
A magyar forradalom és sza-
badságharc 171. évfordulója al-
kalmából március 14-én, csü-
törtökön ünnepi műsorral em-
lékezett városunk az 1848/49-
es hősökre. Azokra a bátor ma-
gyarokra, akiknek cselekede-
tei hatására megkezdődött a 
polgári átalakulás, és azokra a 
márciusi ifjakra, akik letették 
a független polgári Magyaror-
szág alapjait.

A Nagykun Honvédbanda és 
Kováts Mihály Huszárbandéri-
um közreműködésében térze-
nével és az Országzászló felvo-
násával kezdődött városunk-

ban az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc 171. évfordu-
lója tiszteletére szervezett meg-
emlékezés.

Az ünnepség a Petőfi-szobor-
nál folytatódott, ahol Kossuth 
kalapja címmel a Körömvirág 
együttes adott zenés-irodalmi 
koncertet Pető István versmon-
dó közreműködésével.

A forradalom 171. évfordu-
lóján Hidvéghi Balázs, a Fidesz-

Magyar Polgári Szövetség kom-
munikációs igazgatója emléke-
zett vissza az eseményekre. A 
szónok kiemelte, hogy 1848 hősei 
máig velünk élnek utcáink, tere-

ink, iskoláink nevében. - Vannak 
itt is ma sokan, akik már azok-
nak a szerencsés nemzedékeknek 
a tagjai, akik örökségbe kapták 
a szabadságot – fogalmazott, hi-
szen felnőtt egy olyan fiatal gene-
ráció, amely történelemórákon, 
dokumentumfilmekből, nagy-
szülőktől hallhatott olyan idők-

ről, amikor fegyverrel harcoltak 
vagy akár meg is haltak Magyar-
országért.

- 1848. március 15-én a ma-
gyarok beírták magukat Euró-
pa történelmébe. Egy hatalmas 
birodalom elnyomásával szem-
ben egy vér nélküli forradalom-
mal. Példa nélküli nemzeti egy-
ségben vívták ki a magyar nem-
zet szabadságát és függetlenségét 
– hangsúlyozta Hidvéghi Balázs. 
Március 20-a körül ide, Karcag-
ra is megérkeztek a pesti esemé-
nyek hírei, amely azonnal nem 
forgatta fel az itt élők életét. 

- Karcag, ahogy a magyar vá-
rosok többsége, messziről figyel-
te, és a maga módján békésen kö-
vette a pesti eseményeket. 1848 
tavasza békésen telt, a hat nagy-
kun város: Karcag, Kisújszállás, 
Túrkeve, Kunmadaras, Kunhe-
gyes és Kunszentmárton küldöt-
tei március 28-ára összehívták a 
Nagykun Nemzeti Gyűlést, ahol 
megalkották a jászberényi tizen-
két pontot – idézte fel a nagykun-
sági eseményeket a szónok.

- A birodalmak fennhatósága 
alá kényszerült nemzetek élet-
ösztöne 1848-ban végigsöpört 
egész Európán. A magyar nem-
zet forradalma azonban külön-
leges volt – fogalmazott, hiszen 
míg máshol fegyverrel, itt erő-
szak nélkül vonultak ki a pesti 
utcára. - Csupán a nemzeti egy-
ség, szónoklatok, nemes jelsza-

vak és röpiratok erejével elérték, 
hogy egész Európa ránk figyel-
jen, és csodálja a bátorságunkat. 
A magyarság ereje abban volt, 
hogy egyszerre és egy irányba 
mozdultak meg a magyar em-
berek, a nemzet vezetői és hon-
atyái – hangsúlyozta Hidvéghi 
Balázs. A Batthyány kormány, 
Kossuthék és Petőfiék néhány 
hét alatt elérték, hogy megala-
kulhasson a független magyar 
kormány, az áprilisi törvények 
megszületése pedig alkotmá-
nyosságunk és független polgá-
ri Magyarország alapjai lettek.

- A magyar szabadságot so-
hasem adták ingyen, és ezt a 
’48-as hősök is megtanulták. A 
birodalom nem sokáig viselte 
el a magyarok függetlenségét. 
Összehangolt támadást indított, 
külföldről felbérelt zsoldosokat 
küldött a magyarok leverésére, 
és ezzel fegyveres szabadság-
harcra kényszerítette a magyar 
nemzetet. Kossuth Lajos hívó-
szavára a magyarok – köztük a 
jászok és kunok – sokan az ara-
tás közepette szó szerint a ka-
pát, kaszát eldobva honvédnek 
álltak, hogy a hazáért harcolja-
nak – folytatta az események fel-
idézését Hidvéghi Balázs. A ’48-
as hősökből egyik napról a má-
sikra üldözöttek, bebörtönzöt-
tek, hősi halottak és vértanúk 
lettek.

(Folytatás a 2. oldalon...)
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2019. március 23. 
(szombat) 

Karcagi helyszínek, ahol várjuk az 
önkéntesek jelentkezését:

8.00-10.00 óráig
- a Gyep utca elején 

Nagyné László Erzsébet önkormányzati képviselő  

- a Vasútállomásnál 
Karcagi-Nagy Zoltán önkormányzati képviselő  

- a Déli városrész bejáratánál (Széchenyi sgt.) 
Pánti Ildikó önkormányzati képviselő, 

Szepesi Tibor önkormányzati képviselő  

10.00-12.00 óráig 
- a Lombkorona sétány bejáratánál 

a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár munkatársai 

Együttműködő partnerek: 
Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.,

Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár, 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, Máltai Szeretetszolgálat

A forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztünk

Az ünnepi megemlékezés szónoka Hidvéghi Balázs, 
a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség kommunikációs igazgatója volt 

Az önkormányzat nevében Dobos László polgármester, Gyurcsek János alpolgármester és 
Rózsa Sándor jegyző helyezett koszorút a Petőfi-szobor talapzatára
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

A 12 ponttól 
a tizenkét 

pontig 
(2.)

Jókai Mór a ’48-as márciusi forrada-
lom 50. évfordulójára írt visszaemlékezé-
sében megemlíti, hogy az Ellenzéki Kör a 
Pilvax Kávéházban noha úgy határozott, 
hogy a 12 pontot köröztetve kell megis-
mertetni vidékszerte az országban, a kör 
radikális magja másképp döntött. Már-
cius 14-én este Jókai lakásában, ahol 
Petőfiéknek is volt lakrésze, az ún. „Tízek” 
összejöttek, és elhatározták, hogy már 
másnap az egyetemi ifjúság nagy részé-
vel megismertetik a 12 pontos petíciót és 
Petőfi Nemzeti dal című versét, demonst-
rációkat szerveznek.

A történet ettől kezdve ismert, bár 
gyanítom, hogy a mai visszaemlékezők - 
ha csak sematikusan futják át az esemé-
nyeket - igazából nem érzik át ezeknek a 
napoknak a hangulatát és feszültségét. 
Ugyanis tényleg nehéz megérteni, hogy 
akkor, amikor a tömegkommunikációs 
eszközök „csúcsai” kizárólag a nyomta-
tott sajtó és a „szónoklatok” voltak, még-
is hogyan lehetett elérni, hogy már más-
nap délután Táncsicsot, a politikai foglyot 
egy többezres tömeg kiszabadítja Budán?  
(Nem beszélve arról, hogy királyság volt, 
és a magyar országgyűlésből Kossuth kö-
vettársaival éppen aznap hajózott a „fel-
irati javaslattal” V. Ferdinándhoz Bécsbe, 
semmit sem tudva arról, mi történik Pes-
ten, a Hatvani utcában.)

S Jókai 1898-ban, hogy olvasói meg-
értsék a történelmi összefüggéseket, visz-
szamegy egészen az 1830-31-es lengyel 
nemesi felkelésig, amikor is a lengyel ne-
mesek megpróbálták Lengyelország füg-
getlenségét kiharcolni az Orosz Biroda-
lommal szemben. Elbuktak, mert előző-
leg saját jobbágyaikat nem szabadítot-
ták fel, s jött a galíciai „ellenforradalom”. 

A magyar nemesség a lengyel példán 
keresztül viszont megértette a „korszel-
lemet”. „Március 3-án Pest megye kö-
vete, Kossuth felirati javaslatot terjesz-
tett a Karok és Rendek felé, amelyben a 
törvényhozás a dinasztia iránti törhetlen 
hűséget hangsúlyozva kéri a tróntól a fe-
lelős minisztérium kinevezését, a szel-
lem szabadságát, a honvédelem rende-
zését, s a jobbágyok felszabadítását, or-
szágos kárpótlás mellett”- írja Jókai.

Nem folytatom a történetet, csupán 
azt emelném ki, hogy ebből az egy mon-
datból is kitűnik, hogy milyen koncepci-
onális ellentétek feszültek Kossuth és a 
radikális „márciusi ifjak” között. Mégis, 
amikor a nemzeti függetlenségről volt 
szó, ’49-ben Kossuth detronizált! Még az 
akkor sikeres katonai vezetés (pl. Görgey) 
is túl „radikálisnak” tartották a Függet-
lenségi Nyilatkozatot! 

Volt tehát akkor is „ellenzéke” a ma-
gyar függetlenségnek. Ám, ha azt az el-
lenzéket a mai „ellenzékhez” hasonlíta-
nánk, akár sírva is fakadhatnánk a mos-
taniak tahósága miatt.

Mit értenek ezek a maiak a mostani 
lengyel „tizenkét pontból”? Semmit.

-ács-

(...folytatás az 1. oldalról)
- Alig harminc éve, hogy a 

sok megpróbáltatással, diktatú-
rákkal, háborúkkal terhelt 20. 
század után hazánk újra füg-
getlen és szabad országgá vált – 
mondta a szónok. - Minden bi-
zonnyal igaz az az állítás, hogy 
a szabadságért újra meg újra, 
mindig meg kell harcolni – fo-
galmazott Hidvéghi Balázs, és 
utalt egy jelenkori nagy biroda-
lom terjeszkedésére, amelynek 

célja egy „Európai Egyesült Ál-
lamok” létrehozása.

A Fidesz-Magyar Polgári Szö-
vetség kommunikációs igazgató-
ja többször is hangsúlyozta, hogy 
a mai világban, a mai körülmé-
nyek között is ki kell állnunk Ma-
gyarország szabadságáért, azért, 
hogy dönthessünk saját sorsunk-
ról. Hidvéghi Balázs beszélt arról, 
hogy újra meg kell vívnunk a sza-
badságharcunkat, de most nem 
karddal, hanem jogi eljárások-
kal vannak ellenünk. A szónok 
kiemelte, hogy hisz a magyarok 
erejében, abban, hogy újra irányt 

mutathatunk Európában. Végeze-
tül szólt a legfontosabb ütközet-
ről, a május 26-ai európai parla-
menti választásokról.

Az emlékező gondolatokat kö-
vetően Karcag Városi Önkor-
mányzat nevében Dobos Lász-
ló polgármester, Gyurcsek János 
alpolgármester és Rózsa Sándor 
jegyző helyezett koszorút a Pető-
fi-szobor talapzatára, majd Ko-
vács Sándor, városunk és térsé-
günk országgyűlési képviselő-

je, dr. Fazekas Sándor ország-
gyűlési képviselő, korábbi föld-
művelésügyi miniszter emléke-
zett a kegyelet virágaival a for-
radalom hőseire. Dr. Hidvéghi 
Balázs kommunikációs igazga-
tó Karcagi-Nagy Zoltán és Pán-
ti Ildikó önkormányzati képvise-
lőkkel koszorúzott, míg dr. Berkó 
Attila kormánymegbízott Hodos 
Juliannával, a Karcagi Járási Hi-
vatal vezetőjével és dr. Lévai Olga 

hivatalvezető-helyettessel helyez-
te el az emlékezés virágait. Őket 
követve a járás vezetői, az intéz-
mények, a pártok és a civil szerve-
zetek képviselői is elhelyezték ko-
szorúikat az emlékműnél.

A karcagi ünnepséggel egy 
időben városunk delegációja Ko-
vács Szilvia alpolgármester ve-
zetésével testvérvárosunkban, 
Székelykeresztúron vett részt az 
ünnepi megemlékezésen, míg a 
Szentannai Sámuel Középiskola 
és Kollégium diákjai a Rákóczi 
Szövetség Karcagi Szervezetének 
tagjaival Nagyszalontán rótták 
le tiszteletüket.

A Petőfi és Kossuth szobrok ko-
szorúzását követően a Városháza 
elől induló fáklyás felvonuláshoz 
csatlakozhattak az érdeklődők. A 
térről több százan indultak el a 
megszokott útvonalon, érintve a 
Petőfi szobrot, majd visszaérkez-
ve a Városházához, egy látványos, 
ünnepi lézershow-val és a Déry-
nében Toborzó táncházzal zárult 
a megemlékezés Karcagon.

Kapás Mónika

A forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztünk

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Karcag Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete törvényi kötelezettsé-
gének eleget téve megalkotta a talajterhelési díjról szóló 
3/2017. (II.24.) önkormányzati rendeletét, amely 2017. júli-
us 1. napján hatályba lépett. 

A rendelet értelmében a talajterhelési díjfizetési kötele-
zettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendel-
kezésére álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdál-
kodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tarto-
zó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztáro-
zót is alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik 
üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna 
üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

A talajterhelési díj alapja a felhasznált víz mennyisége 
(méréssel, illetve mérési lehetőség hiányában átalány alapján 
meghatározott víz mennyisége, mely 5 m³/fő/hó), csökkent-
ve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra fi-
gyelembe vehető víz mennyiségével, továbbá a szabálysze-
rűen elszállítatott szennyvíz mennyiségével. (Az elszállítást 
számlával kell igazolni.) 

A talajterhelési díj mértékét a környezetterhelési díj-
ról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény határozza meg, amely 
városunkban 1.800 Ft/m³. 

A helyi rendelet értelmében a képviselő-testület talajterhe-

lési díjkedvezményt nyújt a talajterhelési díj fizetésére kö-
telezetteknek, amelynek mértéke a fizetendő díj 95%-a. Így 
a ténylegesen fizetendő díj 90 Ft/m³-re módosul.

A 2018. évre vonatkozó talajterhelési díjat a kibocsá-
tónak ingatlanonként külön-külön kell megállapítania, 
bevallania és megfizetnie (önadózás) 2019. április 01-ig.

A talajterhelési díjat a Karcag Városi Önkormányzat 
12053005-01000953-01200009 számú talajterhelési 
díj beszedési számlájára kell megfizetni.

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó fizetési kö-
telezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő át-
utalással köteles teljesíteni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a jogszabályi előírások értelmé-
ben a gazdálkodó szervezetek (ideértve az egyéni vállalko-
zókat is) az adóhatósággal kötelesek elektronikus úton kap-
csolatot tartani. Így ezen adózói csoportba tartozó jogalanyok-
nak adóbevallásukat elektronikus úton kell benyújtaniuk. 

További részletes tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal Adócso-
portjától kérhető (Városháza, fszt. 40. szoba, tel.: 06/59-500-610).

A bevallási nyomtatvány letölthető: 
www.karcag.hu/e-ügyintézés/adóügyek/talajterhelési díj.

Karcag Városi Önkormányzat 
Adócsoport

TÁJÉKOZTATÓ

A Magyar Országgyűlés nevében dr. Fazekas Sándor és Kovács Sándor 
országgyűlési képviselők koszorúztak

A Petőfi-szobornál a Körömvirág együttes adott zenés-irodalmi 
koncertet Pető István versmondó közreműködésével 

A fáklyás felvonuláson több százan vettek részt
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HÍREK

A Magyar Ápolók Napja alkalmá-
ból a Magyar Ápolási Egyesület által 
rendezett ünnepségen Pro-Sanitate 
Díjban részesült Kabai Annamária, 
a Kátai Gábor Kórház endoszkópos 
asszisztense, diplomás ápolója. Az 
elismerést Budapesten, a Duna Palo-
tában február 19-én megtartott ren-
dezvényen Prof. Dr. Horváth Ildikó 
egészségügyért felelős államtitkártól 
vehette át a kitüntetett, akit munká-
járól, terveiről is kérdeztünk.

Kabai Annamária 1988-ban kezdett 
el dolgozni a Kátai Gábor Kórház I.sz. 
Belgyógyászati osztályán, ahol mélyítette 
elméleti ismereteit és gyakorlati tudását. 
Rendszeresen részt vett szakmai és kul-
turális rendezvények szervezésében, le-
bonyolításában, ez a munkaközösség ha-
tározta meg pályafutását. Az emberség, 
szeretet, segítség, összefogás-összetar-
tás értékeit szem előtt tartva végzi min-
den nap a munkáját az egészségügy és az 
oktatás területén is. Úgy gondolja, hogy 
ezekben egyedül tenni kevés, csak egy jól 
összefogott csapatmunka keretében vé-
gezhetőek a feladatok eredményesen. 

1994-től az ápolónői tevékenysége 
mellett betekintést nyert a gasztroen-
terológiába, a későbbiekben pedig részt 
vett az I. Belgyógyászaton az egyesített 
gasztroenterológiai rendelés kialakítá-
sában, annak továbbfejlesztésében.

Az edukációs program keretében 
cukorbetegek részérére tartott előadá-
sokat, az eredményeket pedig Kelet-
magyarországi „Diabetes Fórum”-on 
prezentálta.

1996-ban jeles eredménnyel végez-
te el az ETI-ben az Emésztőszervi En-
doszkópos Szakasszisztensi képzést, 
2000-ben pedig sikeresen felvételizett 
a Semmelweis Egyetem diplomás ápo-
lói szakára.

A főiskolai pszichológiai tanulmá-
nyai során felkeltette az érdeklődését a 
burnout-szindróma (kiégés szindróma), 
amely a betegekkel dolgozó ápolók, asz-
szisztensek lelki egészségét veszélyezteti. 

2002-ben végezett ezzel kapcsolatosan fel-
mérést a Kátai Gábor Kórházban a fekvő- 
és járóbeteg-ellátásban dolgozók, majd 
országos szinten gasztroenterológián dol-
gozó asszisztensek között is, és mai na-
pig is odafigyel a kiégés jeleire. Törekszik 
saját magát és környezetét megvédeni a 
szindróma kialakulásától.

1996 óta tagja a Magyar Gasztro-
enterológiai Társaságnak (MGT), 2004-
ben jelentkezett az Asszisztensi szekció-
jába, ahol beválasztották a szekció veze-
tőségébe. 2007-2014 között az MGT tit-
kári pozícióját töltötte be, és azóta is ak-
tív tagként vesz részt a szekcióban.

2014-ben átvette a Gasztroenteroló-
giai Endoszkópos Asszisztensek Kép-
zéséért Alapítvány vezetését, és kurató-
riumi elnöknek választották.

Számos helyi lakossági szűrőprog-
ramban vett részt, támogatta a daga-
natos betegek helyi klubjának megala-
kulását, a rendezvényeket előadóként 
és szervezőként is segítette.

2012-ben a megyénkben másodikként 
kapta meg a „Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gye Ápolója” díjat.

1992 óta tagja a Magyar Ápolási Egye-
sületnek, 2014-től aktívan részt vesz az 
egyesület életében.

Jelenleg a Kátai Gábor Kórház Gaszt-
roenterológiai szakrendelésén dolgo-
zik.

Munkája során elsődlegesnek tartja 
a betegközpontú ellátást, az emberek 

elfogadását, az egészségnevelést, a pre-
venciós lehetőségek kihasználását, a jó 
kollegiális és orvos-nővér-asszisztensi 
kapcsolatot.

- Nagy megtiszteltetés volt számomra, 
hogy a Magyar Ápolási Egyesület Regio-
nális vezetője, Lehoczky Jánosné méltó-
nak talált arra, hogy engem jelöljön er-
re a kitüntetésre. A Pro-Sanitate díj az 
egészségügyi ellátás érdekében kifejtett 
kiemelkedő szakmai vagy közszolgála-
ti tevékenységért adható, amelynek ér-
tékét már ismertem, hiszen a Magyar 
Ápolási Egyesület helyi elnökeként ko-
rábban én is tehettem javaslatot a Kátai 
Gábor Kórház egészségügyi szakdolgo-
zói közül erre a kitüntetésre – fogalma-
zott Kabai Annamária. - Nagyon büszke 
vagyok erre a díjra, hiszen elismeri azt a 

munkát, amit több mint 30 éven át igye-
keztem tenni az egészségügyi ellátásban 
azért, hogy a betegeink az adott körül-
mények között a legmagasabb színvo-
nalon legyenek ellátva, a holisztikus be-
tegellátási szemlélet szerint. Ennek ér-
dekében nagyon fontosnak tartom a fo-
lyamatos tanulást, képzést és tudás át-
adását, annak megosztását – árulta el 
a díjazott, aki a továbbiakban is igyek-
szik minden olyan kezdeményezést, 
szűrést támogatni, amely előtérbe helye-
zi az egészséges életmódot, a prevenci-
ót. - Saját szakterületemen, az MGT asz-
szisztensi szekciójában azért dolgozunk, 
hogy az emésztőszervi endoszkópos asz-
szisztensek a legmagasabb szinten le-
gyenek képezve, széles körű gyakorla-
ti készségekkel, szaktudással rendelkez-
zenek ezen a különösen nehéz és össze-
tett szakterületen. Ugyanakkor fontos az 
is, hogy szakmailag, társadalmilag és er-
kölcsileg el legyen ismerve a munkájuk.

Évek óta vezetem a Gasztroentero-
lógiai Endoszkópos Asszisztensek Kép-
zéséért Alapítványt, amely azért jött lét-
re, hogy az asszisztensek tanulását se-
gítse. Igyekszünk részvételi lehetősé-
get biztosítani nemzetközi szakmai ren-
dezvényeken, támogatjuk tudományos 
munkák, előadások, jegyzetek születé-
sét, az idegennyelv-oktatást, valamint 
rekreációs lehetőségeket is. A Magyar 
Ápolási Egyesületben továbbra is próbá-
lom képviselni az ápolók, egészségügyi 
szakdolgozók szakmai érdekeit. Szíve-
sen végzek kutatómunkát a nemzetközi 
és hazai ápolás fejlődéséről. Fontos tud-
ni, honnan fejlődtünk, kik voltak példa-
képeink, hol tartunk a jelenben, hogy 
tudjuk értékelni eredményeinket, és fel 
kell tudnunk mérni a céljainkat, hová és 
hogyan fejlődhetünk a szakmánkban. 
Szeretnék ebben a témában egy publiká-
ció készíteni – árulta el Kabai Annamá-
ria, aki szívesen tölti szabadidejét a csa-
ládjával, barátaival. Szeret kerékpároz-
ni, kirándulni, utazni, más kultúrákat 
megismerni, olvasni és zenét hallgatni.

Kapás Mónika

Pro-Sanitate Díjban részesült Kabai Annamária

Digitális tankönyvek és taneszkö-
zök tanórai felhasználásának bemu-
tatójára került sor a Karcagi Nagykun 
Református Általános Iskolában. A 
tanóra vendégei az okostankönyvek 
iskolai használatának összeállítói, az 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
szakemberei voltak. A szakmai nap 
előzményeiről Földváriné Simon Ilo-
na igazgatót kérdeztük. 

- Októberben intézményünk beke-
rült az OFI szakemberei által készített 
digitális tankönyvek pilot programjába, 
ami az „Újgenerációs” tankönyvcsalád-
ra épül. Ennek feltétele a modern esz-
közrendszer megléte iskolánkban, illet-
ve tanulóink otthoni eszközellátottsá-
ga - tudtuk meg az iskola igazgatójától.

A szakmai bemutatóórát a digitális 
természettudományi laborban Gyö-
keresné Kállai Mária tanárnő tartotta 
természetismeretből. 

Tényi Adrienn tantervi koordinátor 
elmondta, hogy a digitális tanköny-
vek fejlesztése lezárult, a kipróbálási 
időszakban vannak. A látogatásuk cél-
ja az információgyűjtés, a digitális tan-
eszközök használhatóságával kapcso-
latos tanulságok begyűjtése volt. 

- A látogatott óra élményszerű volt, 
a pedagógus jól használta az okostan-
könyvet, mint kiegészítő eszközt. Va-
lójában arra voltunk kíváncsiak, hogy 
az okostankönyvben lévő opció se-
gítségével a tankönyv hogyan műkö-
dik a gyakorlatban - mondta el a koor-
dinátor. 

A diákok saját kóddal rendelkeznek, 
így odahaza önállóan is be tudnak lép-
ni az okostankönyv leckeanyagába. Ki 
tudják egészíteni a hozzájuk rendelt 
tanulási csomagot. Ez egyben a há-
zi feladat készítésének új digitális le-

hetősége is. A digitális taneszközöket 
várhatóan szeptembertől ingyenesen 
tudják használni a pedagógusok és a 
szülők. 

Brehó Mónika

Digitális tankönyveket mutattak be a refiben 

Képünkön Bugarszki Miklós, a Magyar Ápolási Egyesület elnökhelyettese, Minya Tünde, a Magyar Ápolási Egyesület el-
nöke, Kabai Annamária, a Kátai Gábor Kórház endoszkópos asszisztense, diplomás ápolója és Prof. Dr. Horváth Ildikó 
egészségügyért felelős államtitkár
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Február 27-én, szerdán az Agrár-
minisztérium által kiírt „Ments meg 
egy kertet!” program keretén belül 
a Szentannai Sámuel Középiskola és 
Kollégium a legjobban teljesítő szak-
középiskolások díját vehette át. Ez azt 
mutatja, hogy az iskola 2018-ban is ki-
emelkedően teljesített. A részletekről 
Kovács Szilviát, Karcag város alpol-
gármesterét, „A legszebb konyhaker-
tek” - Magyarország legszebb konyha-
kertjei program programigazgatóját 
és Papné Benesóczki Mária mérnökta-
nár, programkoordinátort kérdeztük.

Kovács Szilvia Karcag város alpol-
gármestere, „A legszebb konyhakertek” 
program programigazgatója elmondta: 
- Büszkék lehetünk a „szentannais” di-
ákokra, mert az örökbefogadott kertet 
nagyon szépen és példaértékűen gon-
dozták. Elvégzett munkájukról az Ag-
rárminisztérium felé is megfelelő rész-
letezéssel, alapossággal, körültekin-
téssel, és jó terjedelemben nyújtották 
be a dokumentációt, ami az értékelés-
nél fontos szempont volt. Előnyt jelen-
tett, hogy lehetőleg öko-bio módszerrel 
dolgozzanak, a kertművelés során kre-
atív megoldásokat alkalmazzanak, és 
ha lehetséges, dolgozzanak együtt óvo-
dásokkal vagy iskolásokkal. Esetükben 
mindezek maximálisan megvalósultak, 
így a hét legjobban teljesítő középisko-
la között végeztek - fogalmazott a prog-
ramigazgató. 

- A Szentannai Sámuel Középiskola és 
Kollégium „A legszebb konyhakertek” 
programban mindig jeleskedett. Kez-
detben saját kertjükkel neveztek, majd 
több ízben – és ezúttal is – kertet fogad-
tak örökbe. Úgy gondolom, hogy eddig 
minden téren nagyon szépen teljesítet-
tek. Mi sem mutatja ezt jobban, mint az, 
hogy Kenderessel együtt ők voltak azok, 
akik a minisztérium által fenntartott 
szakközépiskolák között meghirdetett 

külön versenyt „A legszebb 
konyhakertek” – Magyaror-
szág legszebb konyhakert-
jei országos programon be-
lül elsőként bonyolították le 
szép eredménnyel. Ennek 
nyomán egyre több közép-
iskola vesz részt a program-
ban. Munkájukkal jó példát 
mutattak a diákok számára 
abban, hogy milyen fontos 
a kertészkedés - tudtuk meg 
Kovács Szilvia alpolgármes-
ter asszonytól.

Papné Benesóczki Má-
ria elmondta, hogy a Szent-
annai Sámuel Középiskola 
és Kollégium több éve vesz 
részt a „Ments meg egy ker-
tet!” programban, amely-
lyel egyúttal beneveztek a 
„A legszebb konyhaker-
tek” - Magyarország leg-
szebb konyhakertjei orszá-
gos versenybe is. 

- Az elmúlt évben egy, az iskolánk 
területén kialakított közösségi ker-
tet gondoztunk egy helyi általános is-
kolával együttműködve. A gondozást a 
szakmai gyakorlatos diákokkal végez-
tük, de közülük ketten szinte maguké-
nak érezték a kertet. Csökmei Norbert 
és Kónya Sándor (11. a osztályos ta-
nulók) a nyár folyamán is szorgalma-
san tevékenykedtek benne, és közösen 
próbáltuk meg folyamatosan ápolni a 
konyhakertet. Néha még a két fiatal-
embernek egyik osztálytársuk, Bartha 
László is segített - mondta a program 
koordinátora.

A megművelt földterület mérete kb. 
100 m2, és a „Szentannai kiskert” nevet 
viseli. Tavaly áprilisban kezdtek hozzá a 
kert megműveléséhez. Elsősorban a ta-
lajmunkára összepontosítottak. Az őszi 
szántást elmunkálták. Először kiszór-
ták a tavalyi verseny során nyert kom-

posztot, majd hozzákezdtek a kombiná-
torozáshoz. Vetés előtt megtörtént a tel-
jes terület boronálása is.

- A talajmunkák végeztével megter-
veztük, hogy milyen növényeket milyen 
módon szeretnénk a talajba vetni. Min-
den parcellába más-más növényt ter-
veztünk. Nyeremény és ajándékba ka-
pott magvakkal - velőborsó, zöldbor-
só, zöld hüvelyű bokorbab, étkezési szá-
razbab, kifejtő- és száraz bokor bab, 
sárga hüvelyű bab, spárgatök, dísztök, 
cukkini, lilahagyma és vöröshagyma - 
vetettük be a területet.

Próbáltunk egy parcellányi fűszer-
kertet is kialakítani, amelybe bazsali-
kom, snidling, magas bazsalikom, me-
télőpetrezselyem és póréhagyma mago-
kat szórtunk el és mentát palántáztunk. 
A kert szélébe salátát tettünk. A terület 
további részébe csemegekukorica, há-
romféle burgonya, indátlan spárgatök 
és cékla került. 

A kertbe kánnát, kardvirágot, mus-
kátlit is ültettünk és „madárbarát kert-
té” tettük - tudtuk meg a mérnöktanár-
tól.

A művelés során nem használtak ké-
miai vegyszereket, hanem igyekeztek ter-
mészetes (pl. különböző főzetek, eceteslé, 
házi tejes permetlé, darázsgarázs) úton 
történő védekezést alkalmazni.

Az iskolai faliújságon havonta frissí-
tik a „kiskertek” aktuális híreit (fény-
képekkel illusztrálva), és magát a tevé-
kenységet bevették az iskola ökoiskolai 
programjába is.

A koordinátortól megtudtuk, hogy 
a kerti munkálatok fejlesztik a diákok 
önbecsülését, önállóságra, kötelezettsé-
gek vállalására és teljesítésére ösztönzik 
őket. Rendszerességre nevel, ráirányítja 
figyelmüket a kertben zajló változások-
ra, tehát formálja a személyiséget. 

Brehó Mónika

„MentS Meg egy Kertet!” 
Díjat kapott a Szentannai Sámuel Középiskola

Március 6-án, szerdán a Vá-
rosi Sportcsarnokban tartot-
ta meg a Györffy István Katoli-
kus Általános Iskola az „Iskola-
kóstoló” rendezvénysorozatá-
nak utolsó foglalkozását. Erre 
az alkalomra is a nagycsopor-
tos óvodásokat várták, szüleik-
kel együtt. 

Az óvodából érkező gyerekek ré-
szére játékos sportversenyt ren-
deztek, ahol összemérhették az 
ovisok a tudásukat a tanító nénik 
és az iskola 3. osztályos tanulóinak 
segítségével. 

- A novemberben indult prog-
ram egy szülői értekezlettel kez-
dődött, ahol átfogó tájékoztatást 

kaptak a szülők arról, hogy milyen 
oktató-nevelő munka folyik az in-
tézményben - tudtuk meg a rész-
leteket Kovács Miklós Istvánné 
igazgatótól. 

A minden második hónapban 
megrendezésre kerülő programon 
megközelítőleg negyven-ötven 
óvodás volt jelen, és lélekben már 
készülhetek szüleikkel arra, hogy 
milyen is lesz majd a szeptemberi 
csengőszóra beülni az iskolapadba. 

Ennek még nagyobb nyomaté-
kot adva, az intézmény a jövő hó-
napban nyílt órákra várja az érdek-
lődőket azokkal a tanítókkal, akik a 
2019/2020-as tanévben egyenge-
tik majd a kis elsősök útját. 

Brehó Mónika

Iskolakóstolót tartottak a Györffyben
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„A történelem arra tanít meg bennünket, hogy az emberiség semmit 
nem tanul a történelemből.” (Albert Einstein)

David Ben-Gurionnak akkora szerepe volt Izrael állam létrejöttében, 
mint Washingtonnak az USA-éban.

Ben-Gurion 1886-ban a lengyelországi Plonskban született David Grün 
néven egy 11 gyermekes családban. Nagyapja már hároméves korában ol-
vasta neki a Bibliát, és tanította a héber nyelvre. A Biblia tanításai egész 
életére útmutatást jelentettek számára. Már fiatalon elhatározta, hogy se-
gíteni fogja a kivándorlást Palesztinába, és létrehozta az Ezra ifjúsági moz-
galmat. Cionista tevékenységéért kétszer is letartóztatták, ezért úgy dön-
tött, hogy kivándorol. 1906-ban érkezett meg Jaffába. Onnan csak néhány 
zsidó telepre mehetett, ahol munkát nem kapott, de maláriát igen. Később 
csatlakozott a Poale Zion (Cionista munkások) csoporthoz, és annak ve-
zetője lett. Véleménye az 
volt, azé a föld, aki meg-
műveli. Négy év nehéz fi-
zikai munka után Jeruzsá-
lembe költözött, és segített 
egy héber nyelvű újság, az 
Ahdud (Egység) kiadásá-
ban. Munkája közben rá-
döbbent, hogy vezető nél-
kül esélye sincs a zsidók-
nak önálló államra, ezért 
mindent megtett, hogy a 
vezetést kiépítse, és annak 
irányítója lehessen. Ek-
kor törökül kezdett tanul-
ni, és elment Isztambulba 
jogot hallgatni, hogy a tö-
rök portánál ő képviselje 
a zsidók érdekeit. Az I. vi-
lágháború keresztül húz-
ta számításait. A törökök 
a németek mellett léptek 
háborúba, a zsidó vezető-
ket kiutasították Paleszti-
nából. Az USA-ba utazott, 
ahol megnősült. Innen tért vissza a már angol mandátum-területre. 
Irányította a bevándorlást, iskolákat és egészségügyi intézményeket 
hozott létre. Segítségével megalakult a Histadrut szakszervezet, amely 
egy előkormány volt, velük közmunka programot szervezett. A hely-
zet romlott, 1920-ban az arabok felkelést indítottak, és ez öldöklésig fa-
jult. Ekkor létrehozta a Haganat, egy önvédelmi félkatonai szerveze-
tet, amely később a hadsereg alapja lett. Lassan a világ egyik zsidó ve-
zetője lett. 1936-ban az angolok létrehozták a Peel bizottságot, mert a 
sok terrorcselekmény miatt nem tudtak rendet tartani Palesztinában. 
A bizottság tagjai megkérdezték Ben-Guriont, milyen jogon tarja zsi-
dó földnek ezt a területet. A Biblia jogán, válaszolta, amely egyidős ez-
zel a néppel. A zsidók már itt laktak akkor, amikor nem volt Irak, Ang-
lia vagy Jordánia. Ez az az írás, amely jogosít minket ennek a földnek 
a birtoklására. Végül a bizottság a terület felosztását javasolta 1/3-2/3 
arányban az arabok javára, amelyből nem lett semmi, mert az arabok 
elutasították. Sőt az angolok még fokozták az arab pártiságukat. Úgy-
nevezett Fehér könyvet állítottak össze 1939-ben az arabok nyomásá-
ra, amely szerint csökkentették, majd leállították volna a zsidók beván-
dorlását, és szó sem esett a terület megosztásáról. Ezzel sok millió zsi-
dó elpusztításához járultak hozzá a világháború során, mert lezárták 
a menekülési útvonalat Európából. Ben-Gurion helyzetét nehezítet-
te a Haganából kivált Irgun terrorista csoport, amelynek a tagjai nem-
csak az arab támadásokat torolták meg, hanem az angolok ellen is tá-
madtak, hogy kiűzzék őket Palesztinából. Ben-Gurion el akarta fogatni 
az Irgun vezetőit, mert ártalmasnak találta ténykedésüket. Az angolok 
végül megunták azt, hogy nem tudtak úrrá lenni a palesztinai helyze-
ten, és az ENSZ elé utalták a kérdést. 1947. november 29-én szavaztak 
az ENSZ-ben Palesztina felosztásáról. Az utolsó pillanatig nagy diplo-
mácia harcot vívott Weizmann és Ben-Gurion a többség megszerzésé-
ért. Végül a felosztást 33 igen és 13 nem szavazattal elfogadták. Jellem-
zően Anglia tartózkodott. Megnyílt az út Izrael államának megalakí-
tásához, de Ben-Gurionnak még sokat kellett tenni érte, de ez már egy 
másik fejezet.

(Folytatása következik.)
dr. Molnár Sándor

En Gedi - édesvízi vízesés a sivatagban

ÉRDEKESSÉG

Izrael, ahogy én látom

Megtartották hagyományos Nő-
köszöntő Nótagála műsorukat a 
karcagi nótás fiúk március 10-én, 
vasárnap délután a Déryné Kultu-
rális Központ színháztermében. A 
közel három és fél órás programon 
négy énekes szórakoztatta a telt 
házas közönséget.

A Nőköszöntő Nótagá-
lán Kovács Sándor, vá-
rosunk és térségünk or-
szággyűlési képviselője 
köszöntötte a jelenlévő 
hölgyeket, asszonyokat 
és kísérőiket. - Ilyenkor ta-
vasszal köszöntjük a höl-
gyeket, köszöntjük azo-
kat a lányokat, asszonyo-
kat, akik örömet, boldog-
ságot, kedvességet vará-
zsolnak számunkra, fér-
fiaknak. Legyenek ezek 
a hölgyek lányok, anyák, 
nagymamák. A szerete-
tet és a boldogságot hoz-
zák erre a földre. Ilyenkor 
tavasszal, nőnap alkal-
mával mindig egy cso-
korral kedveskedünk ne-
kik. Egy színes csokorral, és ez a színes 
csokor nem lehetne szebb, Magyar-
országnak nem lehetne színesebb és 
szebb csokra, mint amit magyar nó-
tából fonnak, magyar nótából köt-
nek. Itt a karcagi nótás fiúk és a Berki 
prímás úr zenekarával szerintem a ta-
vasz legszebb csokrát fogják átadni a 
hölgyeknek. Kívánunk ehhez nagyon 
sok erőt, egészséget, boldogságot, és 
kívánom a hölgyeknek azt, hogy azt 
a szeretetet, azt a kedvességet, amit 
Önök adnak nekünk, azt százszoro-
san viszonozza a férfi társadalom és 
az élet – fogalmazott Kovács Sándor 
köszöntőjében.

A hat nótás fiúból kettő lebetegedett, 
így Karcagi-Nagy Zoltán és Olajos La-
jos nem lépett színpadra. A négy tal-
pon maradt nótaénekes egymást vált-

va két felvonásban lépett színpadra. El-
sőként Ferenczi Béla, majd Bartha 
András, Monzinger Ferenc, és végül 
Kolostyák Gyula énekelt a közönség-
nek. 

A nóták szüneteiben Marsi Illés, 
a gála konferansziéja a magyar nóta 
eredetéről osztott meg néhány gon-

dolatot. - Zenei ihletője elsősorban a 
verbunkos volt. Szabolcsi Bence sze-
rint a 19. században ez a zene segített 
magyarrá lenni és magyarnak marad-
ni. Nekünk magyaroknak a magyar 
nóta ugyanolyan fontos, mint a fran-
ciáknak a sanzon, az olaszoknak a ná-
polyi dal vagy a lengyeleknek a polka 
– fogalmazott Marsi Illés.

A gála második részében a nótás fi-
úk újra egymás után énekeltek a kö-
zönségnek, majd zárásként a négy 
énekes egy csárda jelenetet adott elő 
a színpadon.

A nótaénekeseket kísérte és né-
hány önálló zeneszámot is előadott 
a HAKME cigányzenekar ifj. Berki 
László prímás vezetésével.

Kapás Mónika

Nőköszöntő Nótagála

A rendezvényen köszöntőt mondott 
Kovács Sándor országgyűlési képviselő
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Kedves Iskolatársunk!
A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre vezetősége régi adós-

ságát szeretné törleszteni azzal, hogy az 1956-os forrada-
lomban játszott szerepükért meghurcolt tanárainknak és 
diáktársainknak emléket állítsunk iskolánkban. Az almamá-
terünkben elhelyezendő relikviával az a szándékunk, hogy 
a jelen és jövő generáció emlékezzen, fejet hajthasson isko-
lánk jeles képviselői, a nemes célokért áldozatokat is válla-
ló elődök előtt.
Gimnáziumunk akkori tanárai és tanulói közül meg-
hurcolást szenvedtek:
 - Filep István és Balogh Imre tanárokat több év börtönre ítélik,
 - Kiss Ilona kollégium igazgatót is meghurcolják, bebörtönzik,
 - dr. Gyergyói János igazgatót, Csávás Sándor, Batta Lász-

ló, Kelecsényi István, Takács István, Takács Istvánné ta-
nárokat menesztik,

 - L. Kiss János és Demény Lajos tanulókat börtönbe zárják,
 - Vadon Tünde és Csíkos Sándor tanulókat kicsapják.

Iskolánk fenntartójának, Nt. Koncz Tibor esperes úr-
nak és igazgatójának, Tóth Barna igazgató úrnak a jóvá-
hagyását elnyerve emléktáblát kívánunk állítani tiszte-
letükre, aminek költségei fedezetére gyűjtést indítunk.

Az adományokat elsősorban a Cséti Imre kezelésében 
levő Erste Bank: 11991119-96929557-00000000 számú 
számlára várjuk.

A hozzájárulás az alábbi személyeknek is átadható, 
akik erre a számlára továbbítják majd:
 - Hartyányi Julianna, 3525 Miskolc, Dóczy ú. 24. 

Tel.: 06/70-945-4502 
E-mail: hartyanyij@gmail.com 

 - Cséti Imre, 4033 Debrecen, Gábor Áron u. 47. 
Tel.: 06/52-445-405, 06/30-259-5126 
E-mail: aCsejti@freemail.hu 

 - K. Szabó Ferenc, 5300 Karcag, Kátai G. u. 36. 
Tel.: 06/59-313-153, 06/20-217-6224 
E-mail: kszaboferenc@gmail.com

 - Hunya Zoltán, 5000 Szolnok Baross u. 60. 
Tel.: 06/56-343-177, 06/20-975-1493 
E-mail: zoltanhunya@citromail.hu

 - Bihari László, 1026 Budapest, Bimbó ú. 216. 7/2. 
Tel.: 06/30-827-6241 
E-mail: bihari.laszlo41@gmail.com

 - Király Csaba, 2030 Érd, Borszék u. 15. 
Tel: 06/30-356-4592 
E-mail: kiraly42@t-online.hu.

A számlaszámra adakozóktól a közlemény rovatban ne-
vük megadása mellett e-mail címüket is várjuk, hogy azon 
keresztül invitáljuk őket a terv szerint Györfi Sándor Kos-
suth-díjas művész által készítendő emléktábla októberi le-
leplezésére.

Kérjük, hogy ezen felhívásunkat ismerőseik között ter-
jesszék közvetlenül és elektronikusan (e-mail, Facebook 
megosztás) is. A nemes célra mindenki hozzájárulását há-
lásan fogadjuk.

Egyúttal megragadjuk ezt az alkalmat is, hogy akik még 
nem tartoznak közénk, azokat szeretettel hívjuk baráti kö-
rünk tagjának, ahová jelentkezni lehet Király Csaba fent 
megadott elérhetőségén.

Ezúton is boldog új esztendőt kívánunk!

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre

Március 4-én, hétfőn im-
már negyedik alkalommal 
rendezték meg a Madarász 
Imre Egyesített Óvoda Jókai 
úti óvodájában a „Legyen 
neked is konyhakerted!” cí-
mű programot. A projekt cél-
ja az volt, hogy bemutassák 
és felhívják a figyelmet ar-
ra, hogy hogyan termesszék 
meg a konyhaasztalra kerü-
lő egészséges zöldségféléket 
az otthoni konyhakertjükbe. 

Romhányi Sándorné tag-
intézmény-vezetőtől megtud-
tuk, hogy a kollégáival bemu-
tatták, milyen műveletek szük-
ségesek ahhoz, hogy egy jól 
működő és termékeny kony-
hakertet alakíthassanak ki a je-
lenlévők. 

Az interaktív bemutatón 
megtudhattuk azt is, hogy mi-
lyen növényt mikor érdemes 
vetni, milyen földmunkák szük-
ségesek a veteményezést meg-
előzően, hogyan „táplálhatjuk” 
a földet, milyen növényeket le-

het egymás mellé vetni, mi-
ből érdemes elkészíteni a kom-
posztot, és azt hogyan és mi-
lyen időpontban kell használni.

- A már negyedik éve mű-
ködő projektünkkel csatla-
koztunk „A legszebb konyha-
kertek” programhoz, ami már 
nemzetközileg elismert. Ha 
már egy családot is el tudunk 
indítani a kertművelés útján, 
akkor már eredményes a prog-
ramunk, mert a gyerekek nem-
csak az óvodában, de otthon is 
látják ezt a hasznos tevékeny-
séget. Mégis a legfontosabb, 

hogy egészében látható le-
gyen a folyamat, hogy miből 
mi lesz - fogalmazta meg a tag-
intézmény-vezető. 

A program zárásaként a 
résztvevők újrahasznosított fla-
konokba ültettek el magokat, 
amelyek a gondos kezek ápo-
lása mellett minden bizonnyal 
életre kelnek majd. 

A rendezvényen jelen volt 
Karcagi-Nagy Zoltán önkor-
mányzati képviselő, aki az elő-
adást követően együtt kertész-
kedett az ovisokkal.

Brehó Mónika

Kertészkedtek az óvodások

tájékoztató
Ellenőrzésre kerültek a városban elhelyezett defibrillátorok.
Az ellenőrzést a Karcagi Polgármesteri Hivatal elvégezte, és 

megállapítást nyert, hogy valamennyi készülék működőképes 
állapotban van. Az eszközök 2014-ben kerültek az önkormány-
zat által beszerzésre és kihelyezésre. Az azóta eltelt időszakban 
egy esetről tudunk, amikor szükség volt a használatára. 

Az eszközök az alábbi helyszíneken találhatóak meg a városban:
1. Karcag Városi Önkormányzat, Karcag, Kossuth tér 1.
2. Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyv-

tár, Karcag, Dózsa Gy. 5-7.
3. Városi Önkormányzat Városgondnoksága, Karcag, Villamos u. 109.
4. Piaccsarnok, Karcag, Kacsóh u. 
5. Sportcsarnok, Karcag, Szabó József u. 1.
6. Ifjúsági Ház, Karcag, Püspökladányi u. 
7. Akácliget Fürdő, Karcag, Fürdő u.
8. Tesco bevásárlóközpont, Karcag, Kisújszállási u. 

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy amennyiben szükségessé válik 
a készülékek használata úgy a fent nevezett helyeken keressék!

Karcagi Polgármesteri Hivatal

Sorstársak figyelem!
A Mozgássérültek Karcagi Csoportja a nőnapi rendez-

vényét 2019. március 29-én (pénteken) 15.00 órai kezdet-
tel rendezi meg Karcagon, a Rákóczi utca 3. szám alatt. 

Jelentkezési határidő: 2019. március 21. 
vezetőség 
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2019. február 23-án hetedik alka-
lommal került sor a dr. Hajdú-Moharos 
József Országos Református Földrajzi 
Tanulmányi Verseny megrendezésére 
a Karcagi Nagykun Református Gim-
názium és Egészségügyi Szakgimná-
ziumban. A verseny célja elsődlege-
sen a megemlékezés és a tisztelgés dr. 
Hajdú-Moharos József geológus-geo-
gráfus emléke előtt, akinek édesany-
ja, Moharos Józsefné született Vadász 
Eszter, karcagi református öregdiák, 
2011-ben fia emlékére földrajzi díjat 
alapított a gimnáziumban. A tanulók 
4 kategóriában versenyeztek, az írás-
beli fordulót minden tanuló a saját is-
kolájában írta (ez összesen 90 diákot 
jelentett az országból), majd kategó-
riánként tíz-tizenegy tanuló jutott be a 
szóbeli döntőbe. A karcagi döntőn 12 
iskola (Nyírbátor, Mezőtúr, Kisújszállás, 
Bonyhád, Nyíregyháza, Heves, Debre-
cen, Karcag, Szerencs, Püspökladány és 
Kárpátaljáról Nagybereg) 42 diákja és 
14 felkészítő tanára vett részt a kísérők-
kel, szülőkkel, házigazdákkal együtt.

A versenyt Kisari Katalin igazgató-
helyettes nyitotta meg, igét hirdetett, 
továbbá dr. Hajdú-Moharos József 

életútját méltatta Seres-Keszegh Pat-
rícia karcagi lelkipásztor. Ezt követő-
en Sebők Lajos 11. b osztályos tanuló 
zenei előadására került sor.

A szóbeli zsűrizést Borosné Szlávik 
Mária, Bodor Tibor (Szolnoki Verseghy 
Ferenc Gimnázium), Fábián Nikolett 

(Jászberényi Lehel Vezér Gimnázium), 
Halászné Tollas Ildikó (Karcagi Szent 
Pál Marista Általános Iskola), Nagyné 
Major Mária (Karcagi Polgármesteri Hi-
vatal), Szentesi Zoltán (Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium), Halmai 
Márton (Cad+Inform Kft.) és Andrási 

Bence (Tiszamenti Regionális Vízmű-
vek Zrt.) végezték magas fokú szakmai 
érzékenységgel és precizitással. A ver-
senyről készült fotó- és videóanyag is-
kolánk honlapján megtekinthető.

Díjazottak:
I. kategória (8. évfolyam): 1. Kon-

csek Áron (Kisújszállás, felkészítője 
Erneszt Antal Pál), 2. Tóth Péter Sán-
dor (Karcag, felkészítője Boldizsár 
István), 3. Szedlák Bence (Heves, fel-
készítője Ballagó János).

II. kategória (9. évfolyam): 1. Stein 
Félix (Bonyhád, felkészítője Gruber 
László), 2. Barta Inez (Nyírbátor, fel-
készítője Szűcsné Lőkös Anita), 3. 
Dobre Zsombor (Debrecen, felkészí-
tője Püskiné Mester Éva).

III. kategória (10. évfolyam): 1. Jó-
zsa Szabolcs (Karcag), 2. Ferencz-
Reiff Dániel (Karcag), 3. Hutás Erika 
(Heves, felkészítője Ballagó János).

IV. kategória (11-12. évfolyam): 1. 
Galág Botond Balázs (Bonyhád, felké-
szítője Gruber László, Zareczky And-
rás Zsonbor (Bonyhád, felkészítője 
Gruber László), Homoki Csaba (Nyír-
egyháza, felkészítője Hollósy Tibor).

Major

A Hajdú-Moharos József Országos Református 
Földrajzi Tanulmányi Verseny margójára

219 éve született Jedlik Ányos, a 
szikvíz és a villanydelejes forgony fel-
találója, a hazai kísérleti fizika atyja, 
fizikai, kémiai és matematikai szó-
kincsünk megújítója.

Emlékére 1999-től rendezik az ok-
tatási-nevelési intézmények részvéte-
lével a Jedlik Ányos Matematika- és 
Fizikaversenyt, amelynek már több 
éve határon túli iskolák magyarul ta-
nuló diákjai is résztvevői.

A verseny egyik regionális döntőjét 
az idei évben is református általános 
iskolánk rendezte meg Karcagon, 23 
tanuló részvételével.

A versenyzőknek a felkészülési idő-
szakban legalább 50 feladatot kellett 
megoldania, amely rendszerességet és 
kitartást követelt meg tőlük, ugyan-

akkor elvezette őket a fizikai jellegű 
gondolkodás logikus felépítése felé is. 

A regionális döntőn 80 perc állt a 
tanulók rendelkezésére. Ez idő alatt 
negyediktől nyolcadik évfolyamig a 
tanulóknak hét feladattal kellett meg-
birkózni.

Nagy öröm és megtiszteltetés szá-
munkra, hogy e rangos, határokon is 
átívelő verseny részesei lehettünk ta-
nítványaink révén és rendezőként is.

Bízunk abban, hogy a részvevők 
közül többen átélik majd a verseny 
névadójának gondolatait: „…min-
den tudományágban tanulhattam 
volna eleget és szépet, de a fiziká-
ban tanulók és egyszersmind mu-
latok, gyönyörködöm is.”

Iskolavezetés, Refi

Március 05-én, húshagyó kedden véget ért iskolánkban a vízkereszt 
után kezdődött karneváli hangulat, a vidám farsangi időszak.

Másnap, március 06-án elcsendesedett az iskola, hamvazószerdán el-
kezdődött a 40 napos nagyböjt. 

Ez az időszak a lelki felkészülés ideje a húsvétra, Jézus feltámadásának 
ünnepére. 

A katolikus templomban iskolánk minden tanulójának és dolgozójának 
lehetősége volt a hamvaszkodásra ezen a napon.

Zsolt atya – iskolánk lelki vezetője – az előző évi virágvasárnapon szen-
telt barka hamujával keresztet rajzolt a homlokunkra, és figyelmeztetett:

„Emlékezzél ember, porból lettél és porrá leszel!”
Kért bennünket, hogy az elkövetkező 40 nap adjon alkalmat a lemon-

dásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre. 
A nagyböjti időszakot lelkinap zárja majd a Györffy István Katolikus Ál-

talános Iskolában.
Kovács Miklós Istvánné

igazgató

Karcagon rendezték meg a 
f izikaverseny regionális döntőjét Hamvaszkodtunk
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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 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

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: családse-

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

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

Pályázati feltételek: felsőfokú képesítés, felsőfokú szociális végzettség, szociális munkás, 
szociálpedagógus, szociálpolitikus, stb., felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: család- és gyermekjóléti szolgálatnál vagy központ-
nál legalább 1-3 év szakmai tapasztalat. 

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

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, iskolai 
végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a si-
keres pályázást követően, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztve-
vők megismerhetik. 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 3. 
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 Kistér-

ségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (5300 Karcag, 
Püspökladányi út 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azo-
nosító számot: 79-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: családsegítő. Elektronikus 
úton Kun Csilla intézményvezető, részére a szszkkarcag@gmail.com e-mail címen keresztül. 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 12. 

CSALÁDSEGÍTő 

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 Család- és Gyermekjóléti Központ

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott 
idejű 2 évig tartó 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: a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátások-
ról szóló 1993. évi III. törvény és a kapcsolódó rendele-
tek által meghatározott feladatokat ellátja. 

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 képesí-
tési 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 alkalmazkodó és 
problémamegoldó képesség, önálló munkavégzés, em-
pátia, tolerancia. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazo-
ló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány 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. április 3. 
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: 78-1/2019., 
valamint a munkakör megnevezését: 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. április 12. 

eSetMeneDzSer 

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2019. március 29-én jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

Tisztelt karcagi lakosok!

Bizonyára önök közül sokan tudják, hogy kórházunkat a Kátai 
Gábor Alapítvány immár 28 éve nagyon sok alkalommal támo-
gatta. 

Jelentős segítséget nyújtott különböző eszközök beszerzé-
sénél, pl. ultrahangkészülék, matracok, mágnesterápiás készü-
lék, kórházi gyógyszertár megvalósítása, és még hosszasan le-
hetne sorolni. Segítette az orvosok és az ápolók továbbkép-
zését. Jelenleg is azon dolgoznak az alapítvány munkatársai, 
hogy olyan eszközök beszerzésével támogassák intézményünket, amelyek megvá-
sárlása jelentős terhet róna a kórház költségvetésére. 

Ha Ön úgy gondolja, hogy ezt a többéves gyakorlatot folytatni kell annak érdeké-
ben, hogy a betegek korszerűbb eszközökkel, minőségileg magasabb színvonalú el-
látást kapjanak, akkor kérem, hogy:

Ön is támogassa személyi jövedelemadója 1%-ával a Kátai Gábor Alapítványt. 

ADÓSZÁMUNK:19221128-2-16

Megtisztelő támogatását, személyi jövedelemadója 1%-ának 
felajánlását előre is köszönjük.

Lapzárta: 2019. március 25. (hétfő) 12.00 óra
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AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS RENDJéRőL 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
(a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdésében, valamint 
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köz-
nevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésében fog-
laltaknak megfelelően a 2019. évben tanköteles korba 
lépő gyermekek általános iskolai beiratkozásának idő-
pontja – a területileg illetékes tankerületi központok 
véleményének kikérésével – az alábbiak szerint került 
meghatározásra. 

A 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beirat-
kozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óra között
2019. április 12. (péntek) 8.00 - 19.00 óra között

A szülő a tanköteles korba lépő (2013. augusztus 31-
ig született) gyermekét a hirdetményben közzétett idő-
pontban a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott 
iskola első évfolyamára beíratni köteles.

A szülő 2019 áprilisától már választhatja a gyermek 
általános iskolai beiratkozásakor az online ügyintézés 
lehetőségét is, amelynek során az adatokat a KRÉTA rend-
szer felületén, vagy a https://eugyintezes.e-kreta.hu/ webol-
dalon történő regisztráció után otthonról is kitöltheti.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratko-
záskor be kell mutatni:

 - a gyermek nevére kiállított személyi azonosí-
tót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a 
gyermek lakcímkártyáját), valamint

 - az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléré-
sét tanúsító igazolást. 

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvétel-
ről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérel-
met elutasító döntést hoz, amelyet köteles írásban kö-
zölni a szülővel.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek 
felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő 
a döntés ellen jogorvoslattal élhet.

A szülő az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdései alapján jogsza-
bálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújt-
hat be jogorvoslati kérelmet a döntés közlésétől számí-
tott 15 napon belül állami fenntartású iskola esetében 
az illetékes tankerületi igazgatóhoz, nem állami fenntar-
tású intézmény esetében az intézmény fenntartójához.

Amennyiben a szülő a választott iskola igazgatójának 
elutasító döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a 
döntés véglegessé válását követő 5 napon belül köteles 
gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola 
első évfolyamára.

A kötelező felvételt biztosító iskola köteles felvenni, 
átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az 
általános iskola körzetében lakik.

Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügye-
lete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az 
iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem bizto-
sítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a 
fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban ve-
gyen részt, szabálysértést követ el.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szol-
noki Járási Hivatala által felülvizsgált és közzétett általá-
nos iskolai körzetek kijelöléséről és a pedagógiai szak-
szolgálatot ellátó intézmény működési körzeteiről szóló 
tájékoztató megtekinthető a Kormányhivatal honlapján 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/
hirek/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-tajekoztato, 
továbbá valamennyi települési önkormányzat polgár-
mesteri hivatalában és az illetékességi területükön mű-
ködő általános iskolákban.

Hodos Julianna
Karcagi Járási Hivatal

hivatalvezető

Hirdetmény ÁllÁShIrDetéS
A Karcagi többcélú Kistérségi társulás Bölcsőde Intézménye 

felvételt hirdet

munkakör betöltésére.
Elvárások:

 - kisteljesítményű kazánfűtő végzettség,
 - B kategóriás gépjárművezetői engedély,
 - kisebb javítási, szerelési feladatok elvégzésében való jártasság.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Munkavégzés helyszíne: Karcag, Varró utca 3/a.
Illetmény: az illetmény megállapítására a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.

évi XXXIII. törvény” rendelkezései az irányadóak.
Az önéletrajzok leadása személyesen, vagy a karcag.bolcsi@hucom.hu e-mail címre, va-
lamint postai úton (5300 Karcag, Varró utca 3/a) lehetséges.
Érdeklődni: Németné Szilágyi Ilona intézményvezetőnél a 06/59-311-492-es telefonszámon.
Munkakör betöltésének kezdete: elbírálás után azonnal betölthető.

fűtő, KArBAntArtó

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 
Család- és Gyermekjóléti Központ

munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogvi-

szony. 
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 gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésükről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet-
ben foglalt feladatokat. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
 - felsőfokú képesítés, iskolai szociális munkás, család- és gyermekvédő tanár, család- 

és gyermekvédő pedagógus, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, ennek hi-
ányában gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, 
pedagógus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, gyógypedagógus, 

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

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: család- és gyermekjóléti szolgálatnál vagy köz-
pontnál legalább 1-3 év szakmai tapasztalat. 

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

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, is-
kolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány a sikeres pályázást követően; nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-
rásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követő-
en azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 3. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kun Csilla nyújt a 06/59-311-006-os 

telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 

 - postai úton, a pályázatnak a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgál-
tató Központ címére történő megküldésével (5300 Karcag, Püspökladányi út 33.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
77-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális segítő, 

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 12. 

óvoDAI éS ISKolAI SzocIÁlIS Segítő 
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Anyakönyv
Születés 

2019. március 14.
Disznós Ildikó - Kurucz Zsolt
Kg., Püspökladányi út 7/b

Máté

halálozás
Mátyus Sándor 
 (1937) 

Győri Péterné 
(Német Róza) 
 (1925)

Kovács Imréné 
(Szakál Erzsébet) 
 (1938)

Pánti Istvánné 
 (1933)

2018. március 22. péntek
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Györffy Néptánc Gála IV.
19.05 Nagykunsági krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Hodos Julianna
 Téma: évet értékel a Karcagi Járási 
 Hivatal vezetője
 Karcagi hírek
 - Adomány a Gyermekosztálynak
 - Marista farsang
 - Aranyos Napok
 - Fazekaskiállítás
 Háttér
 Vendég: Molnár Ferenc
 Téma: mozgalmas év elé néznek a
 hagyományőrzők 
20.10 Nagykunsági Híradó
20.20 Ünnepi megemlékezés Karcagon

2019. március 25. hétfő
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Sztárportré
19.00 Olaj TV
20.30 Nagykunsági Híradó
20.50 Székely konyha
21.05 Nagykunsági krónika 

2019. március 26. kedd 
(ismétlés szerda)
18.00 Műsorajánlat  
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet 
19.30 Székely konyha
20.00 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise 
21.05 Nagykunsági híradó 
21.20 Karcagi rendezvény   

2018. március 28. csütörtök
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Székely konyha
19.05 Nagykunsági krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Kovács Szilvia 
 Karcagi hírek
 Háttér
 Vendég: dr. Molnár Sándor
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.20 Karcagi tükör
 Kárpát-medencei disznótor
  Szűcs Imre fazekas kiállítása

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 23-24. 
 dr. Domán György 
 Karcag, Ady Endre utca 58. 
 Tel.: 06/30-434-5950

Március 23. (Szombat)
8.00-13.00 óráig
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)

9.00-20.00 óráig
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Március 24. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.) 

Gyógyszertári 
ügyelet

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

tisztelt Szülők!
A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye 
szeretettel hívja és várja a leendő első osztályos gye-
rekeket és szüleiket iskolanyitogató programunk be-
mutató foglalkozására és az azt követő szülői fórumra 
2019. március 27-én (szerda) 8.00 órakor.

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

Jász-nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Karcagi Járási hivatal osztályainak 

ügyfélfogadása KArcAg városban:
www.kormanyhivatal.hu

KORMÁNyABLAK OSZTÁLy
Osztályvezető: dr. Bihari Gitta
Cím: 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Telefon: 06/59-795-158, 06/59-795-236, 06/59-795-238, 
 06/59-795-220
E-mail cím: karcagjh.kab@jasz.gov.hu 
Ügyfélfogadás
 Hétfő 7.00-17.00
 Kedd 8.00-16.30
 Szerda 8.00-16.30
 Csütörtök 8.00-18.00
 Péntek 8.00-15.00

ÉPíTÉSÜGyI OSZTÁLy
Osztályvezető: Monori Sándor
Cím: 5300 Karcag, Ady Endre u. 4.
Telefon: 06/59-795-260, 06/59-795-259
E-mail cím: karcagjh.epugy@jasz.gov.hu 

FÖLDHIvATALI OSZTÁLy
Osztályvezető: Huszárné Hajdu Mária
Cím: 5300 Karcag, Ady Endre u. 4.
Telefon: 06/59-795-240, 06/59-795-250
E-mail cím: karcagjh.foldhiv@jasz.gov.hu 

NÉPEGÉSZSÉGÜGyI OSZTÁLy
Osztályvezető, járási tiszti főorvos: dr. Borsos Anikó
Cím: 5300 Karcag, Ady Endre u. 4.
Telefon: 06/59-795-246 
E-mail cím: karcagjh.nepeu@jasz.gov.hu 

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ÉS 
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGyI OSZTÁLy

Osztályvezető, járási főállatorvos: dr. Kovács Tibor
Cím: 5300 Karcag, Ady Endre u. 4.
Telefon: 06/59-795-244  
E-mail cím: karcagjh.ebaeu@jasz.gov.hu 

FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLy
Osztályvezető: Domokos Gyula
Cím: 5300 Karcag, Madarasi út 27.
Telefon: 06/59-795-168  
E-mail cím: karcagjh.fogl@jasz.gov.hu 

HATóSÁGI OSZTÁLy
Hivatalvezető-helyettes, osztályvezető: dr. Lévai Olga
Cím: 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Telefon: 06/59-795-155  
E-mail cím: karcagjh.hatosag@jasz.gov.hu 

GyÁMÜGyI ÉS IGAZSÁGÜGyI OSZTÁLy
Osztályvezető: Kissné Szendrei Judit
Cím: 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Telefon: 06/59-795-149  
E-mail cím: karcagjh.gyam@jasz.gov.hu 
Ügyfélfogadás
 Hétfő 7.30-17.00
 Kedd nincs
 Szerda 8.00-16.00
 Csütörtök 13.00-16.00
 Péntek 8.00-12.00

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek márciusi 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Dr. Kanász Nagy 
László 2. választókörzet  március 26. 17.00-18.00-ig,  
   Városháza 2. terem
Szepesi Tibor 7. választókörzet  március 25. 16.00-tól,  
   Kiskulcsosi tagiskola
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Ingatlan
Karcagon, a Takács Péter utcá-
ban 3,5 szobás családi ház eladó. 
Irányár: 20,5 M Ft. Kisebb ker-
tes házat, lakást beszámítok. Tel.: 
06/30-789-5323.
Régi típusú rendezett parasztház 
eladó Karcagon, az Attila utca 47. 
szám alatt. (Víz, villany, cserép-
kályha van.) Tel.: 06/59-300-842, 
06/59-300-322, 06/30-713-7254, 
06/30-903-1697.
Karcagon a városközpontban, a 
Kisújszállási út elején ház, nagy 
portával eladó. Vállalkozásra, fel-
újításra, építésre is alkalmas. Tel.: 
06/30-647-6496.
Karcagon kockaház kétféle fűté-
si lehetőséggel, lakható alsóépü-
lettel, rendezett udvarral, gyü-
mölcsfákkal, főtértől, piactól 2 
percre eladó. Tel.: 06/70-391-2522, 
06/30-439-4839.
Keresek 2,5-3 szobás házat Kar-
cagon 6-8 M Ft-ért, továbbá a 
Kacsóh utca 44. szám alatt ház 
eladó. Ára: 13,9 M Ft. Tel.: 06/30-
557-6833.

Karcagon téglából épült, össz-
közműves, kertes ház eladó. Tel.: 
06/30-635-9662.
A Mátrában, Parádon, úszóme-
dencés, üdültetésre használt 140 
m2-es ház eladó. Irányár: 19,9 M 
Ft. Tel.: 06/30-408-2329, 06/59-
311-431.
Főtérközeli telek eladó Karcagon. 
Tel.: 06/30-746-7609.
Karcagon, a Villamos utcán eladó 
egy 100 m2 alapterületű, részben 
felújított, 3 szobás, régi típusú la-
kóház, nagy kerttel, egyedi fűtés-
sel, ipari árammal, 100 m2-es al-
sóépülettel. Tel.: 06/30-350-6026. 
Beépíthető porta eladó Karca-
gon, a Sándor utca 27. szám alatt. 
Tel.: 06/30-227-3246.

Vegyes
Vásárolok régi paraszti fenyőbú-
torokat, sózóteknőt, disznóvágó 
asztalt, többfiókos patikai, bol-
ti berendezéseket, porcelán nip-
peket, órákat, festményeket, min-
dennemű régiséget, teljes körű 
hagyatékot. Tel.: 06/20-996-1346.

Eladó minőségi tűzifa konyhaké-
szen, kalodába rendezetten, sor-
ba rakva (bükk, tölgy és gyertyán 
vegyesen). Ára: 14.000 Ft/kaloda. 
Ugyanitt méter szálban is kap-
ható. Ára: 27.000 Ft/m3. Ingyenes 
házhozszállítás. Tel.: 06/30-839-
6710, 06/70-351-6936.

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

Egyszer sem használt, 27 db-ból 
álló, aranyszegélyes porcelán ét-
készlet és fekete-fehér színössze-
állítású (szintén porcelán) mok-
káskészlet eladó. Tel.: 06/70-550-
2902.

Eladó 10 db UFO lámpa, 3 db kül-
téri fali lámpa, 1 db öntvény (réz) 
függőlámpa. Tel.: 06/20-258-8997.

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

Lakótelepi lakás bejárati ajtó (ke-
rettel együtt, 10.000 Ft) eladó. 
Tel.: 06/30-326-4531.

PB gázpalackok eladók. Tel.: 
06/30-297-7742.

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

Kiárusítás! Március 23-án (szom-
bat) 8-13 óráig Karcagon, a Püs-
pökladányi út 14. szám alatt (a 
nagykapuban) megtekinthetők 
székek, asztalok, padok, vasfoga-
sok, dohányzóasztal (3.000 Ft), 8 
részes ebédlőbútor, 12 személyes 
tárgyalóasztal, számítógépasztal 
(6.000 Ft, fenyő színű). Egyeztetés 
után az időponton kívül is jövök.  
Tel.: 06/30-696-5288. 

Eladó egy Olimpia típusú há-
ti permetezőgép újszerű álla-
potban, alkuképesen 7.000 Ft-os 
áron, valamint 2 db 2 kg-os len-
gyel turista gázpalack, égőfejjel 
együtt. Tel.: 06/59-311-817, 06/30-
455-6995.

Eladó több köbméter faanyag, fa-
gyasztószekrény, rekamié, szek-
rénysor, gáztűzhely, FÉG konvek-
tor, 28-as női kerékpár, 3 db-os 
bőrülő, 3 db heverő, 4 kerekű mo-
ped. Tel.: 06/20-230-1202.

Eladó egy újszerű, íróasztalos szek-
rénysor (34.000 Ft), számítógép-
asztal+íróasztal (11.000 Ft). Tel.: 
06/30-517-2434.

Suhanó alkatrészek, sarlók, kala-
pácsok, kaszák, kapák, ásók, ge-
reblyék, lapátok, villák, csákányok, 
húsdarálók, kéziszerszámok, stb. 
eladók. Cím: Karcag, Hunyadi utca 
40. Tel.: 06/70-532-6644.

Rácsos gyerekágy, etetőszék, mo-
sogatótálca, mosdókagyló, radiá-
tor (21 elem), gépkocsi felni, gép-
kocsi csomagtartó, zuhanytál-
ca, vonórúd, fa járóka, zsírosbö-
dönök, demizsonok, ablakok el-
adók. Tel.: 06/30-420-6617.

Április 01-jétől a centrumban ga-
rázs kiadó, ugyanitt ágyazható, 
bőr ülőgarnitúra megkímélt álla-
potban eladó. Tel.: 06/30-5877-
608, 06/59-610-141.

Orion színes TV, szekrénysor (író-
asztallal beépítve), 24-es fiú ke-
rékpár jó állapotban eladó. Tel.: 
06/30-530-1134.

Állat
Kopasztott kövér kacsa eladó. 
Megrendelést már most felve-
szünk folyamatosan húsvétig, il-
letve 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.

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle javí-
tás, cipzárcsere, felhajtás, bőrka-
bát- 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 bé-
relne, és vállal növényvédelmi 
szaktanácsadást, szakirányítást. 
Tel.: 06/30-785-0690. 

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

Feleslegessé vált papír- és fém-
hulladékát ingyen elszállítom! 
(Mosógép, hűtőgép, gázkészülék, 
autó-motor akkumulátor, stb.) 
Tel.: 06/30-265-4197.

Vállaljuk az alábbi munkákat: 
épületek építését, bontását, bár-
milyen nemű kőműves munkát. 
Tető építését, javítását, járdák, ka-
pubejárók újjáépítését, betonozá-
sát, udvarok takarítását, terepek 
tisztítását. A legkedvezőbb árak-
kal dolgozunk! Bármilyen nemű 
földmunkát, kubik munkákat is el-
végzünk, nagy felületek aszfalto-
zását, zúzalékolását. Akár részlet-
fizetés is megoldható. Hívjon bi-
zalommal! Nyugdíjasoknak ked-
vezmény! Tel.: 06/30-853-4323.
Mindennemű kőműves és segéd-
munkát, ház körüli munkát (pad-
lástakarítást, udvar, sírkő, sírren-
dezést) olcsón, pontosan, gyors 
határidővel vállalok! Tel.: 06/20-
593-7075. 
Festést, mázolást, gipszkarton-
szerelést vállalok. Balogh Lajos, 
megbízható, öreg szaki, tel.: 
06/70-530-0852.
Takarítást, házimunkát vállalok 
Karcagon! Tel.: 06/70-774-0213.
Vállalok tetőmosást, stablon-
deszka festést, csatornafestést, 
kőporfestést. Tel.: 06/30-234-0203.

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!

 - Boltvezető - egyszerűsített foglalkoztatás (Karcag),
 - Minőségi ellenőr (Kisújszállás),
 - Munkaszervező-irányító (Szarvas, Szászberek, Vásáros-

namény),
 - Számviteli ügyintéző (Karcag),
 - Mérlegképes könyvelő (Karcag),
 - Eszközgazdálkodó (Karcag),
 - Bolti eladó - egyszerűsített foglalkoztatás (Kenderes),
 - Élelmiszer eladó - egyszerűsített foglalkoztatás (Kisúj-

szállás),
 - Élelmiszer eladó - mozgóbolti jégkrém eladó (Szarvas, 

Szászberek, Vásárosnamény, Kunmadaras),
 - Vendéglátó-ipari alkalmazott - egyszerűsített foglalkoz-

tatás (Kenderes),
 - Cukrász - egyszerűsített foglalkoztatás (Kisújszállás),
 - Általános asztalos - egyszerűsített foglalkoztatás (Karcag),
 - Növénytermesztő gépész, gépszerelő (Karcag),
 - Sertésgondozó (Kisújszállás),
 - Állattenyésztő (Karcag),
 - Halász, haltenyésztő (Karcag),
 - Jégkrém gyártó - egyszerűsített foglalkoztatás (Kunmadaras),
 - Asztalos - egyszerűsített foglalkoztatás (Karcag),
 - Forgácsoló - CNC vezérlésű gépeken szerzett tapaszta-

lat (Kisújszállás),
 - Hidegburkoló (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható ipari, építőipari foglalko-

zás - egyszerűsített foglalkoztatás (Karcag),
 - Targoncavezető - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozású - állatgondozó (Karcag),
 - Egyszerű ipari foglalkozás - egyszerűsített foglalkoztatás 

(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:
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SPORT HIRDETMÉNYEK

MEGyEI I. OSZTÁLyú 
CSAPATBAJNOKSÁG

2019. március 04. (hétfő)
Szolnoki volán Iv. - Kováts DSE III. 13:5
Karcagi győzelmek: 

páros: dr. Farkas Béla - Csornai 
 Csaba 1
egyéni: dr. Farkas Béla 2
 Csornai Csaba 1
 Hérmán Sándor 1

Az erősebb játékosokból álló Volán 
ellen szoros mérkőzéseket játszottunk, 
de a pontszerzésre nem volt esélyünk.

DECATHLON KuPA ASZTALI-
TENISZ vERSENy - DEBRECEN

2019. március 10. (vasárnap)
Rendhagyó módon családi verseny-

számmal indult a küzdelem, ahol 
a Kováts DSE Dobó István - ifj. Do-
bó István és dr. Monori István - ifj. 

Monori István összeállítású csapattal 
vett részt. Az erős mezőnyben nagy-
szerű eredmény született, hiszen Do-
bóék a negyedik, Monoriék pedig a 
legjobb nyolc között végeztek. Gratu-
lálunk! 

Következő időszak sporteseményei:
•	 NB II.: március 23. (szombat) 11.00 óra 

Kováts DSE I. – Kisújszállás (szakmun-
kásképző tornaterme)

•	 NB II.: március 30. (szombat) 11.00 óra 
Kováts DSE I. - Mezőtúr (szakmunkás-
képző tornaterme) 

•	 Megyei I. osztályú csapatbajnokság: 
március 30. (szombat) 15.00 óra Kováts 
DSE III. – Szolnoki Volán V. (szakmun-
kásképző tornaterme) 

•	 NB III.: március 30. (szombat) 11.00 
óra Szolnoki Volán II. – Kováts DSE II.  
(Varga Katalin Gimnázium Szolnok) 

Csornai Csaba

nagyszerű eredmények születtek
A S Z T A L I T E N I S Z

HIRDETMéNY

Magyarország köztársasági elnöke a bírósági ülnökök megválasztását a 
2019. március 7. napja és 2019. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

Az ülnököket a bíróság - Karcagi Járásbíróság - illetékességi területén 
(Berekfürdő, Karcag, Kenderes, Kisújszállás, Kunhegyes, Kunmadaras) lakó-
hellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illeté-
kességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek - 
pártok kivételével - jelölik.

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnöke-
it a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelé-
si-oktatási intézmények tantestületei jelölik. A tantestületek nyugdíjas, állo-
mányukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ül-
nökeit az egyesületek - kivéve pártokat a foglalkozásuk szerinti érdekképvi-
seleti szervek, valamint őket a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 
680. § (5) bekezdés c., pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy ko-
rábban foglalkoztató szervezetek jelölik. 

A Karcagi Járásbíróság 8 ülnökét a bíróság székhelye szerint illetékes he-
lyi önkormányzat, illetve települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-
testületei választják meg.

Ülnöknek az a 30. életévét betöltött, de 70. életévét el nem ért, magyar ál-
lampolgár választható, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnok-
ság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen elő-
életű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. Az ülnök nem le-
het tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat. Egy jelölt ki-
zárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké. Az ülnökök megbízatá-
sa 4 évre szól.

A jelöléshez és a jelölés elfogadásához szükséges nyomtatvány, vala-
mint az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató a Karca-
gi Polgármesteri Hivatal Aljegyzői Iroda Szervezési Csoportjánál (5300 
Karcag, Kossuth tér 1. sz. I. emelet 27. iroda, tel.: 06/59-500-651), valamint az 
Alközpontban rendelkezésre áll, illetve letölthető a www.karcag.hu 
honlapról.

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul köteles hatósági 
erkölcsi bizonyítvánnyal igazolni büntetlen előéletét és hogy nem áll köz-
ügyektől eltiltás hatálya alatt. Amennyiben ezt elmulasztja, ülnökké meg-
választani nem lehet. 

A jelölést, az elfogadó nyilatkozatot és a büntetlen előéletet igazo-
ló hatósági erkölcsi bizonyítványt a fenti címen lévő irodában kell le-
adni legkésőbb 2019. április 5. napján 16.00 óráig.

Dobos László
polgármester

A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete 
és a karcagi Györffy István Nagykun Múzeum tisztelettel meghívja a

Virtuális múzeumok, internetes adattárak, gyűjtemények
és használatuk lehetőségei az egyetemi oktatásban

című konferenciára

Időpont: 2019. március 27. (szerda) 10.00 óra
Helye: Karcag, Ifjúsági Ház – Csokonai Könyvtár (Püspökladányi út 11.)

A konferencia védnökei: 
Prof. Dr. Bartha Elek 

rektorhelyettes, egyetemi tanár (DE Néprajzi Tanszék)
Dobos László, 

Karcag város polgármestere
További információk: dr. Forisek Péter (pforisek2@yahoo.com)

BÍRÓSÁGI ÜLNÖKÖK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL

MEGHÍVÓ 
a Karcagi Földtulajdonosok Vadászati Jogközössége

2019. május 06. napján 10.00 órára 
földtulajdonosi gyűlést hív össze.

A gyűlés helye: Karcag, Kunhegyesi út 6 sz. alatti vadászház
A regisztráció a fenti napon a földtulajdonosi gyűlés helyszínén 9.30 
órától kezdődik.
A napirendi pontokról bővebb információ megtekinthető a Karcag Városi 
Önkormányzat hirdetőtábláján.

Ternován József elnök


