot. Tel.: 06/20-996-1346.

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

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

Karcagon iskolafelszámolás 
miatt sok-sok minden eladó: 
ebédlőszekrény (8 részes, 
150.000 Ft), egy- és kétrészes 
szekrény, asztalok, padok, szé-
kek, táblák (jó állapotúak, az 
új árának harmadáért), tárgya-
lóasztal (12 személyes, 50.000 
Ft). Érdeklődni a 06/30-696-
5288-as telefonszámon. 

Kétszárnyú vas ajtólap, ke-
resztvágó fűrész, éjjeliszek-
rény, tükör, hajszárítóbura (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.

2 db szőlőprés (zúzóval) ol-
csón eladó. Tel.: 06/59-313-
584, 06/30-245-6421.

Kertes ház, a mellette lé-
vő 500 m2-es telek, kürtőska-
lácskészítő-gép, betonkeverő, 
salgó polc, fűnyíró, régiségek, 
kézikocsi, bőr ülőgarnitúra, 3 
és 4 részes szekrénysor, 28-
as női bicikli, fagyasztó eladó. 
Tel.: 06/20-230-1202. 

Festésre váró 3-2-1-es, vajszí-
nű, textilbőr ülőgarnitúra el-
adó. Tel.: 06/30-424-8505.

1100 W-os, 220/380 Y/A mo-
tor 1360-as fordulattal, kap-
csolóval, kondenzátorral, 230-
ról működésre bekötve eladó. 
Tel.: 06/30-424-8505.

Kb. 60 literes légtartály komp-
resszorhoz eladó. Tel.: 06/30-
424-8505.

Használt, régi férfi kerékpár 
és új kapszulás kávéfőző el-
adó. Tel.: 06/30-424-8505.

Hagyományos gyümölcs-
facsemete áron alul eladó. 
Szilva (6 fajta), Pándy meggy, 
füge, málna, fagyal, szamó-
ca, szeder, orgonák, hibiszku-
szok (3 színben). Cím: Karcag, 
Kinizsi utca 45. Tel.: 06/30-
266-2859.

Kiárusítás! Március 2-án (szom-
baton) 9-14 óráig Karcagon, 
a Püspökladányi út 14. szám 
alatt (a nagykapuban) meg-
tekinthetők: székek, asztalok, 
padok, szekrények, 3 db-os 
külön is, 8 részes ebédlőbútor, 
12 személyes tárgyalóasztal. 
Egyeztetés után az időponton 
kívül is jövök! Tel: 06/30-696-
5288.

Jó állapotú 3 égős gáztűzhely 
eladó. Tel.: 06/30-950-8922.

Egyszer sem használt, 27 db-
ból álló, aranyszegélyes por-
celán étkészlet és fekete-fe-
hér színösszeállítású (szintén 
porcelán) mokkás készlet, va-
lamint egy négykerekű EL-GO 
elektromos rokkantkerékpár 
megkímélt állapotban eladó. 
Tel.: 06/70-550-2902.

Lágyfagylalt-gép (csavart fagy-

lalt) olcsón eladó Karcagon. 

Tel.: 06/30-645-0694.

Társkeresés
Keresem becsületes, meg-

bízható, házias társamat. Én 

egy 78 éves férfi vagyok. Tel.: 

06/30-579-5063. 

Állat
Kopasztott kövér kacsa eladó. 

Megrendelést már most felve-

szünk folyamatosan húsvétig, 

illetve a készlet erejéig. Karcag, 

Soós I. utca 12. Tel.: 06/59-311-

969, 06/30-244-5160.

Kopasztott csirke eladó. Karcag, 

Soós I. utca 12. Tel.: 06/59-311-

969, 06/30-244-5160.

Libák és 120-150 kg-os hízók 

eladók. Cím: Karcag, Petőfi ut-

ca 34. szám Tel.: 06/20-327-

5719. 

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle ja-

vítás, cipzárcsere, felhajtás, 

bőrkabát- és hátizsákjavítás. 

Tel.: 06/59-887-269.

Üvegezés-képkeretezés! Sári 

Mihály egyéni vállalkozó, 

Karcag, Szent István sgt. 14. 

Tel.: 06/30-219-6813.

Az Orgonda Agrár Kft. földet 

bérelne, és vállal növényvé-

delmi szaktanácsadást, szak-

irányítást. Tel.: 06/30-785-

0690. 

Növényvédelmi szakirányí-

tást szerződéskötéssel, szám-

laképesen vállalok. Kenyeres 

László okleveles 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.

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!

Véradás
Ideje: 

2019. március 12. (kedd) 
14.00-17.30 óra

Helye: 
Kátai Gábor Kórház, 

1. emeleti előadói terem
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SPORT HIRDETMÉNYEK

A S Z T A L I T E N I S Z

NB II.: Vecsés SE - Kováts DSE I. 1:17

Karcagi győzelmek:
Páros: Sebestyén Sándor - Szepesi Bence 1
 Skumáth István - Imrei Ferenc 1
Egyéni: Sebestyén Sándor 4
 Imrei Ferenc 4
 Szepesi Bence 4
 Skumáth István 3
Újból közelbe került a dobogó harmadik 

foka.

NB III.: Kecskeméti Spartacus - Kováts 
DSE II. 12:6

Karcagi győzelmek:  
Páros: dr. Hubert Attila - Dobó István 1
Egyéni: dr. Hubert Attila 2
 Dobó István 2 
 Dobrai István 1

A megerősített Kecskemét jobban játszott.
Csornai Csaba

Közel kerültek a dobogóhoz

Diákolimpiai döntőt rendeztek Karcagon

Február 14-én, csütörtökön 
kezdődött és a hétvégén is tar-
tott a Városi Sportcsarnokban 
az országos asztalitenisz diák-
olimpiai döntő. A négy nap alatt 
minden megye bajnoka asztal-
hoz léphetett, valamint a fővá-
rosi selejtezők első három helye-
zettje mérhette össze a tudását.

Csütörtökön a megnyitón a 
Karcagi Sportegyesület és az 
önkormányzat nevében Szepe-

si Tibor önkormányzati képvi-
selő köszöntötte a versenyzőket 
és felkészítőiket. A JNSZ Me-

gyei Diáksport és Szabadidő 
Egyesület nevében Szabó Ist-
ván elnök kívánt jó versenyzést 

a legjobbaknak, míg dr. Erdős 
Dániel, a Magyar Diáksport 
Szövetség ügyvezető igazga-
tójaként kívánt izgalmas mér-
kőzéseket a lányoknak és fi-
úknak, akik korosztályonként 
mérték össze tudásukat a do-
bogós helyezésekért.

Megyénket az alábbi ver-
senyzők képviselték: Nagypál 
Márta, Egyed Adriána, Móricz 
Zsombor, Csiszár Patrícia, Csór 
Laura, Zsigmond Ramón, Tóth 
Péter, Lázár Richárd, Járvás Már-
ton, Elekes Dóra.

DE

„Egy kicsi mozgás mindenkinek kell!” 
játékos sorverseny

Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy a 
Györffy István Katolikus Általános Iskola

ISKOLAKÓSTOLÓ 
programjának következő foglalkozására 

2019. március 6-án (szerdán) 16.30 órakor
szeretettel várjuk a nagycsoportos óvodásokat.

Helyszín: Városi Sportcsarnok
Karcag, József A. u. 6.

A játékos mozgáshoz kényelmes öltözet és 
tornacipő szükséges.

Lapzárta: 
2019. március 4. (hétfő) 12.00 óra

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk a református iskola 

iránt érdeklődő kedves szülőket

beiskolázási szülői tájékoztatónkra.

Időpont: 
2019. március 7. (csütörtök) 16.30 óra

Helye: 
közösségi terem (földszint)(Varró u. 4. szám)

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket!

Iskolavezetés


