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A Déryné Kulturális Köz-
pontban rendezte meg márci-
us 23-án, szombaton a XIII. 
Apólábak Gálát a Madarász 
Imre Egyesített Óvoda. Gulyás 
Ferencné intézményvezető kö-
szöntőjében elmondta, az óvo-
dapedagógiai napok program-
sorozat része a gála, amelyen 
az intézmény gyermek és fel-
nőtt néptánccsoportjai mellett 
a Györffy István Katolikus Ál-
talános Iskola, a Karcagi Nagy-
kun Református Általános Is-
kola, a püspökladányi és be-
rettyóújfalui óvodások néptán-
cosai is felléptek.

Kovács Sándor, városunk és 
térségünk országgyűlési képvi-
selője örömét fejezte ki, hogy a 
városban ilyen nagy hagyomá-
nya van a néptáncoktatásának. 

- Ma felnőttek, óvodás és is-
kolás aprólábak is megmutat-
ják mit tanultak az elmúlt he-
tekben. Köszönet a felkészítő 
óvodapedagógusoknak, tánc-
pedagógusoknak, hogy tovább-
viszik és továbbadják a magyar 
kultúra ezen részét, a szülőknek 
pedig, hogy támogatják őket és 
gyermekiket ebben - fogalma-
zott.

Nagyné László Erzsébet ön-
kormányzati képviselő megnyi-
tójában Kodály Zoltán szavait 
idézte, aki szerint a „hagyomá-
nyok formái változhatnak, de lé-

nyege ugyanaz marad, amíg él a 
nép, amelynek lelkét kifejezi.”

- A hagyomány egy adott kö-
zösség tudásának, tapasztalásá-
nak összessége, amely a közös-
ség fennmaradását támogatja. 
Az ily módon összegzett közös-

ségi tudás a közösség magatar-
tásformáinak, szokásainak las-
sabban vagy gyorsabban válto-
zó rendszerén belül működik. E 
formák nem öröklés útján jutnak 
el egyik nemzedéktől a mási-
kig, hanem az eltanulás folyama-
tában válnak a közösség tagjai-
nak birtokává. A MIEÓ óvodá-
iban működő gyermektánccso-
portok, tehetséggondozó műhe-
lyek célja pontosan ez, vagyis az, 
hogy a gyerekek megismerkedje-
nek a népzene és a néptánc, mint 

a magyar hagyomány alapeleme-
ivel. Hiszen aki a múltat ismeri, 
az tud jövőt építeni. A múlt is-
meretének pedig egyik fontos ré-
sze a hagyományok ismerete, tu-
dása tisztelete - fogalmazott be-
szédében a képviselőnő, aki sze-

rint ez a gála jó alkalom az óvo-
dák-iskolák közötti együttmű-
ködés erősítésére, a néptánc pe-
dig a fellépők számára az önkife-
jezés egyik eszköze is, aminek a 
további ápolását kérte a fellépők-
től Nagyné László  Erzsébet.

A gálán a zenét a Pipás zene-
kar biztosította Bíró Attila ve-
zetésével, akik egy rögtönzött 
hangszerbemutatót is tartottak 
a nézőknek.

DE

XIII. Aprólábak Gála

Játszd újra! címmel újrahasznosított hulladékokból 
készült alkotásoknak szervezett kiállítást a Madarász 
Imre Egyesített Óvoda a Déryné Kulturális Központban 
március 21-én, csütörtökön. A gyerekek a kiállított játé-
kok mellett műsorral is készültek az érdeklődőknek.

A Játszd újra! kiállítást Szepesi Tibor önkormányzati kép-
viselő, a Déryné Kulturális Központ igazgatója nyitotta meg, 
aki a Karcag Városi Önkormányzat nevében is köszöntötte a 
megjelenteket. - Az újrahasznosítás a gyűjtőneve mindazok-
nak a tevékenységeknek, amelynek célja, hogy az ember ál-
tal készített tartós, de nem természetes, főleg hulladékká vá-
ló anyagokat nyersanyaggá alakítsa át, és olyan másodlagos, 
újrahasznosítható anyagot állítson elő, amelyek segítik a ter-
mészetes anyagok felhasználásának csökkentését – definiál-
ta az újrahasznosítás fogalmát a képviselő. Fontosnak nevezte, 
hogy a hulladékmennyiség csökkentésével megvédjük kör-
nyezetünket, kíméljük a Föld erőforrásait, és felhívta a figyel-
met a környezettudatos magatartásra. 

(Folytatás a 4. oldalon...)

Újrahasznosított anyagokból 
nyílt kiállítás

JÓTÉKONYSÁGI
HANGVERSENY ÉS KIÁLLÍTÁS
a Kun-Orgonda Zenebarátok Egyesülete szervezésében

2019. április 12-én 18.00 órától
a Déryné Kulturális Központ II. emeleti 

hangversenytermében
A rendezvényen közreműködnek a

Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolai 

Tagintézményének tanárai, növendékei és szüleik, valamint 
a SeňoR Zenekar.

A koncert bevételét a tehetséges művészeti iskolások 
támogatására ajánljuk fel.

Támogatói jegyek 1000 Ft, 3000 Ft, 5000 Ft és 10.000 Ft értékben
elővételben (Szabó József utca 10.), illetve korlátozott 

számban a helyszínen megvásárolhatók.
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Köszönettel vesszük felajánlásaikat
a 10404522-50526589-70671009 számlaszámra.
(Kérjük írják a közleménybe: „Művészeti iskola”.)
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HÍREK
Közéleti szilánkok
Ha igen, miért nem? 
(avagy a „ma születő 

karcagi kislány”)

(1.)

Amikor vonattal Pestre vagy hosszabb 
távolságra utazom, általában mindig vi-
szek magammal egy olyan könyvet, amit 
már régen olvastam, ami nem hosszú és 
a végállomásig, ha nem is a könyv végé-
re, de legalább a harmadáig eljutok. Így 
volt ez a múlt héten is, már előző este le-
emeltem könyvespolcomról Mikszáth Új 
Zrinyiászát, ami egykor egyik legszóra-
koztatóbb kisregényem volt. Most is alig 
vettem észre, hogy Szolnokra értünk. Le-
tettem a könyvet, néztem a nekem még 
mindig szocreálosnak tűnő szolnoki ál-
lomást, és ásványvízért kutattam uta-
zótáskámban. Közben mögém letelepe-
dett egy nagyobb, kissé vidám társaság. 
Nem láttam őket, háttal ültem nekik a 
modern, csak két kocsiból álló vonat első 
szerelvényén, amelyre az egykori francia 
TVG-re  hajazó üléseket gyártottak. 

A hangjukból ítélve friss nyugdíja-
sokból állhatott a társaság zöme, és va-
lamilyen természetjárók lehettek.  Egy 
öblös férfihang elég keresetlen szavak-
kal szidta a „rendszert”, amit nem azért 
hallgattam jóleső érzéssel, mert egyet 
értettem volna a bornírtsággal, hanem 
mert magam elé képzeltem a szétfolyó 
arcú, szájrángós Kéri László nevű poli-
tológus arcát, aki nemrég az ATV csa-
tornáján szörnyülködött, hogy micso-
da diktatúra van itt most Magyarorszá-
gon. Nincs se sajtó, se szólásszabadság. 
Mit nem adtam volna, ha most velem 
szemben ülve ő is hallja a jókedvű társa-
ságot, amint magukat egyáltalán nem 
zavartatva kifejtik „rendszerkritikáju-
kat”. (Megkérdeztem volna tőle, mit tip-
pel, 40 évvel ezelőtt eljutott volna-e ez a 
társaság Ceglédig, ha netán egy III/III-as 
civilruhás hallja ugyanezt a Kádár-rend-
szerre vonatkozóan?) Már-már DK-s ta-
goknak, vagy legalábbis szimpatizán-
soknak nyugtáztam magamban a kis 
csoportot, de valaki éppen akkor nagy 
baromságnak nevezte az Európai Egye-
sült Államokat, mint olyat. Úgyhogy ezt 
a hipotézist elvetettem, maradt az MSZP.

Újra olvasni kezdtem, és nem is iga-
zán néztem meg őket, amikor leszálltak 
Cegléden. Mert ugyan egyik-másik szö-
vegük szellemes volt, de hát fényévnyi-
re a Mikszáthétól. El is felejtettem, egé-
szen tegnapelőttig. Mikor is a DK karca-
gi üdvöskéje, Vadai úrhölgy megjelent 
szintén az ATV képernyőjén. A fonnyadt 
arcú Krug E. riporter hölgynek kifejtet-
te, hogy mi is az Európai Egyesült Álla-
mok. Szó szerint idézem: „Az, hogy a ma 
születő karcagi kislánynak, ugyanolyan 
esélye legyen, mint a Rómában vagy a 
Madridban születőnek.”

(Folytatása következik.)

-ács-

Városunk is csatlakozott az idei TeSzedd!-hez, így az isko-
lások, közösségek megszépítették az elmúlt héten a város bel-
területét a szétdobált szeméttől. Március 23-án, szombaton 
a két városrészen volt szemétszedés. Az Északi városrészen 
Nagyné László Erzsébet, a körzet képviselője is kesztyűt hú-
zott és önkéntes segítőivel - óvodások, iskolások, szülők, nagy-
szülők hetven zsáknyi szemetet szedtek fel. A Déli külvároson 

Szepesi Tibor és Pánti Ildikó képviselők várták a gyermek és 
felnőtt segítőket, hogy összeszedjék az eldobált szemetet. A 
Vasútállomás környékén pedig Karcagi-Nagy Zoltán képvi-
selő és önkéntesei szedték fel a mások által eldobált több zsák-
nyi hulladékot. 

Az erdei futópályánál is tevékenykedtek önkéntes szemétsze-
dők a Déryné Kulturális Központ szervezésében.

Városunk is csatlakozott a TeSzedd!-hez

Megyei hírek
Nemzetközi Tavaszi Édes Fesz-

tivállal kezdődött március 23-án, 
szombaton az idei szezonnyitó 
Berekfürdőben. A fesztiválon itt 
voltak a bereki és környékbeli 
birkafőzők, de lehetett itt venni 
édes és csokis sütemény-külön-
legességeket, bonbonokat is a 
helyi nyugdíjasok, civil szerve-

zetek és környékbeli sütemény-
készítőktől. Elhozták édesség 
specialitásukat a testvérváros-
ok: Zator, Csíkszentkirály és Ti-
szapéterfalva képviselői is.  

Molnár János polgármester 
megnyitójában arról szólt, hogy 
szeretnék az idegenforgalmi, 
strandszezont nyújtani Berek-

fürdőben. A szezonzáró a no-
vemberi Tepertő és Pörcfeszti-
vál már évek óta sok érdeklődőt 
vonz ide, s most ezzel az édes-
ségfesztivállal a májusi szezon-
nyitót szerették volna előrébb 
hozni.

Kovács Sándor országgyű-
lési képviselő gratulált a szerve-
zőknek az édességfesztiválhoz. 
Mint fogalmazott, a jó karcagi 

birkapörkölt ebéd után jár egy 
finom édesség vagy sütemény. 
Most itt mindkettő adott, s a 
testvérvárosokból érkezett sü-
temények, édességek nemzet-
közivé teszik a kínálatot, a kul-
turális műsorok pedig a jó han-
gulatról gondoskodnak - így kí-
vánt mindenkinek jó szórako-
zást a képviselő.

DE

Édes fesztivállal kezdődött a bereki szezon
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INTERJÚ

- Karcagon születtem, és ha másho-
va nem szólít a munkám, akkor itt is la-
kom. Karcagon élnek a szüleim, és itt la-
kik a párom is. Ha van rá mód és lehe-
tőség, akkor a mai napig igyekszem, se-
gíteni, színesíteni a város kulturális éle-
tét.

- A tehetségemet az anyai nagyma-
mámtól, Oros Istvánnétól örököltem. Ő 
egy vizsgázott magyarnóta-énekes volt, de 
sajnos 2001-ben egy súlyos betegség miatt 
nem tudta tovább folytatni az éneklést.

Már négyéves koromban kristálytisz-
tán tudtam énekelni, és első hallás után 
mindent elő tudtam adni. Így nem is volt 
kérdés, hogy mivel szeretnék foglalkozni. 
Érdekes egyébként, hiszen nekem gyerek-
koromban is ez volt az álmom, tehát nem 
futballista vagy pilóta szerettem volna 
lenni, mint a legtöbb gyereknek, hanem 
mindig is az énekesi, zenei pálya vonzott.

A mutálásom után körvonalazódott az 
irány, hogy merre tovább. 18-20 éves ko-
romban derült ki, hogy a hangi adottsá-
gom a komolyzene, és inkább az opera fe-
lé mutat. Ilyen lett a hangom, az operai 
hangot fedezték fel benne, tehát nem is 
volt más választásom, ilyen hanggal nem 
lehet egy popzenét énekelni.

- Már gyerekként is nagyon szerettem 
a klasszikus zenét. Kicsi gyerekkoromban 
láttam egy felvételt a televízióban. Rossini: 
Sevillai borbély című operája volt, amit 
Szinetár Miklós rendezett, és Melis György 
volt benne a főszereplő. Ekkor éreztem iga-
zán azt, hogy nekem valami ilyesmit kell 
csinálnom. Most is emlékszem arra a pil-
lanatra, amikor Melis György énekelte Fi-
garo áriáját, nagyon meghatározó élmény 
volt. Mai napig nagy tisztelője vagyok 
Melis Györgynek, aki a 20. század magyar 
operajátszásnak egyik legnagyobb alakja 

volt. Számomra a legnagyobb baritonista, 
a példaképemnek tekintem. Érdekes, hogy 
az én hangfajom is bariton...

- Az általános iskolát itt végeztem Kar-
cagon, a Györffy István Általános Iskolá-
ban, majd a Szentannai Sámuel Középis-
kolában folytattam tanulmányaimat, és 
ott érettségiztem le 2010-ben. Közben pe-
dig a karcagi zeneiskolába is jártam, aho-
va 2000-ben írattak be a szüleim. Édes-
apám azt szerette volna, ha a zongorát vá-
lasztom, édesanyám pedig azt, ha trombi-
tás leszek. Jó fiú létemre, a hegedűt válasz-
tottam. Nyolc évig hegedültem, majd köz-
ben felvettem a magánének szakot mel-
léktárgynak. A hegedű után három évig 
voltam magánének főtárgyas Házi-Sáray 
Mária növendékeként. Nagyon sokat kö-
szönhetek neki, hiszen azt lehet monda-
ni, hogy ő indított el a pályán. Ugyanak-
kor szeretném kiemelni az első énekta-
náromat, aki felfedezett. Feigné Majláth 
Ibolyával az általános iskolai évek alatt 
nagyon sok énekversenyt megnyertünk 
együtt, ezúton is minden jót kívánok neki.

A középiskola után 2011-ben kezdtem 
a Szombathelyi Művészeti Konzervatóri-
umban az énektanulásomat magánének 
szakon, ahol 2014-ben végeztem. Ekkor 
jelentkeztem a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetemre, a Zeneakadémiára, aho-
vá felvételt is nyertem.

- Ez így nem pontos, mert sajnos nem 
minden színháznak van társulata, ma 
már inkább darabra szerződtetik a mű-
vészeket. Én most oda vagyok szerződve 
negyven előadásra.

- Nagyon szerencsés vagyok, hiszen a 
Zeneakadémián olyan emberekkel dolgoz-
hattam együtt, akiktől rengeteget tanul-
hattam. Meláth Andera volt az énektaná-
rom, aki jelenleg a Zeneakadémia magán-

ének szakának tanszékvezetője, Alter Ka-
talin pedig a korrepetitorom és a zongo-
rakísérőm volt. Mindkettőjüknek nagyon 
sokat köszönhetek. Emellett tanárom volt 
még Gulyás Dénes, Kossuth-díjas opera-
ének-művész, aki dalirodalmat tanított ne-
kem. Nagy büszkeség számomra, hogy ő is 
felfigyelt rám. Gulyás Dénes a Pécsi Nem-
zeti Színház zeneigazgatója, és hála a jó Is-
tennek, neki is megtetszett a tehetségem. 
Innen indult, hogy Pécsett is énekelhetek.

A Zeneakadémián rengeteg zenekar-
ral, például a MÁV Szimfonikus Zenekar-
ral és az Operaház zenekarával is rengete-
get énekeltem. Így olyan emberekkel dol-
gozhattam együtt, mint például Hegedűs 
D. Géza, aki színpadi mozgást és játékot 
tanított nekem a Zeneakadémián, vala-
mint ugyanitt Szinetár Miklóssal három 
hónapot dolgozhattam. Ők mindannyian 
olyan emberek, akiket nagy élmény volt 
megismerni, és még nagyobb élmény volt 
együtt dolgozni velük.

- Áprilisban lesz egy éve, hogy elkezd-
tük készíteni Rossini: Hamupipőke ope-
ráját. Az egy egyhónapos tanulási folya-
mat volt, de én sajnos nem tudtam min-
dig ott lenni, mivel más elfoglaltságaim 
is voltak, hiszen Budapesten, az Opera-
házban is énekeltem. Így ingáztam. Ezt 
követően jöttek az előadások. Mivel már 
meg van rendezve a darab, így már csak 
az előadásokra megyünk. Akkor utazom 
le Pécsre, ha ki van írva az előadás.

Itt meg kell említenem még, hogy hála 
a jó Istennek, ebben a darabban Donkó 
Imrével játszom együtt, aki szintén kar-
cagi születésű operaénekes. Vele együtt 
kezdtem el énekelni a karcagi zeneisko-
lában is Házi-Sáray Máriánál.

- Változó. Most csak Pécs van, de a nyár 
az kemény volt. Voltam Dél-Afrikában 
énekelni Johannesburgban. Észak-Német-
országban Sylt-szigetén Westerlandban egy 
operafesztiválon, mint meghívott művész.

A téli időszak Pécsett volt, tavasszal 
pedig majd megint megyek Budapestre, 
illetve nyáron külföldre is énekelni. Te-
hát szerencsére mindig van mit csinálni.

- A 2012-ben Zuglóban megrendezett 
Országos Énekversenyen első lettem, el-
nyertem az Operaház különdíját és Zug-
ló Önkormányzatának különdíját, amely-
nél Marton Éva volt a zsűri elnöke. Akko-
riban Czeller Krisztina növendéke voltam, 
aki a Szombathelyi Konzervatóriumban 
volt a tanárom. A Zeneakadémián pedig 
két egymást követő évben is megkaptam 
a Finn Nagykövetség ösztöndíját, ez nagy 
büszkeséggel tölt el.

- Afrikában volt egy kis negatívum, ami-
kor kint voltam 2018 júliusában, mert, 
ahogy megérkeztünk, már a második napon 
fegyveres rablás áldozatává váltunk. Tehát 
az egy kicsit megrémisztett a világgal kap-
csolatban. Igaz, utána voltam Németország-
ban is egy hetet énekelni, de őszintén, most 
nem nagyon vágyom sehova ilyen körülmé-
nyek között, ami most a világban van.

- Van, amit nagyon szeretek, és aminek 
sűrűn is tudok hódolni: vadászok. A Kar-
cagi Nagykun Vadásztársaságnak már tíz 
éve vagyok a tagja, és itt is vadászok. A 
nagyvadak közül már sikerült gímszar-
vast lőni, vaddisznót pedig már többet 
is. Ugyanakkor nekem a „szerelmem” a 
vadliba-vadászat. Tehát én inkább az ap-
róvadat szeretem jobban.

A vadászat és az ének pedig a karca-
gi Vadászbálon összekapcsolódik, hiszen 
minden évben nagyon szívesen énekelek 
ezen a rendezvényen.

Kapás Mónika

„A tehetségemet az anyai 
nagymamámtól örököltem”

– Interjú Szűcs Attila operaénekessel –

Már négyévesen kristálytisztán énekelt a karcagi fiatalember, 
húszéves korára pedig a hangi adottságai pontosan megjelöl-
ték az irányt, így operaénekesi pályára lépett. A huszonnyolc 
éves Szűcs Attila jelenleg a Pécsi Nemzeti Színház szerződte-
tett énekese. Emellett gyakran találkozhatunk vele Karcag kü-
lönböző rendezvényein is. Most az életútjáról, tanárairól és 
terveiről beszélgettünk az operaénekessel.

- A hangi adottság az adott volt, de 
hogy lesz valakiből operaénekes? 
Hol tanultál?

- Jelenleg pedig a Pécsi Nemzeti 
Színház társulatának a tagja vagy, 
ha jól tudom.

- Milyen fontosabb szakmai állo-
mások voltak az életedben, milyen 
út vezetett a jelenlegi munkádig?

- Mennyi időt töltesz akkor most 
Pécsett?

- Milyen szakmai elismeréseidre 
vagy a legbüszkébb?

- Milyen terveid vannak a jövő-
re nézve?

- Az éneklés hivatásod és a hobbid 
is egyben. Ezen kívül van esetleg 
más, amivel szívesen töltöd a sza-
badidődet?

- Egyébként is szeretted ezt a műfajt, 
vagy akkor meg kellett barátkozni 
vele? Ha a hangod engedte volna, 
akkor esetleg más stílust választasz?

- A zenei tehetség sokszor nagyon 
fiatal korban megmutatkozik. Ve-
led is így volt? Mikor figyeltek fel a 
tehetségedre?

- Milyen kötődésed van Karcaghoz?

- Jelenleg hányfelé ingázol?

Fotó: Laczi Sándor
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Nyolc napot töltött Azerbajdzsánban 
Németh Mihály, aki a Világjárók prog-
ramsorozat keretében március 8-án, 
pénteken beszélt élményeiről az Ifjúsá-
gi Házban. Az előadó igazi világutazó, 
Azerbajdzsán már az 56. ország volt, 
amit felfedezett. Az útja során ráadá-
sul egy olyan helyre is eljutott, ahol va-
lószínűleg más magyar még nem járt.

Telt házas közönség előtt tartotta meg 
legújabb élménybeszámolóját Németh 
Mihály. A világjáró január 20-28. kö-
zött nyolc napot töltött Azerbajdzsán-
ban, amely alatt mindent meg tudott néz-
ni, amit szeretett volna. Az egyik legfon-
tosabb számára Baku, a főváros volt. - A 
történelmi óváros kis területű, de elég 
látványos. A modern részen pedig ki-
emelkednek a Tűztornyok, amelyek több 
száz méter magasak, és amelyek éjszaka 
kivilágítva rendkívül látványosak, hiszen 
állandóan váltogatják a színüket. Olyan, 
mintha lángolna, talán ez utal Azerbaj-
dzsánnak az elnevezésére, hiszen úgy 
hívják, hogy a tűz országa. Még a közép-
korban feljegyezték, hogy a természetes 
földgáz kitöréstől lángok gyúlnak a föl-
dön – fogalmazott Németh Mihály, aki 

hozzátette, a legenda szerint egy pásztor 
eldobott egy csikket, és kigyulladt a föld, 
amely még ma is ég.

A Dubait idéző Baku modern felhő-
karcolóival és luxusjárműveivel telje-
sen a vidék ellentéte. Shaki városa visz-
szaidézi a ’60-as évekbeli Szovjetuniót. 
- Ócska ladák, zsigulik, lerobbant utak 
és szegényes házak. Nincs nyomor, de a 
kontraszt az nagyon jelentős – fogalma-
zott a világjáró, akinek a legnagyobb él-
ményt Nakhicsevan, Azerbajdzsán kü-
lönálló tartománya jelentette. - Itt van 
az Alinja gala fellegvár. Erre véletlenül 
találtam rá a neten. A 2014-es felújítása 
óta mindössze 300 látogatója volt. Az az 
érdekes benne, hogy jól megközelíthe-
tő autóval, parkolója is van, talán busz-
megállója is, csak busz nem jár arra. La-
kott települések mellett van, és mégsem 
látogatja senki. Látványban nagyon ha-
sonlít a dél-amerikai Machu Picchura. 
Úgy is hívják, hogy a „Kaukázus Machu 
Picchu-ja” – árulta el Németh Mihály, 
majd folytatta. - Büszkeséggel tölt el, 
hogy valószínűleg én vagyok az egyetlen 
magyar, aki eddig itt járt, mert kerestem 
róla beszámolókat, de nem találtam – fo-
galmazott. 

Németh Mihály megemlítette még az 
iszap vulkánokat is, amelyek tulajdon-
képpen nem vulkánok, hanem olyan 
másfél-kétméteres kráterek, amelyek isza-
pot lövellnek ki. - Ez nem forró, rendes 
sár. Állítólag jó arcpakolásnak, gyógy-
ászati célokra használják sokszor. Egy te-
lepülésen pedig a szárazvulkánok környé-
kén több ezer éves bika, állatrajzok van-
nak, valódi ősember rajzok – árulta el a 
világjáró.

Beszélt arról is, hogy egy-két csaló-

dást is érte, például az ételek nem ízlet-
tek neki, tele voltak sáfránnyal, illetve sok 
dolog visszamaradt a kommunista rend-
szerből. - Sok helyen – például tereken, 
aluljárókban – nem lehet fényképezni, és 
ezt nagyon szigorúan felügyelik fegyve-
res biztonsági őrökkel – mondta Németh 
Mihály.

A világjáró következő útja áprilisban 
Ciprusra vezet majd, ahol szintén nyolc 
napot fog eltölteni.

Kapás Mónika

„Valószínűleg én vagyok az egyetlen magyar, aki itt járt”
- Világjárók – Azerbajdzsán –

Ferenczi Béla magyarnóta-énekes a fakanalat is jól for-
gatja. Tucatnyi kupa, oklevél jelzi, hogy főzésben is verhe-
tetlen a Karcagi fakanálforgatók néven induló csapatával, 
legyen szó birkapörköltről, hurkáról, kolbászról, töltött 
káposztáról, felesége pedig a süteményekkel tarol a zsű-
rik előtt. S persze nótaénekesként is kedveskedik néhány 
dallal minden alkalommal a résztvevő versenyző társai-
nak és a közönségnek is. Képünkön feleségével, Móniká-
val a közelmúltbeli - legutóbb Kakucson főztek - főzőver-
senyeken kapott serlegeikkel látható.

DE

Jól forgatják a fakanalat
(...folytatás az 1. oldalról)

- A mai rendezvényen részesei lehe-
tünk a hulladékok új formai, művészi 
átalakulásának. A bemutatott tárgyak, 
eszközök, játékok mind-mind a krea-
tív elme szüleményei. Abban különle-
gesek, hogy egy egészen fiatal, óvodás 
korosztály fantáziájának és az őket fel-
készítő óvodapedagógusoknak, és ter-
mészetesen az aktív szülőknek a mun-
káját láthatjuk. Az itt megtekinthető al-
kotásokon keresztül is reagálnak a 21. 
század hulladékproblémájára. Tárgyai-
kon keresztül a haszontalan kacatok és 
hulladékok újra termékként, vagy ép-
pen művészi alkotásként, játékként öltenek újra 
formát – fogalmazott, és gratulált minden alko-
tónak, szülőnek és pedagógusnak.

Gulyás Ferencné, a Madarász Imre Egyesí-
tett Óvoda intézményvezetője elmondta, a ki-
állításra olyan alkotások készültek, amelyek a 
későbbiekben a mindennapok eszközévé, já-
tékává fognak válni. - Az óvodapedagógiai na-
pok rendezvénysorozat ma ezzel a kiállítással 
megnyílik, és majd április 17-én fejeződik be. 
Ez alatt a több hét alatt az óvodáinkban olyan 
szakmai rendezvényekre kerül sor, amely a ki-
emelt feladataink és céljaink megvalósulását 
fogja támogatni. Segíti a szakmai kapcsolata-
inkat, a kapcsolattartásunkat a szülőkkel, a pe-
dagóguskollégákkal a környezeti nevelési és 
tehetséggondozás területén – árulta el az in-
tézményvezető. Kiemelte azt is, hogy az újra-
hasznosított alkotások mellett a kiállításon be-
mutatkoztak még az intézmény tehetséggon-
dozó műhelyei is.

Andrási Tiborné intézményvezető-helyet-
tes, a Környezeti nevelés munkaközösség ve-
zetője hangsúlyozta, hogy az óvodák a min-

dennapokban is a Zöld Óvoda kritériumrend-
szere szerint működnek, amely magában fog-
lalja a hulladékok újrahasznosítását, kezelését. 
- Arra törekszünk, hogy a gyerekek életkori sa-
játosságaiknak megfelelően elsajátítsák a sze-
lektív hulladékgyűjtés szabályait játékos tevé-
kenységeken keresztül – fogalmazott. 

A rendezvényen a Táncsics körút 17-es óvo-
da óvodásai „pohárdallal” kedveskedtek a kö-
zönségnek, amelyre Erdei Krisztina óvoda-
pedagógus készítette fel a gyerekeket. Az Er-
kel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolából pe-
dig Dudás Enikő zenetanár és növendéke, 
Székely Lea két nagyméretű szemeteskukán 
adott elő egy szó szerint ütős produkciót.

A megnyitó ünnepség végén minden óvo-
da és kézműves műhely egy-egy emléklapot 
és ajándékcsomagot vehetett át, amely olyan 
eszközöket tartalmaz, amelyekkel a gyerekek 
újra alkothatnak, festhetnek, ragaszthatnak. 
Az ajándékokat Kovács Szilvia alpolgármes-
ter és Gulyás Ferencné intézményvezető ad-
ta át az óvodák képviselőinek.

Kapás Mónika

Újrahasznosított anyagokból nyílt kiállítás

Yanar Dag égő hegy Baku közelében
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„Ami számodra gyűlöletes, ne tedd másnak. Ez a Tóra, a könyv 
többi része csak ezt magyarázza.” (Rabbi Hillel)

„Golda az egyetlen igazi férfi a kormányomban” - mondta róla Ben-
Gurion, Izrael miniszterelnöke. Golda Meir Izrael „vaslady”-je, a világ 
harmadik női miniszterelnöke, ikonikus alakja ennek az országnak. 
Golda Mabovics néven született 1896-ban Kijevben. Sokszor szenved-
tek az ukránok pogromjaitól, és ezért a családjuk az USA-ba emigrált. 
Milwaukeeban telepedtek le, itt tanult az általános iskolában. Biztosan 
az Ukrajnában elszenvedett sérelmek következtében szociálisan érzé-
keny volt, és azoknak a tanulótársainak megsegítésére, akiknek nem volt 
könyve a tanuláshoz, gyűjtést rendezett, hogy beszerezhessék azokat. 
Már korán férjhez akarták adni, de ő elszökött a nővéréhez Denverbe, 
itt tanult tovább. Ebben a városban imerkedett meg későbbi férjével, 
Morris Myersonnal, és 1917-ben összeházasodtak. Mivel tagja volt a ci-
onista szervezetnek, el-
döntötték, hogy Palesz-
tinában fognak élni és 
kibucban dolgozni. 1921-
ben alijáztak oda. Golda 
Meir hamarosan a kibuc 
egyik vezetője lett. 1924-
ben Jeruzsálembe köl-
töztek, és megszületett 
két gyermekük. Közben 
a Hisztadrut egyik veze-
tőjévé választották, így ő 
Tel-Avivba költözött. Itt 
hamarosan Ben-Gurion 
belső körébe került, és 
haláláig az izraeli politi-
ka egyik meghatározó-
ja lett. Amikor 1946-ban 
a cionista mozgalmat az 
angolok fel akarták szá-
molni és a vezetőit le-
tartóztatták, ő a mozgalom vezetője lett. Az angolok a holokauszt után 
minden módon akadályozták, hogy a túlélők Palesztinába menjenek, és 
az embereket Ciprusra internálták. (Leon Uris Exodus című könyve er-
ről szól). Golda Meir 1947-ben a ciprusi internáló táborokba utazott, 
hogy segítsen az embertelen körülmények között élőkön és sok gyere-
ken. A tábor parancsnoka először csak a csecsemőket akarta elenged-
ni, de Golda az összes gyereket el akarta vinni. Egyszercsak megeny-
hült a parancsnok, és mindenkit elengedett. Később derült ki, hogy ka-
pott egy táviratot, amelyben ez állt: „Nagyon vigyázzon Myersonnal. 
Ő egy veszélyes ember.” Nem sokkal később az ENSZ két részre osztot-
ta Palesztinát. Ben-Gurion és társai 6 hónap múlva ki kívánták kiálta-
ni Izraelt. A környező arab országok háborúra készültek, ezért fegyver-
re és pénzre volt szükségük. Golda Meir elvállalta, hogy Amerikába uta-
zik és pénzgyűjtést rendez. Hat hét alatt 50 millió dollárt szedett össze, 
a háború költségének 30%-át. Néhány nappal az állam alapítása előtt ki-
derült, hogy Abdullah Jordán király Goldának tett ígéretével ellentét-
ben mégis csatlakozni kívánt az Izrael ellenes erőkhöz. Meir levelet írt 
neki, és megkérdezte, hogy így van-e? A király azt válaszolta: ő beduin, 
tehát becsületes király, aki még inkább becsületes, és soha nem szegné 
meg egy nőnek tett ígéretét. Csakhogy mindenki tudta, hogy nem így 
volt. Négy nappal a történelmi esemény előtt találkozót kért Abdullah 
királytól, aki Ammanban fogadta. Nehéz tárgyalás volt. Felség megsér-
tette a nekem tett ígéretét, hogy nem lesz háború - mondta. A király azt 
válaszolta, ma már nem irányítja teljes mértékben a sorsát. Miért siet-
nek az állam kikiáltásával? - kérdezte. - Felség! 2000 év várakozás még-
sem tekinthető sietségnek - válaszolta. Abdullah felajánlotta, hogy le-
gyenek részei a királyságának. Meir válaszában kifejtette, nem adják fel 
azt, hogy saját államuk legyen. Mi most még az Ön egyetlen szövetsége-
se vagyunk, de ha háború lesz, győzni fogunk. A rossz kilátások ellenére 
a vezetők aláírták a Függetlenségi Nyilatkozatot. Golda Meir: „Miután 
aláírtam, sírtam. Amikor iskolás gyerekként az amerikai történelmet ta-
nultam, azokról is olvastam, akik aláírták az Amerikai Egyesült Államok 
függetlenségi nyilatkozatát. Olyan hihetetlen volt, hogy azok valódi em-
berek voltak, és az valóban megtörtént. És akkor én is ott ültem, és aláír-
tam a függetlenségi nyilatkozatot.” 

(Folytatása következik.)

dr. Molnár Sándor

Izrael, ahogy én látom

Holt-tenger

Az Onézimus Alapítvány és 
a Kiáltás az Életért Egyesület 
közös szervezésében Életvé-
delmi Kiállítás érkezett város-
unkba március 19-én, kedden 
a Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium és Egészség-
ügyi Szakgimnázium parko-
lójába. A program keretében 
felhívták a fiatalok figyelmét 
a lét védelmére és a felelős-
ségteljes családtervezésre.

A Bus4life szolgálata 2007 óta tíz or-
szágban különböző témákban – pl. zene, 
sport, egészségmegőrzés – tart előadáso-
kat. A Karcagra érkező buszos Életvédelmi 
Kiállítás először 2017 tavaszán indult út-
nak. Tavaly tizenkét hetet töltött Magyar-
országon, idén pedig már a hetedik hete 
járják az országot a jelenlegi kiállításukkal.

Horváth István, az Aliansz – Magyar 
Evangéliumi Szövetség főtitkára az élet 
szépségére és védelmére hívta fel a tanu-
lók figyelmét. Előadása során rajzok, ma-
kettek és filmek segítségével mutatta be, 
hogy kilenc hónap alatt hogyan fejlődik 
a baba az anyaméhben. A résztvevő cso-
portok többek között azt is megtekintet-
ték, hogy hogyan néz ki egy tizenkét he-
tes magzat.

A buszban elektromikroszkóppal ké-
szült tematikus fényképek segítették a 
jobb megértést. - Ez a busz egy preven-
ciós eszköz, amivel szeretnénk ismerete-
ket továbbadni. Tudományos ismereteket, 
példákat, amiket átgondolhattok. Min-
denki maga hozza a döntéseket az életről, 
de jó, ha ezeket a dolgokat is átgondoljá-
tok, és figyelembe tudjátok venni – adta 
át üzenetét Horváth István, a busz magyar-
országi felelőse.

Az előadó beszélt arról is, hogy a tizen-
kettedik hét az, ameddig még Magyar-
országon engedélyezett az abortusz. Az 
utóbbi években kb. 30.000, tehát napi 90 
abortusz történt, amelynek nemcsak lelki, 
hanem testi következményei is lehetnek. 

Magyarországon 1956. június 4-én hoz-
tak egy olyan törvényt, amely szerint legá-
lis a terhességmegszakítás. Azóta 6 millió-
nál is több abortusz történt, és ehhez képes 
mindössze 7,7 millió az élve születések szá-
ma ugyanebben az időszakban. Ennek kö-

vetkeztében társadalmi szinten a demog-
ráfusok szerint kb. 15 millió emberrel van 
kevesebb Magyarországon, hiszen a meg 
nem születetteknek is lehetnének gyerekei.

Horváth István beszélt a születés utá-
ni életünkről, az örökölt külső és belső tu-
lajdonságainkról, valamint azokról a ta-
nult ismereteinkről, amelyeket az óvodai 
és az iskolai közösségekben szerzünk. A 
társas kapcsolataink által a jellem fejlő-
dik, egyre inkább felelősségteljesek le-
szünk. Hangsúlyozta, hogy a személyen 
belüli és a személyek közötti kommuni-
káció nagy hatással van egymásra. - Mi az 
életemnek a célja és az értelme? Egyálta-
lán ki vagyok én? Elfogadható vagyok-e, 
el tudom-e magamat fogadni külsőleg és 
belsőleg a hibáimmal és jó tulajdonsága-
immal együtt? Mi adja meg az én értéke-
met? – tette fel az élet nagy kérdéseit az elő-
adó, amelyekkel arra szeretett volna rávi-
lágítani, hogy mindenki egyedi és érté-
kes. Horváth István hozzátette, hogy hoz-
zánk hasonló ember ugyan lehet, de pont 
ugyanolyan nincs még egy a világon. 

- Mindenkinek más életpályája van. Ne 
hagyatkozzunk másokra – fogalmazott.

Tóth Barna, a Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium és Egészségügyi Szak-
gimnázium intézményvezetője elmondta, 
a Magyar Keresztény Misszió Alapítvány 
megkeresése után érkezett Karcagra az 
életvédelmi kiállítás. - A diákok pozitívan 
fogadták a keresztény alapokon nyugvó 
tájékoztató előadást, amelyet kis csopor-
tokban tekinthettek meg – mondta az in-
tézményvezető.

A buszt másnap, március 20-án a Kar-
cagi SZC Varró István Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma fogadta.

Kapás Mónika

Kiállítással hívják fel a fiatalok 
figyelmét az élet védelmére
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Szívesen adja át tudását a 
biogazdálkodásról

- Gyermekkoromtól megha-
tározó számomra a természet-
tel való szerves együttélés. Csa-
ládi indíttatása miatt Kisújszál-
láson mezőgazdasági növény-
védelmi középiskolát végeztem, 
majd felvételt nyertem Keszt-
helyre, ahol a főiskolán növény-
orvos képesítést szereztem. 
Eredményeim alapján néhány 
társammal bejegyeztek szakér-
tőként, és felkértek kutatások, 
fejlesztések végzésére - idézi a 
kezdeteket Hubai Imre Csaba. 

- Nekem az volt a feladatom, 
hogy az elvégzett növényvédel-
mi kísérleteket összefoglaljam, 
dokumentáljam, s tegyünk ja-
vaslatokat a növényvédőszer 
használatra. A növényorvoslás 
az 1800-as években alakult ki, 
itthon az első legfontosabb fel-
adata a nagy szőlőpusztuláskor 
volt. Hasonló kísérleteket vé-

geztünk mi is, a természet köze-
li, a minél kevesebb terhelést je-
lentő növényvédelmi eljáráso-
kat adaptáltuk, s ez alapján ké-
szültek a technológiák. Mi az 
integrált higiénés növényvédel-
mi szemléletet, ami nem volt 
környezetszennyező, képvisel-
tük a gyakorlatban - mondja 
Hubai Imre Csaba, aki már ak-
kor a biogazdálkodásban gon-
dolkodott, de erre több évtize-
det kellett várnia.

- A rendszerváltás előtt ala-
kult az első bioegyesület, s mi-
vel megvolt az alapismeretünk, 
a tudományosan megalapo-
zott rendszerek adaptációi, tud-
tunk csatlakozni ehhez a bioló-
giai integrált higiénés szemlé-
lettel működő rendszerhez. Jó-
érzés volt, amikor jöttek a sike-
rek, először a berekfürdői kerté-
szetünkben vezettük be. Olyan 

népszerűek voltak a terméke-
ink, hogy az itt üdülő néme-
tek, osztrákok, angolok, svédek 
már kerestek bennünket a bio-
termékekért. Ez visszaigazol-
ta azt, hogy erre a  rendszerre 
kultúr- és biológiai szempont-
ból fogadóképes az emberi-
ség. A kárpótlás során földeket 
is vásároltunk, és elindultunk 
a biodinamikus gazdálkodás - 
kertészet - növénytermesztés - 
állattenyésztés - felé. Így például 
a trágyát komposztáljuk gyógy-
növényekkel, és úgy juttatjuk 
vissza a szántóföldbe, a kárte-
vők ellen is saját bioeljárásokkal 
védekezünk, ami kizárja a 
problémák 80 százalékát, a nö-
vénytársításunk is speciális. Eh-
hez komoly biológiai növényta-
ni és állatismeret is kell. A szán-
tóföldtől az asztalig - bio mód-
szereket alkalmazunk a Deme-

ter gazdaságunkban - sorolja 
Hubai Imre Csaba, akinek há-
rom gyermeke és unokái is segí-
tenek már a gazdaságban, ahol 
a legfontosabb alapelv a GMO-
mentesség.

- A tizenegy unokám úgy nő 
fel, hogy kiskoruktól mindent 
megtanulnak tőlünk a biogaz-
dálkodásról, látják a feldolgo-
zást, beszélünk az asztalra ke-
rülő bioételekről is. Ők már az 
ökogazdálkodásba nőnek be-
le. Jelenleg hárman szakirányú 
egyetemi tanulmányaikat vég-
zik. Tartunk az érdeklődők-
nek és svájci egyetemistáknak 
is tanfolyamokat, kurzusokat, 
ahol bemutatjuk az ökomód-
szereinket, eszközeinket, amit 

szeretnénk minél többeknek to-
vábbadni. Növényorvosként én 
erre a területre szakosodtam, 
ökomódszerekkel végzem a nö-
vényvédelmet. Ez kicsit bonyo-
lultabb, összetettebb, mert ne-
künk együtt kell mindig lélegez-
ni a gazdálkodás során a növé-
nyekkel, állatokkal, hogy ha el-
térések mutatkoznak, be tudjak 
avatkozni. Harminc év alatt elju-
tottunk egy olyan szintre, hogy 
ez a GMO-mentes biogazdálko-
dás versenyképes, a világ bár-
melyik országába szállíthatunk, 
s éttermeinkben is ezt a szemlé-
letet szeretnénk továbbadni - fo-
galmazza meg terveit Hubai Im-
re Csaba.

DE

A magyar növényvédelem érdekében végzett öt évtizedes kimagasló mun-
kásságáért a Magyar Növényvédelmi Társaság Díszoklevelét vehette át Bu-
dapesten Hubai Imre Csaba karcagi biogazdálkodó, növényorvos, a NAK 
megyei elnöke dr. Tóbiás István elnöktől. A díjazott szívesen adja át tudá-
sát azoknak, akik a biogazdálkodással szeretnének foglalkozni. 

Hubai Imre Csaba biogazdálkodó számos szakmai 
elismerése mellé most növényorvosként kapott díjat

Egy évvel ezelőtt, 2018. 
március 22-én nyílt meg a  
Kátai Gábor Gyógyszertár. 
A jeles évforduló alkalmá-
ból a kórház vezetése is kö-
szöntötte a gyógyszertár 
dolgozóit.

Nagyné László Erzsébet 
mb. főigazgató és Bődi Szil-
via ápolási igazgató cserepes 
levendulákat adott át a kórház 
vezetése nevében a dolgozók-
nak, ezzel is megköszönve az 
egyéves munkájukat. 

- Várakozáson felüli a pati-
ka forgalma és a betegek ál-
tali igénybe vétele, merthogy 
az elsődleges cél az volt, hogy 
a hozzánk forduló betegek itt, 
helyben kiválthassák a szak-
orvosok által felírt gyógysze-
reket és egyéb eszközöket. 
Úgy gondolom, amit tervez-
tünk, azt jelentősen felülmúl-
tuk, mert mind a készpénzes, 
mind az egészségkártyás ha-
vi bevétele a gyógyszertár-
nak, és a támogatás mérté-
ke is mintegy háromszorosára 
emelkedett az elmúlt időszak-
ban. Nagyon kedvelik a bete-

gek, úgy gondolom, hogy az 
árrés is megfelelő, amivel dol-
gozunk, hiszen nem a haszon-
szerzés volt az elsődleges cél-
ja a kórháznak, hanem a bete-
gek komfortjának a növelése, 

és az ellátási színvonal minő-
ségének növelése. Úgy gon-
dolom, hogy ezt sikerült tel-
jesítenünk az elmúlt egy év-
ben - fogalmazott a kórházve-
zető, aki megköszönte a pa-

tikában dolgozók munkáját, 
mert nem kis dolog volt ezt az 
új, közforgalmú gyógyszertá-
rat beindítani, és ilyen magas 
színvonalúra felhozni, és tarta-
ni azt. A betegek elégedettsé-

ge azt mutatja, hogy érdemes 
volt belevágnunk - jelentette ki 
Nagyné László Erzsébet. 

- A kórház vezetése biztosí-
totta a megfelelő szakmai hát-
teret, a tapasztalt szakember-
gárdát, így sikerült megvalósí-
tanunk az elképzeléseket. El-
mondhatom, hogy a betegek 
szeretnek bennünket, örül-
nek, hogy az orvosok által fel-
írt gyógyszereket helyben ki 
tudják ők vagy hozzátartozó-
ik váltani - mondta dr. Lakatos 
Linda intézeti főgyógyszerész, 
akitől megtudtuk, hogy a kór-
ház több mint 600 dolgozója 
számára is nagyban megköny-
nyíti, hogy munkaidő előtt, 
után, vagy ebédidőben ki tud-
ják váltani a gyógyszerüket, 
táplálékkiegészítőiket, gyógy-
termékeiket, amire szükségük 
van. - Gyakran előfordul, hogy 
segítünk olyan gyógyszereket 
is beszerezni, ami más patiká-
ban hiánycikk - árulta el a ve-
zető, aki az egyéves születés-
napon kollégáival mindenkit 
megajándékozott egy mézes-
kalácsszívvel.

DE

Egyéves a kórház gyógyszertára
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A Hungexpo minden évben megren-
dezi a FeHoVa Fegyver-, Horgász-, Va-
dászkiállítást, ami mindig nagy nép-
szerűségnek örvend mind a magyarok, 
mind a külföldiek körében. Több pavi-
lonban rendezkednek be annak érde-
kében, hogy az ide ellátogató emberek 
élvezni tudják a rendezvény kínálta be-
mutatókat, kiállításokat és egyéb kira-
kodóvásárhoz hasonló standok soka-
ságát. A horgászathoz tartozó pavilon-
ban megtalálható egy pergető meden-
ce, az Energofish stand sokasága és más 
kisebb stand, ahol megpróbálják meg-
győzni a nézelődő embereket, hogy az 
ő terméküket vegyék, hiszen az a leg-
jobb a világon. Ilyenkor a legnehezebb 
az, hogy válasszunk a rengeteg, jobbnál 
jobb ajánlat közül. Ha valaki céltudato-
san is megy oda, akkor is elcsábulhat 
egy-egy kupon, kedvezmény hallatán. 

Mi a Tisza-tavi Pecasuli tagjai is va-
gyunk, ezért természetesen az ő stand-
jukat is meglátogattuk. A programban 

résztvevők kitölthettek egy totót, ami-
vel értékes nyereményeket zsebelhet-
tünk be. Mi is megragadtuk ezt az al-
kalmat, és így gazdagodtunk etető-
anyaggal, műcsalival, és fejenként egy-
egy pólóval. Itt szeretnénk külön köszö-
netet mondani a Tisza-tavi Sporthor-
gász Kft-nek az utazásban és a vendég-
látásban nyújtott segítségéért.

A MOHOSZ (Magyar Országos Hor-
gász Szövetség) is rendezett ehhez ha-
sonló vetélkedőt. A MOHOSZ egy hal-
felismerő totóval és egy keresztrejtvény-
nyel várta az érdeklődőket. Az első há-
rom helyezetett díjazták, de a mi ese-
tünkben csak az első kettőt díjazták a 
magas pontszámok miatt. 

Ezeken a vetélkedőkön is hasznosít-
hattuk a Pecasuli tantermi foglalkozá-
sain tanultakat.

Az iskolai szakköri foglalkozásokon 
elméleti anyagot is veszünk, és megis-
merkedünk hazánk őshonos, és egyéb 
halfajaival, a Tisza és a Tisza-tó élővi-

lágával. A horgászsulinak köszönhető-
en sok horgásztechnikát és praktikát is 
elsajátítunk. Azonban a gyakorlat te-
szi a mestert! Az igazi horgász mégis-
csak a vízparton, a halak közelében érzi 
jól magát. A foglalkozások csúcspontja, 
amikor a tagok együtt horgásznak, és 
örülnek egymás zsákmányának. 

A kiállítás látogatása egy igazi él-

mény volt a Refi Pecasulisainak, azon-
ban már nagyon várjuk a tavaszt, hogy 
a vízparton, valódi fogásokkal bizonyít-
hassunk mindenkinek, vérbeli horgá-
szok vagyunk.

Kovács Lajos
Nagy Péter tanár, szakkörvezető

Karcagi Nagykun 
Református Általános Iskola

Pecasulisok a FeHoVa-n

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani dr. Dániel Mihály-
nak, aki lehetőséget teremtett arra, hogy csoportunk gyermekei-
vel ellátogassunk állatorvosi rendelőjébe. (Kisfia Misu, a család 
legidősebb gyermeke a csoportunk tagja.)

A gyermekeknek fantasztikus élményben volt részük. Meg-
nézhették a rendelőben lévő vizsgálati helyeket, műszereket, 
amelyek működését a doktor úr el is magyarázta gyermekközeli 
módon. Interaktív bemutójában néhány eszközt ki is próbálhat-
tak. Lehetőség nyílt arra, hogy igazi kutyán végzett ultrahangos 
vizsgálatot is megtekinthessenek, valamint egy életmentő műté-
tet is láthattak, amelyet a doktor úr leleményesen egy játékálla-
ton hajtott végre, doktornő kollégája segítségével.

Óvodásaink számára maradandó élményt nyújtott ez a dél-
előtt, élményeik színes rajzaikban is megelevenedtek. 

Hálás szívvel köszönjük meg a Csokonai úti óvoda Margaré-
ta csoportjának nevében a doktor úrnak és feleségének azt, hogy 
megszervezték számunkra ezt a feledhetetlen napot.

Konczné Pecze Margit és Szarka Péterné
óvodapedagógusok

A csoport március 2-án (szombaton) 
kora hajnalban kelt útra a Nagykunság 
fővárosából. Útjuk a trianoni békedik-
tátum során az anyaországtól elszakí-
tott, ma Horvátország területén található 
Eszékre vezetett, ahol megtekintették a te-
lepülés központját, főbb nevezetességeit, 
és sétát tettek a Dráva-parton. Az Észak-
Baranya megyei település központja után 
ellátogattak az eszéki várhoz, ahol megis-
merkedtek a várkastély és az erőd történe-
tével, amely több mint 160 évig állt a török 
uralma alatt, lehetőség nyílt a szlavóniai 
nemzetiségekkel való ismerkedésre.

A szlavóniai látogatás után Mohácsra 
vezetett az útjuk. A diákok és a pedagó-
gusok szombat este részt vettek a soká-
cok bálján. A vacsorával egybekötött es-
ten és egyéb kísérőprogramokon keresz-
tül közelebbről is megismerhették a tér-

ség népcsoportjainak szokásait, tradíciót 
(horvátok, szerbek, bunyevácok, hazai és 
vendég bolgárok), és a táncház során kö-
zelebb kerülhettek a balkáni táncokhoz.

Vasárnap az egész napot a mohácsi 
busójáráson töltötték. Megismerkedhet-
tek a 2009 óta a szellemi kulturális világ-
örökség részét képező, 2012 óta pedig 
hungarikumként is számon tartott ta-
vaszváró-téltemető népszokással. Meg-
tekintették a busók partraszállását, a jel-
mezes felvonulást, a telet jelképező ko-
porsó vízre bocsátását. Sötétedés után 
pedig közös körtáncokat jártak a főtéren, 
ahol hatalmas lángokkal égett a telet jel-
képező máglya. A kirándulás a Nemze-
ti Együttműködési Alap és a Miniszter-
elnökség támogatásával valósult meg. 
(IFJ-GY-18-A-0005).

Major

Meglátogattuk az 
állatorvosi rendelőt

Szlavóniában és Mohácson jártak a 
biljanások és barátaik
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HIRDETMÉNYEK
„Nemesíteni, jobbítani az emberi életet!” (dr. Kátai Gábor)

A
Kátai Gábor Alapítvány

jótékonysági estet rendez
2019. április 13-án 19.00 órától,

amelynek helyszíne

a Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium aulája
(Karcag, Szentannai Sámuel u. 18.)

Részvételi díj: 7.000 Ft/fő
Az alapítvány a rendezvény bevételét

a biztonságos betegmozgatás és a betegkomfort 
növeléséhez szükséges eszközök fejlesztésére, bővítésére

kívánja fordítani.

Program:
Vidám műsor a kórház dolgozóinak előadásában 

a Kátai Medi-Song kórus közreműködésével
Örömmel fogadjuk, ha személyes részvételén túl, céljaink megvalósítását pénzadomány,
(K&H 10404522-45210552-00000000), illetve tombolatárgy felajánlásával támogatja.

Bízunk meghívásunk kedvező fogadtatásában, jótékony célú törekvéseink támogatásában.

A jótékonysági est fővédnökei:

 dr. Fazekas Sándor Kovács Sándor Varga Mihály
 országgyűlési képviselő  országgyűlési képviselő  pénzügyminiszter, 
   országgyűlési képviselő

Védnökök:

 dr. Suba László  Tamásné Czinege Csilla
 Észak-Alföldi térségi igazgató  adószakmai ügyekért felelős helyettes államtitkár
Állami Egészségügyi Ellátó Központ  Pénzügyminisztérium

  Szilágyi Lajosné
 Dobos László  kuratóriumi elnök
 polgármester Karcag Városi Önkormányzat 
  Kátai Gábor Alapítvány

Nagyné László Erzsébet
mb. főigazgató

Kátai Gábor Kórház

Részletes felvilágosítás: Szilágyi Lajosné - 06/30-534-6765
Felvilágosítás, jegyek vásárlása, tombolatárgyak fogadása:

kórház titkárság - 06/59-507-102

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Karcag 
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete törvényi 
kötelezettségének eleget téve megalkotta a talajter-
helési díjról szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati ren-
deletét, amely 2017. július 1. napján hatályba lépett. 

A rendelet értelmében a talajterhelési díjfizetési 
kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műsza-
kilag rendelkezésére álló közcsatornára nem köt 
rá, és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi 
engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelye-
zést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is alkal-
maz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik 
üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a köz-
csatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

A talajterhelési díj alapja a felhasznált víz 
mennyisége (méréssel, illetve mérési lehetőség hi-
ányában átalány alapján meghatározott víz mennyi-
sége, mely 5 m³/fő/hó), csökkentve a külön jogsza-

bály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe 
vehető víz mennyiségével, továbbá a szabályszerű-
en elszállítatott szennyvíz mennyiségével. (Az elszál-
lítást számlával kell igazolni.) 

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

A helyi rendelet értelmében a képviselő-testü-
let talajterhelési díjkedvezményt nyújt a talaj-
terhelési díj fizetésére kötelezetteknek, amely-
nek mértéke a fizetendő díj 95%-a. Így a tényle-
gesen fizetendő díj 90 Ft/m³-re módosul.

A 2018. évre vonatkozó talajterhelési díjat a 
kibocsátónak ingatlanonként külön-külön kell 
megállapítania, bevallania és megfizetnie (ön-
adózás) 2019. április 01-ig.

A talajterhelési díjat a Karcag Városi Önkor-
mányzat 12053005-01000953-01200009 számú 

talajterhelési díj beszedési számlájára kell meg-
fizetni.

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adó-
zó fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi 
számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a jogszabályi előírások 
értelmében a gazdálkodó szervezetek (ideértve 
az egyéni vállalkozókat is) az adóhatósággal kö-
telesek elektronikus úton kapcsolatot tartani. Így 
ezen adózói csoportba tartozó jogalanyoknak adóbe-
vallásukat elektronikus úton kell benyújtaniuk. 

További részletes tájékoztatás a Polgármesteri Hi-
vatal Adócsoportjától 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

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy 2019. március 14-től önkor-
mányzati adóhatóságunk is csatlakozott a jogszabályi előírások-
nak megfelelően a helyi önkormányzatok feladatellátását támo-
gató (az úgynevezett ASP) rendszerhez. 

Az önkormányzati ASP szolgáltatás bevezetésével megválto-
zott az elektronikus ügyintézés menete, azaz ezen időponttól 
elsősorban az Önkormányzati Hivatali Portálról (OHP Por-
tál) lehet elektronikusan adóügyeket intézni.
Az OHP Portál az alábbi linken érhető el: https://ohp.asp.lgov.hu
A portálon keresztül nyújtott szolgáltatások: 
 - ÜGyKÖVETÉS

A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az 
OHP Portál felületén elektronikusan indított helyi önkor-
mányzati ügyek státuszát. Az alkalmazás lehetőséget biz-
tosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten 
keresztüli nyomon követésére.

 - ADÓEGyENLEG LEKÉRDEzÉS
Az ügyfél lekérheti az adott településhez tartozó helyi adó-
egyenlegét. 

 - ÜGyINDÍTáS (elektronikus ügyindítás, illetve nyomtat-
ványkitöltés papír alapú benyújtáshoz)
Az ügyindítás alapesetben egy elektronikus űrlap benyújtá-
sát jelenti. 
Az elektronikus ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrá-

cióhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb 
csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be. 

A papír alapú, bejelentkezés nélküli ügyintézés (nyom-
tatványletöltés) is az OHP nyitó oldalán, a VÁLASSZON ÖNKOR-
MÁNYZATOT gomb lenyomásával indítható. Az önkormány-
zat és az űrlap kiválasztása után itt is az ONLINE KITÖLTÉS lehe-
tőség választásával nyílik meg az űrlap, ami kitöltés után PDF-
formátumban elmenthető, majd kinyomtatható.  

A jogszabályi előírások értelmében a gazdálkodó szervezet-
nek minősülő adózó (ideértve az egyéni vállalkozót is) elekt-
ronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányza-
ti adóhatósággal. 

Amennyiben az indítandó üggyel kapcsolatosan az OHP Por-
tálon nyomtatvány nem található, abban az esetben az ún. 
e-Papír szolgáltatás segítségével bármilyen - ezen kívüli - ügy 
indítható elektronikusan. 
Az e-Papír szolgáltatás az alábbi linken érhető el: https://epapir.gov.hu/

A leírtak alapján kérjük adózóinkat, hogy amennyiben az új 
OHP oldalon keresztüli ügyintézés (regisztráció) kapcsán bár-
milyen problémát észlelnek, azt jelezzék az önkormányzat adó-
csoportjának.

További részletes tájékoztatás az Önkormányzat Adócsoport-
jától kérhető (Városháza, fszt. 40. szoba, tel.: 06/59/500-655., 
email: ado@ph.karcag.hu).

Karcag Városi Önkormányzat 
Adócsoport

TÁJÉKOZTATÓ
az elektronikus ügyintézés változásáról, 
az ASP adószakrendszer bevezetéséről
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Lapzárta: 2019. április 1. (hétfő) 12.00 óra

HIRDETMÉNYEK

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 

„Az egészség érték!”

MEGHÍVÓ
A Kátai Gábor Kórház Egészségfejlesztési Iroda - Lelki Egészség Központ foglalkozá-

sokat szervez az időskorú lakosság részére.

Célunk: a hasznos időtöltés, a társas kapcsolatok erősítése és a közösség építő erejé-
nek elérése, fenntartása. 

A program ingyenes, kéthetente kerül megrendezésre. 

Helyszín: KTKT Szociális Szolgáltató Központ 
  (Idősek Napközi Otthona)

 5300 Karcag, Szabó József út 6. 

A foglalkozások szakemberek vezetésével történik!

Téma: az időskort érintő testi, lelki változások.  

A programra előzetes bejelentkezés szükséges.

Jelentkezni lehet: 
KTKT Szociális Szolgáltató Központ (Idősek Napközi Otthona)
5300 Karcag, Szabó József út 6. 
Tel.: 06/59-312-769 

A program 2019. március 27-től indul.

A programra várjuk a jelentkezőket!

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása és átfogó 
egészségfejlesztési programsorozat megvalósítása a 

Karcagi járásban

Projekt azonosítószáma: EFOP-1.8.19-17-2017-00008

A Györffy István Katolikus Általános Iskola
ISKOLAKÓSTOLÓ programjának keretében

szeretettel várjuk iskolánkba 2019. április 3-án, szerdán
a leendő első osztályos gyermekeket és szüleiket – a Kossuth tér 4. szám alatti –

bemutató nyílt óráinkra.

1. 
óra 08.00 2.b 

osztály
interaktív, komplex 
magyar irodalom óra

Szabó Edit 
leendő elsős tanító néni

2. 
óra 09.00 2.a 

osztály
interaktív 
matematika óra

Décsei Erzsébet 
leendő elsős tanító néni

Intézményünkben a 2019/2020-as tanévre 
történő beiratkozás időpontjai:

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

2019. március 26.
Seres Brigitta - Kovács István

Halálozás
Szopkó Ferenc 
 (1934) 

Sebők Eszter 
 (1969) 

Sebők Lajos 
 (1931)

Varga László Béláné 
(Kovács Terézia Mária) 
 (1947) 

Fórián János Bálint 
 (1972) 

Tóth Lajosné 
(Szabó Mária) 
 (1919) 

2018. március 29. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Székely konyha
19.05 Nagykunsági krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Kovács Szilvia
 Téma: konyhakert program
 Karcagi hírek
 - Ápolók napja
 Háttér
 Vendég: dr. Molnár Sándor
 Téma: fotókiállításra készülve
20.10 Nagykunsági Híradó      
20.20 Karcagi tükör
 Kárpát-medencei disznótor
 Szűcs Imre fazekas kiállítása

2019. április 01. 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. április 02. kedd 
(ismétlés szerda) 
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági híradó

18.20 Jöjjetek Hozzám - református 

 istentisztelet

19.30 Látogató - erdélyi utazás

19.55 A Hit Szava - római katolikus 

 szentmise

21.00 Nagykunsági Híradó

21.15 XIII. Nemzetközi Kevi Böllérta-

lálkozó 2019 - összefoglaló

2018. április 05. csütörtök
18.00 Műsorajánlat

18.05 Nagykunsági Híradó 

18.20 Látogató

19.05 Nagykunsági krónika

 Aktuális kérdések

 Vendég: Szilágyi Lajosné

 Téma: Kátai bálra készülve

 Karcagi hírek

  - TeSzedd!

 - Tiszator

 - Változott az ügyfélfogadási rend

 - Vigyázat csalók

 - Tavaszi báli időszak

 - Ülésezett a képviselő-testület

  Háttér

 Téma: fejlesztések a Tisza-tónál

20.10 Nagykunsági Híradó

20.20 Karcagi tükör

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 30-31. 
 dr. Godó Zoltán 
 Karcag, Körös utca 40. 
 Tel.: 06/30-218-5722

Március 30. (Szombat)
8.00-13.00 óráig
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
9.00-20.00 óráig
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Március 31. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)

Gyógyszertári 
ügyelet

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

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 Le-
hoczky Krisztina lelkipásztornál a 06/30-627-8613-as telefon-
számon 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

Kezdetét veszi a
nyári időszámítás,

amely október utolsó
vasárnapjáig tart.
Kérjük, ne feledjék

március 31-én
(vasárnap)

hajnali 2 órakor 3 órára
átállítani óráikat!

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 - illeté-
kességi területén (Berekfürdő, Karcag, Kenderes, Kisúj-
szállás, Kunhegyes, Kunmadaras) lakóhellyel rendelke-
ző nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illeté-
kességi területén működő helyi önkormányzatok és az 
egyesületek - pártok kivételével - jelölik.

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság peda-
gógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő 
alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tan-
testületei jelölik. A tantestületek nyugdíjas, állományukba 
már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.

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

A Karcagi Járásbíróság 8 ülnökét a bíróság székhelye sze-
rint illetékes helyi önkormányzat, illetve települési nemze-
tiségi önkormányzat képviselő-testületei választják meg.

Ülnöknek az a 30. életévét betöltött, de 70. életévét el 
nem ért magyar állampolgár választható, aki nem áll a cse-
lekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott dön-
téshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű, és nem 
áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. Az ülnök nem le-
het tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytat-
hat. Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ül-
nökké. Az ülnökök megbízatása 4 évre szól.

A jelöléshez és a jelölés elfogadásához szükséges nyom-
tatvány, valamint az ülnök jogaira és kötelezettségeire vo-
natkozó tájékoztató a Karcagi Polgármesteri Hivatal Al-
jegyzői Iroda Szervezési Csoportjánál (5300 Karcag, Kos-
suth tér 1. sz. I. emelet 27. iroda, tel.: 06/59-500-651), vala-
mint az Alközpontban rendelkezésre áll, illetve letölt-
hető a www.karcag.hu honlapról.

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul 
köteles hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolni büntet-
len előéletét, és hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya 
alatt. Amennyiben ezt elmulasztja, ülnökké megválaszta-
ni nem lehet. 

A jelölést, az elfogadó nyilatkozatot és a büntetlen 
előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítványt a fen-
ti címen lévő irodában kell leadni legkésőbb 2019. ápri-
lis 5. napján 16.00 óráig.

Dobos László
polgármester

BÍRÓSáGI ÜLNÖKÖK MEGVáLASzTáSáRÓL

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2019. április 5-én jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!
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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 paraszt-
ház 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 kockaház kétféle fű-
tési lehetőséggel, lakható alsó-
épülettel, rendezett udvarral, 
gyümölcsfákkal, 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.

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.
Karcagon, a Villamos utcán el-
adó egy 100 m2 alapterületű, 
részben felújított, 3 szobás, ré-
gi típusú lakóház, nagy kerttel, 
egyedi fűtéssel, ipari árammal, 
100 m2-es alsóépülettel. Tel.: 
06/30-350-6026. 
Beépíthető porta eladó Kar-
cagon, a Sándor utca 27. szám 
alatt. Tel.: 06/30-227-3246.
Karcagon, a Rózsa utca 17. szám 
alatti lebontásra váró ház, nagy 
telekkel, alsóépületekkel olcsón 
eladó. Irányár: 3 M Ft. Tel.: 06/59-
314-337.
Karcagon büfé jelleggel üzeme-
lő üzlet egészségügyi okok mi-
att eladó. Tel.: 06/30-645-0694.

Vegyes
Vásárolok régi paraszti fenyő-
bútorokat, sózóteknőt, disznó-
vágó asztalt, többfiókos patikai, 
bolti berendezéseket, porcelán 
nippeket, órákat, festményeket, 
mindennemű régiséget, teljes 
körű hagyatékot. Tel.: 06/20-996-
1346.
Eladó minőségi tűzifa konyha-
készen, kalodába rendezetten, 
sorba rakva (bükk, tölgy és gyer-
tyán vegyesen). Ára: 14.000 Ft/
kaloda. Ugyanitt méter szál-
ban is kapható. Ára: 27.000 Ft/
m3. Ingyenes házhozszállítás. 
Tel.: 06/30-839-6710, 06/70-351-
6936.
Teljes körű hagyatékot felvásáro-
lok! Örökölte, vagy csak megun-
ta a régi dolgait? Megveszem a 
legmagasabb napi áron, és min-
dent el is szállítok. Hívjon biza-
lommal! Tel.: 06/30-853-4323. 
Eladó 10 db UFO lámpa, 3 db 
kültéri fali lámpa, 1 db öntvény 
(réz) függőlámpa. Tel.: 06/20-
258-8997.
Lakótelepi lakás bejárati ajtó (ke-
rettel együtt, 10.000 Ft) eladó. 
Tel.: 06/30-326-4531.
Jó állapotú 3 égős gáztűzhely el-
adó. Tel.: 06/30-950-8922.
Eladó egy Olimpia 18 típusú há-
ti permetezőgép újszerű álla-
potban, alkuképesen 7.000 Ft-
os áron, valamint 2 db 2 kg-os 
lengyel turista gázpalack, égő-
fejjel együtt. Tel.: 06/59-311-817, 
06/30-455-6995.
Suhanó alkatrészek, sarlók, ka-
lapácsok, kaszák, kapák, ásók, 
gereblyék, lapátok, villák, csáká-
nyok, húsdarálók, kéziszerszám-
ok, stb. eladók. Cím: Karcag, 
Hunyadi utca 40. Tel.: 06/70-532-
6644.
Garázs Kiadó! Április 01-jétől 
a centrumban garázs kiadó, 
ugyanitt ágyazható, bőr ülőgar-
nitúra megkímélt állapotban el-
adó. 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.
Egyesületünkbe kertészkedni 
szerető tagokat várunk. Földet 
biztosítunk. Tel.: 06/30-473-5017.

Bontásból eladó öntvény fürdő-

kád, kézmosó csapteleppel, WC 

csésze, WC tartály, 4 részes kony-

haszekrény (fém mosogatóval, 

használt), fenyő franciaágy (mat-

raccal), 2 db fotel, 1 db dohány-

zóasztal. Tel.: 06/30-853-0018. 

Eladó jó állapotú, forgalomból 

kivont, garázsban tartott, 1300-

as Lada. VAZ 2101 gyártmány. 

Tel.: 06/30-320-3785.

Büfébe alkalmazottat keresek 

azonnali belépéssel. Ugyanitt 

fagylaltgép kapható. Tel.: 06/30-

645-0694.

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, bőr-
kabát- 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, gázkészü-
lék, autó-motor akkumulátor, 
stb.) Tel.: 06/30-265-4197.

Vállaljuk az alábbi munkákat: 
épületek építését, bontását, bár-
milyen nemű kőműves mun-
kát. Tető építését, javítását, jár-
dák, kapubejárók újjáépítését, 
betonozását, udvarok takarítá-
sát, terepek tisztítását. A leg-
kedvezőbb árakkal dolgozunk! 
Bármilyen nemű földmunkát, 
kubik munkákat is elvégzünk, 
nagy felületek aszfaltozását, 
zúzalékolását. Akár részletfize-
tés is megoldható. Hívjon biza-
lommal! Nyugdíjasoknak ked-
vezmény! Tel.: 06/30-853-4323.
Mindennemű kőműves és se-
gédmunkát, ház körüli munkát 
(padlástakarítást, udvar, sírkő, 
sírrendezést) 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.
Vállalok tetőmosást, stablon-
deszka festést, csatornafestést, 
kőporfestést. Tel.: 06/30-234-
0203.
Gondozást és bevásárlást válla-
lok!  Tel.: 06/30-381-0557.      
Rászoruló idős ember gondozá-
sát vagy gondviselést vállalok. 
Tel.: 06/30-238-2918.

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),
 - Műszerész gépésztechnikus (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),
 - Sertésgondozó (Kisújszállás),
 - Állattenyésztő (Karcag),
 - Halász, haltenyésztő (Karcag),
 - Jégkrém gyártó - egyszerűsített foglalkoztatás (Kunma-

daras),
 - Asztalos - egyszerűsített foglalkoztatás (Karcag),
 - Forgácsoló - CNC vezérlésű gépeken szerzett tapaszta-

lat (Kisújszállás),
 - Kőműves (Karcag),
 - Ács (Karcag),
 - 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 foglalkozta-

tás (Karcag).

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

Az állásajánlatokról további információk találhatók a Virtuá-
lis Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
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SPORT

MEGyEI I. OSZTÁLyú CSAPATBAjNOKSÁG

LSL PD. KLUB (TISZA SE) Szolnok-Kováts DSE III. Karcag 2:16

Hazai győzelmek:
páros: dr. Farkas Béla - ifj. Dobó István 1
 Nyíri László - Hérmán Sándor 1

egyéni: dr. Farkas Béla 4  
 ifj. Dobó István 4
 Nyíri László 3
 Hérmán Sándor 3

Az őszi forduló óta megerősödött szolnoki csapat ellen biztos győzelmet 
arattunk.

„GLADIÁTOROK TORNÁjA” DC RENDSZERű CSAPATVERSENy 
(jÁSZALSÓSZENTGyÖRGy)

A kétfős csapatversenyen a Kováts DSE-t dr. Farkas Béla és id. Dobó István 
képviselték nagyszerű eredménnyel. Az erős mezőnyben a döntőbe jutottak 
és végül ezüstéremmel térhettek haza. Gratulálunk! 

ORSZÁGOS VETERÁN RANGLISTAVERSENyEN 
(GÖDÖLLő) 

A mintegy 200 induló között a Kováts DSE-t Skumáth István és Sebestyén 
Sándor képviselte. Korosztályukban az egyéni versenyszámban Skumáth Ist-
ván a legjobb nyolc közé jutott, párosban pedig harmadik helyezést értek el. 
Gratulálunk!

Csornai Csaba

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

L A B D A R Ú G Á S
Megyei I. osztályú bajnokság
2019. március 16. (szombat)
jászárokszállás - Karcag 2-0 (1-0)

A karcagi csapat a megye egyik leg-
távolabbi együtteséhez, a jászárok-szál-
lásiakhoz látogatott. A vendégek to-
vábbra is egy jó szereplésben remény-
kedtek. A hazaiaknak pedig égetően 
szükségük volt a győzelemre, hogy ki-
kerüljenek a veszélyzónától. Orkán-
erejű szélben, amely nagyban zavar-
ta a játékot, az alábbi összeállításban 
kezdték meg a mérkőzést a karcagiak: 
Belényesi-Szívós Gy., Szívós G., Kovács 
L., Szentannai, Terjék, Erdei, Szőke R., 
Szőke N., Györfi, Domokos A.

Cserék: Orosz, Andrusek. 
Edző: Orosz István.

A 2. percben Terjék rosszul lépett a 
labdaszerzésben, elesett, és az ellenfél 
csatára, Petrényi elvette a labdát tőle, 
majd a kifutó Belényesi mellett a kapu 
közepébe lőtt (1-0).

A 12. percben egy előreívelésnél 
Papp kapus és Szőke R. a levegőben  
ütközött, a kapuvédő kiejtette a lab-
dát, de a karcagi csatár a földön ma-
radt, és percekig ápolni kellett. 

A 13. percben egy újabb összecsapás 
után Szőke R-t le kellett támogatni a 
pályáról, helyette Orosz állt be. 

A 26. percben gyors hazai támadás 
során a középre adott labdát Sári sze-
rencsére rosszul találta el.

A 28. percben Domokos A. 20 mé-
teres szabadrúgását Papp ölben meg-
fogta. 

A 37. percben Oroszt felvágták 22 
métere a kaputól, Szentannai szabad-
rúgása a sorfalról a bal sarok mellé vá-
gódott.

A 40. percben Kotka elhúzott a bal 
oldalon, beadását Kaszab az ötösről 
csúnyán fölé rúgta. 

A 45. percben Kovács L-t felrúgták 
a felső vonalnál, a két csapat játékosai 
összecsaptak, dulakodás alakult ki, 
végül nagy nehezen piros lappal me-
hetett zuhanyozni. 

A 65. percben Szentannai szabad-
rúgása után tudtak a védők felszaba-
dítani.

A 67. percben egy összecsapás után 
Szentannai megkapta a második sárga 
lapját. Kiállítás lett a vége. 

A 75. percben egy rossz átadás után 
Sárihoz került a labda, aki a kifu-
tó kapus mellett a jobb sarokba lőtt 
(2-0).

Orosz István az izgalmas és túlfű-
tött hangulatú mérkőzés után a követ-
kezőt nyilatkozta: - A győzelmet job-
ban akaró csapat nyert. 

B.I.

Izgalmakkal teli mérkőzés
MEGHÍVÓ

A HELyI FOGLALKOzTATáSI EGyÜTTMŰKÖDÉSEK MEGVALÓSÍTáSA A 
KARCAGI JáRáSBAN TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00005 PROJEKT FÓRUMáRA

Időpont: 2019. április 1. (hétfő) 14.00 óra

Helyszín: Karcag, Városháza – 1. sz. terem
               5300 Karcag, Kossuth tér 1.

Ezúton tisztelettel meghívom a Terület- és Településfejlesztési Opera-
tív Program – 5. Prioritása „Helyi foglalkoztatási együttműködések” cí-
mű felhíváshoz kapcsolódó, a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00005 azonosító 
számú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Karca-
gi járásban” elnevezésű projekt keretében a Karcag Járási Paktum Fóru-
mára az alábbi program szerint. Megjelenésükre feltétlenül számítunk.

PROGRAM:
14.00 – 14.10 Megnyitó
 Előadó: Domokos Gyula (JNSZ Megyei Kormányhivatal Karcagi 
 Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály osztályvezetője)

14.10 – 14.30 Tájékoztató a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00005 azonosítószámú, 
 „Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a 
 Karcagi járásban” című projektről, munkáltatók részére 
 nyújtható támogatásokról
 Előadó: Domokos Gyula (JNSZ Megyei Kormányhivatal Karcagi 
 Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály osztályvezetője)

14.30 – 15.30 2019. évi adótörvény változások
 Előadó: Cseh Krisztina, Fehérné Polyák 
 Beatrix (NAV KI Észak-alföldi 
 Tájékoztatási Osztály)


