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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”.)

Testületi ülés
Egyhangúlag támo-

gatott minden napi-
rendi pontot Karcag 
Város Önkormányza-
tának Képviselő-testü-
lete március 28-ai (csü-
törtök) soros ülésén. A 
városatyák többek kö-
zött támogatásokról, 
út- és járdajavításokról 
döntöttek.

Megszavazta a kép-
viselő-testület a telepü-
lési támogatások rend-
szeréről szóló önkormányza-
ti rendelet módosítását. Dobos 
László polgármester elmondta, 
a támogatás mértéke a háztar-
tás összetételétől és az egy főre 
eső jövedelemtől függően nem 
változna, 3.000, illetve 5.000 
forint maradna. A rendszeres 
gyógyszertámogatás új szabá-
lyozásával a 4.000 forint alap-
összegtől eltérően magasabb 
gyógyszerköltség esetén maga-
sabb, 8.000 forintos támogatási 

összeg megállapítására nyílik 
lehetőség. A támogatást a ké-
relem benyújtása hónapjának 
első napjától legfeljebb 2020. 
március 31. napjáig lehet meg-
állapítani.

Támogatták a képviselők a 
tájékoztatót a kül- és belterü-
leti út- és járdajavítások szük-
ségességéről és az elvégzen-
dő feladatok megállapításáról. 
A közterületfelügyelők segítsé-
gével elkészült egy lista a leg-

szükségesebb szakaszok javítá-
sáról. A napirendi pontnál el-
hangzott, hogy a Városgond-
nokságnak ugyan saját szakem-
berei nincsenek, de a betanított 
munkások egy külső szakértő, 
egy útépítő mérnök felügyelete 
mellett végzik a munkálatokat. 
A városatyák egy módosító ja-
vaslat után megszavazták a tá-
jékoztatót.

(Folytatás a 2. oldalon...)

A jövő szakképzése – a szakképzés jövője címmel immár har-
madik alkalommal rendezte meg a Karcagi Szakképzési Cent-
rum interaktív konferenciáját a Déryné Kulturális Központban 
március 29-én, pénteken. A teltházas fórumon a szakképzés-
ben felmerülő kérdésekre, a szakképzett munkaerőhiány csök-
kentésére tapasztalt előadók segítségével keresték a válaszokat. 

Az együtt gondolkodás jegyében harmadik alkalommal ren-
dezte meg interaktív fórumát a Karcagi Szakképzési Centrum. 
Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselő-
je köszöntőjében hangsúlyozta, a konferencia és maga a szakkép-
zés egy nagyon fontos igényt elégít ki. - A társadalom néhány év-
vel ezelőtt azt gondolta, hogy nincs szükség szakképzésre, nincs 
szükség szakmunkásokra – fogalmazott a képviselő. - A társada-
lom viszont rájött arra, hogy az autókat gyártani kell, meg kell ja-
vítani, a házakat nemcsak fel kell építeni, hanem karban is kell 
tartani. Az ételt, a kenyeret meg kell sütni, és ekkor rájöttek ar-
ra, hogy nincsenek szakemberek, szakmunkások, vagy csak ke-
vesen vannak. 

(Folytatás a 3. oldalon...)

A jövő szakképzése – 
a szakképzés jövője

A Karcagi Birkafőző Fesz-
tiválhoz kapcsolódóan Ma-
gyarországon és határon túl 
élő magyar zenekaroknak 
szervez Rockzenei Tehet-
ségkutató Versenyt a Kar-
cag Városi Önkormányzat és 
a Déryné Kulturális Központ 
a Rocker Rádió támogatásá-
val. Április 2-án, kedden az 

idei Birkafőző Fesztiválról, 
a most induló tehetségkuta-
tó verseny részleteiről és pá-
lyázati feltételeiről tartottak 
sajtótájékoztatót a Városhá-
zán. A tehetségek jelentke-
zését április végéig várják.

Június utolsó hétvégéjén, 
immár huszonegyedik alka-

lommal várja majd az érdek-
lődőket Karcag legnagyobb, 
és az ország egyik legjelen-
tősebb gasztronómia esemé-
nye, a Karcagi Birkafőző Fesz-
tivál, amely az idei évben is 
megújul, hiszen fiatal, magyar 
rockzenekarok felfedezésére 
vállalkozik.

(Folytatás a 3. oldalon...)

Tehetségkutató verseny színesíti a Birkafőző Fesztivált
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok
Ha igen, miért nem? 
(avagy egy „nyílt levél” 

tervezete 
a DK alelnökének)

(2.)
Tisztelt Alelnök Asszony! 

Az ATV március 26-ai „Egyenes Be-
széd” című műsorában Ön „lefordítot-
ta” nekünk az Európai Egyesült Államok 
(EEÁ) fogalmának tartalmát. Azt jelen-
ti az EEÁ - mondta -, hogy „a ma szüle-
tő karcagi kislánynak ugyanolyan esélye 
legyen, mint a Rómában vagy a Madrid-
ban születőnek”. Közbevetőleg beszúrta 
még a mondatba, pontosabban negé-
desen beleduruzsolta, hogy Ön is Karca-
gon született, s ez a város Önnek is a „szí-
ve csücske”.

Lehet, úgy gondolta, hogy a néző - ki-
váltképpen itt Karcagon -, mint az egy-
kori népszerű tévésorozat Columbo had-
nagya, majd a homlokára csap: „Ó, hogy 
ez nekem eddig miért nem jutott eszem-
be? Az EEÁ, mint a ma születendő kar-
cagi kislány „esélyegyenlőségének” zá-
loga!” Hűha! 

Bevallom, nem igazán értettem. Csak 
úgy, egyes számban, szimpla esély? Ezt a 
totóban, „fix-nek” hívják. Legalább még 
egy „két esélyt” bele vehetett volna! 

Arra is gondoltam, talán időközben 
az Alelnök asszony elvégezte a gender 
– kiegészítő szakot a CEU-ban? Ugyanis 
nemcsak kislányok születnek Karcagon 
(kétségtelen, ők valamivel többen), ha-
nem kisfiúk is. Reméljük, ez nem diszk-
rimináció, csupán egy „feminin” elszó-
lás volt? 

De nem is ezért demagóg és ha-
zug az EEÁ ilyetén való lefordítása. Ha-
nem azért, mert akkor Magyarország 
az EEÁ egyik „tagállama” lenne, ugyan-
olyan mint pl. az USA-nak Alabama, 
vagy Colorado. Velük ellentétben az EEÁ, 
migránsbefogadó lenne, amint azt De-
mokratikus Klárika (alias Gyurcsányné) 
már többször is kifejtette. (Ja, hogy azt 
mondta, hogy „nem lesz migráns befo-
gadás”? Tudjuk, ezt úgy kell érteni, mint 
amikor Lendvai Ildikó azt mondta, hogy 
„nem lesz gázáremelés”!) És akkor ide 
Karcagra, s a környékére is több tízezren 
érkeznének abból a menekült áradatból, 
amit az EEÁ „szenátusa” előírna. Való-
színűleg az itt élők többsége muszlim 
lenne. Az EEÁ Magyar Helytartósága 
pedig még ha akarná, akkor sem tud-
ná megakadályozni, hogy egy idő múl-
va, ne a saria érvényesüljön a „hétköz-
napi életben”. 

Tudja Alelnök asszony, mire lenne ak-
kor a legnagyobb esélyük a születendő 
karcagi kislányoknak? Arra, hogy szexu-
álisan ugyanúgy megcsonkíthatják majd 
őket, mint az EEÁ Madridjában, vagy Ró-
májában született kislányokat. No, meg 
persze arra is, hogy fiúvá operáltassák 
magukat. 

Nem gondolja komolyan, hogy erre 
vágyakoznának a karcagiak, akár még a 
Rómától a legmesszebbre fekvő karcagi, 
Északi utcában is? 

Tisztelettel:
-ács-

(Pontos név és cím a szerkesztőségben.)

- Hamarosan indul a „A 
legszebb konyhakertek” idei 
versenye – tudtuk meg  Ko-
vács Szilviától, Karcag város 
alpolgármesterétől, „A leg-
szebb konyhakertek”– Ma-
gyarország legszebb kony-
hakertjei programigazgató-
jától. 

A verseny természetesen vá-
rosunkban is meghirdetésre ke-
rül, a következő hetekben meg-
jelenik a felhívás és a jelentke-
zési lap is. 

- A program működését, a 
verseny lebonyolítását és a 
kertek elbírálását tekintve lé-
nyeges változás nem várható. 
Újdonság azonban, hogy az 
idén az önkormányzati, az óvo-
dai és az iskolai kerteket orszá-
gos szinten külön díjazásban 
részesítjük, ezért ezek jelent-

kezését a Közösségi kategóri-
ában feltétlenül várjuk! Az el-
múlt évekhez hasonlóan idén 
is van kiemelt téma, ez most a 
„Tájfajtákat, régi, saját megőr-
zésű fajtákat a kertekbe!” Na-
gyon sok olyan idős kertműve-
lőnek a kertjében jártam az el-
múlt években, ahol olyan fák 

vannak - általában a kert végé-
ben eldugva -, amelyeket so-
sem kellett és most sem kell 
permetezni. Lehet, hogy keve-
sebbet, de még teremnek, így 
garantáltan vegyszermentes 
gyümölcsöt adnak. Ezek a fák 
igazi kincsek számunkra, ezért 
szeretném őket megmente-

ni, a figyelmet rájuk irányíta-
ni - mondta a programigazga-
tó. Kifejtette, hogy a régi, illet-
ve a tájfajtákat tekintve fonto-
sak a zöldségek is, hiszen min-
den egyes tájegységnek meg-
van a maga fajtája, ami hatéko-
nyabban, könnyebben és álta-
lában vegyszermentesen ter-
meszthető. Ezekre, ezek nép-
szerűsítésére szintén nagyobb 
hangsúlyt kell fektetni, hiszen 
így könnyebben megvalósít-
ható a vegyszermentes, öko-
bio módszerrel történő gazdál-
kodás. - Ebben az évben tehát 
a tájfajtákon túl a saját megőr-
zésű, régi vetőmagok haszná-
latát, régi fák meglétét várjuk 
feltüntetni az értékelő-összesí-
tő lapon, hiszen ez által lehető-
ségünk nyílik ezeket felkutat-
ni, megőrizni és átadni a fiata-
loknak, így ők is tudnak majd 
élni ezekkel a lehetőségekkel 
– hangsúlyozta Kovács Szilvia, a 
program ötletgazdája. 

Brehó Mónika

Idén is megrendezik „A legszebb konyhakertek” versenyt

Testületi ülés
(...folytatás az 1. oldalról)

A polgármesteri keret terhé-
re 10.000 forint támogatást sza-
vazott meg a testület a „Peter 
Cerny Alapítvány a Beteg Ko-
raszülöttek Gyógyításáért” tá-
mogatására.

Megszavazta a testület a ja-
vaslatot a „Karcag Kincse” tu-
risztikai keresletélénkítő fej-
lesztéshez biztosított támoga-
tás lehívására.

Pótnapirendi pontként tár-
gyalták a „Szerves hulladék ke-
zelése Karcagon” című pályá-
zat megvalósítására vonatkozó 
konzorcium létrehozásáról szó-
ló javaslatot. Dobos László pol-
gármester elmondta, hogy Kar-
cagon és térségében indokolt 
egy szerves hulladékkezelő-te-
lep létesítése, amelyre konzor-
ciumi formában kerülhet sor a 
Karcag Városi Önkormányzat 
és a környékbeli önkormányzat-
ok együttműködésével, a „Bio-
lógiailag lebomló hulladék elté-
rítése a hulladéklerakókból” cí-
mű pályázat keretében.

Elfogadta a testület a javalla-
tot a Karcag város településszer-
kezeti tervének megállapításáról 
szóló határozat, illetve a karca-
gi településrendezési terv részeit 
képező karcagi építési szabály-
zat és szabályozási terv megálla-
pításáról szóló rendelet és hatá-
rozat módosítását. Dobos László 
elmondta, a rizshántoló malom-
ban kb. másfél milliárd forintos 
fejlesztés valósul meg, amellyel 

új munkahelyeket teremtenek 
majd, valamint létrehoznak egy 
munkásszállót is. 

A napirendi pontok előtt 
Dobos László polgármester kö-
szöntötte a KSZC Varró István 
Szakgimnáziuma, Szakközép-
iskolája és Kollégiuma festő ta-
nulóit, akik Budapesten a Ke-
reskedelmi Iparkamara és PPG 
Trilak Kft. döntőn kimagasló 
eredményt értek el. Simon Oli-
vér 1. helyezést ért el, és beju-
tott a szakmák világbajnokság-
ára, Vincze Péter pedig 2. he-
lyen végzett. Felkészítőjük Ko-
vács Sándor szakoktató.

Gratulált továbbá Hubai Im-
re Csaba biogazdálkodónak, nö-
vényorvosnak, a Nemzeti Ag-
rárkamara megyei elnökének, 
akit a magyar növényvédelem 
érdekében végzett több évtize-
des kimagasló munkásságáért a 
Magyar Növényvédelmi Társa-
ság Díszoklevélben részesített. 

Dobos László polgármester 
ezt követően tájékoztatást adott 
a bírósági ülnökök választásá-
ról.

Napirend előtt Andrási And-
rás képviselő tett fel kérdést a 
Kiskulcsosi iskolánál történő 
parkolás megoldási lehetőségé-

ről. Dobos László polgármester 
válaszában hangsúlyozta, hogy 
igyekeznek minden parkolási 
nehézséget felszámolni, de ko-
moly költséget jelent, így csak 
fokozatosan lehet tenni ellene.

Pánti Ildikó képviselő napi-
rend előtt az Alföld Szíve Tér-
ségi Turisztikai Egyesület szer-
vezésében megvalósult konfe-
renciáról számolt be, ahol a vá-
rost képviselte.

A testület munkaterv szerin-
ti következő ülését április 25-
én, csütörtökön tartja.

Kapás Mónika
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(...folytatás az 1. oldalról)
Mára a magyar társadalom rájött arra, 

hogy valamit elhanyagolt, valamire nem 
ügyelt eléggé. Nem figyelt arra, hogy le-
gyenek kitűnő, fiatal, képzett szakembe-
rek – mondta Kovács Sándor, aki hangsú-
lyozta, hogy a szakmunkásokat meg kell 
becsülni, meg kell fizetni. 

- Egy ilyen konferencián meg tudjuk 
mutatni azt, hogy hogyan fogunk össze, 
hogyan fogunk azoknak a kihívásoknak 
megfelelni, amelyek a 21. század kihívá-
sai – fogalmazott, és utalt arra, hogy tud-
ni kell mindig megújulni, mert ezen mú-
lik Magyarország jövője.

A Karcag Városi Önkormányzat nevé-
ben Dobos László polgármester köszön-
tötte a konferencia résztvevőit, és gra-
tulált a kiállított tárgyakhoz. - Az 1890-
es évektől folyik városunkban szakkép-
zés, mesterképzés, míg aztán eljött az az 
időszak, amikor egy külön iskolát is kel-
lett építeni. Így épült meg a Varró utcán 
az a bizonyos szakképző intézet az 1960-
as évek végén, amely már komoly infrast-
ruktúrát biztosított arra, hogy a szakem-
bereket képezzék – idézte fel a szakkép-
zés kezdetét a városvezető. Dobos Lász-
ló megemlítette Bende János lakatosmes-
tert is, aki 1993-ban Pro Urbe-díjat kapott 
Karcagon, kiváló szakember volt, és ki-
váló szakembereket képzett. - Csábítób-
bá kell tenni a szakmákat, olyan oktatá-
si rendszert kell kialakítani, hogy kedve-
ző legyen, jelentkezzenek a fiatalok nagy 
kedvvel – mondta a városvezető, majd 
eredményes konferenciát kívánt.

Pardi Sándor, a Karcagi Szakképzé-
si Centrum főigazgatója visszatekintett 
az elmúlt évek eredményeire, sikereire. 
- Milyen feladatokkal kell megbirkózni 
ahhoz, hogy korunk gyors, technikai fej-
lődésével lépést tartva igyekezzünk meg-
felelni a munkaadók és szülők elvárásá-
nak? A sikeres megvalósítás érdekében 
természetesen szükség van valamennyi 
centrumban dolgozó munkatárs konst-
ruktív együttműködésére, együtt gon-
dolkodására a centrum felépítése, mű-

ködtetése, a nyolc tagintézmény munká-
jának a koordinációja, illetve közös fel-
adataink elvégzése miatt. Centrumunk 
közvetlen irányító szervként nagy hang-
súlyt fektet a működési feltételek megte-
remtésére, amelyben fontos a tagintéz-
ményekkel végzett közös csapatmunka. 
Felállítottuk azt a kiszolgáló apparátust, 
amely segíti az intézményekben folyó 
önálló munkát – fogalmazott. Elmond-
ta, hogy a nappali képzésben résztvevők 
száma a kitartó munka ellenére jelentő-
sen nem emelkedett, de nem is csökkent. 
- Ezért továbbra is elkötelezetten kell 
dolgoznunk azon, hogy a nappali kép-
zésben részt vevők száma emelkedjen. Új 
szakok jelentek meg a képzési palettán-
kon, ezzel igazodva a munkaadói oldal 
elvárásaihoz. A felnőttképzés és felnőtt-
oktatás területén is jelentős fejlesztések 

történtek. A pályázati munkánk is szá-
mottevő – mondta a főigazgató.

A köszöntők után a konferencia részt-
vevői előadásokat hallgathattak meg. El-
sőként Pölöskei Gáborné, az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium szakkép-
zésért és felnőttképzésért felelős helyet-
tes államtitkára tartott előadást a szak-
képzési és a felnőttképzési stratégiát érin-
tő aktualitásokról. Ezt követően bemutat-
tak egy működő műhelyiskolai modellt, 
szó esett a gyakorlati oktatókat érintő, in-
duló kamarai képzésekről, a szakmai fej-
lődés irányairól, a szakképzési centrumok 

együttműködéséről, Tisza-
füred és a centrum helyi 
tagintézményének innová-
ciós lehetőségeiről, az érett-
ségik és szakmai vizsgákkal 
kapcsolatos aktualitásokról, 
valamint az elektrotechnika 
területén szerzett szakkép-
zési tapasztalatokról.

A konferencia zárásaként 
beszédet mondott Bodó 
Sándor foglalkoztatáspoli-
tikáért és vállalati kapcso-
latokért felelős államtitkár, 

aki átadta Varga Mihály pénzügyminisz-
ter szívélyes üdvözletét. 

Bodó Sándor hangsúlyozta, hogy a 
társadalmi elvárásnak, a családi, nemze-
ti boldogulásnak mindenképpen a mun-
ka az alapja. Fontosnak nevezte, hogy a 
gyerekeknek legyen valamilyen ambí-
ciója, szeressen, akarjon valami lenni. 
Alakítsuk ki azt a képességet, amelyet 
egy munkahely elvár, hiszen a munka-
hely egy olyan szabályozott környezet, 
ahol mindent be kell tartani. - Ha meg-
van az akarat, ha megvan az a szociális 
alap, ami kell ehhez, akkor már sokkal 

használhatóbb az a tudás, amelyre szert 
tehettek az elmúlt időszakban – fogalma-
zott az államtitkár.

Dr. Fazekas Sándor országgyűlési kép-
viselő, korábbi földművelésügyi minisz-
ter gratulált az előadásokhoz és a szerve-
zéshez, majd beszélt az elmúlt időszak fej-
lesztéseiről, melyek még több munkás-
kezet igényelnek majd. - Biztos, hogy az 
iparban az elkövetkezendő időszakban a 
számítástechnika még inkább teret nyer, 
a robotika, az agrárdigitalizáció is újabb 
lépéseket fog tenni, egy magasabb fejlett-
ségi szintre fog előállni. Ehhez megfele-
lő szakmai háttér, dolgos munkáskezek, 
szakmunkások, a szakképzés és a felsőfo-
kú szakképzés is szükséges. Ezek egymás-
ra épülnek – mondta dr. Fazekas Sándor.

A KSZC főigazgatója, a rendezvény 
házigazdája, Pardi Sándor zárószavai-
ban a közös gondolkodás jelentőségét 
hangsúlyozta. - Minden területen van 
tennivalónk, nem pihenhetünk. A kor 
kihívásainak tükrében folyamatosan 
változunk; s változtatnunk kell a tudás 
elsajátítása és átadása érdekében is – fo-
galmazott a főigazgató.

Kapás Mónika

HÍREK

A jövő szakképzése – a szakképzés jövője

(...folytatás az 1. oldalról)
Dobos László, Karcag város 

polgármestere a sajtótájékoz-
tatón beszélt a fesztivál ha-
gyományáról, jelentőségéről. 
- A Birkafőző Fesztiválra idén 
is 352 főzőhellyel készülünk, 
ez egy óriási szám, de nem 
véletlen, hiszen ez a fesztivál 
a legnagyobb gasztronómi-
ai fesztiválok közé tartozik az 
országban – fogalmazott a vá-
rosvezető, aki kiemelte, hogy a 
karcagi birkapörkölt elsőként 
kapta meg az ételek között a 
hungarikum címet. Hangsú-
lyozta, hogy minden évben 
törekednek a megújulásra, ta-
valy négy színpadon zajlottak 
az események, idén pedig if-
jú tehetségeknek szeretné-

nek lehetőséget biztosítani. - 
Egy zenei csemegét ajánlunk 
az ide látogatók számára, egy 
bemutatkozási lehetőséget a 
fiatal zenekaroknak – mondta 
a város első embere.

Szepesi Tibor, a rendezvény 
főszervezője, a Déryné Kulturá-
lis Központ igazgatója elmond-
ta, a rock tehetségkutató ötle-
tét az adta, hogy a nagyszín-
pad hang- és fénytechnikai le-
hetőségeit minél több ízben 
kihasználják, és ezáltal a fiatal 
tehetségek profi körülmények 
között mutatkozhassanak be.

A rendezvény célja az, hogy 
erősítse a magyar kapcsolato-
kat határon innen és túl, va-
lamint, hogy népszerűsítse a 
rockzenét, mint műfajt.

Póka Egon basszusgitáros, 
zeneszerző, a Kőbányai Zenei 
Stúdió igazgatója, a zsűri el-
nöke hangsúlyozta, hogy a te-
hetségkutató legnagyobb si-
kerét az jelentheti, ha minél 
több zenekar tartja fontosnak 
azt, hogy megmutassa ma-
gát. Kiemelte, hogy azzal, ha 
már valaki hangszert vesz a 
kezébe, és játszik a saját ma-
ga, vagy környezete örömére, 
már győzött.

Ifj. Tornóczky Ferenc szak-
tanár, társelnök szerint Ma-
gyarország jelenlegi média-
helyzete nem kedvez a rock-
zenének, a rockzenészeknek. 
- Nagyon remélem, hogy sok 
és jó rockzenekart fogunk 
meghallgatni. Azt előrevetí-

tem, hogy szigorúak leszünk, 
és fontos szakmai szempon-
tok alapján fogjuk majd meg-
hozni a döntéseinket – fogal-
mazott.

Kalácska Gábor, a Rocker 
Rádió programigazgatója, a 
zsűri társelnöke elmondta, 
hogy a szakmai zsűri kiválaszt-
ja a legjobbakat, ugyanak-
kor a közönségnek is lehető-
séget biztosítanak arra, hogy 
a kedvencüket bejuttathas-
sák a döntőbe, és a szakmai 
díjak mellet egy közönségdíj 
is elnyerhető. A programigaz-
gató legalább 50-60 zenekar 
jelentkezésére számít, de re-
méli, hogy a jelentkezők ezt a 
számot is túlszárnyalják.

A Rockzenei Tehetségku-

tató Versenyre április végéig 
azok a zenekarok jelentkez-
hetnek, akiknek még nem je-
lent meg zenei albumuk, és 
Magyarországon vagy hatá-
ron túl élő magyar zeneka-
rok. Jelentkezni minimum há-
rom dal beküldésével lehet, 
amelyeket a szakmai zsűri ér-
tékel. A legjobb hat zenekar 
pedig a XXI. Birkafőző Fesz-
tivál színpadján is bemutat-
hatja majd tudását. A pályá-
zati feltételekről bővebb in-
formáció Karcag város, vala-
mint a Déryné Kulturális Köz-
pont honlapján olvasható, 
ahonnan a jelentkezési lap is 
letölthető. 

Kapás Mónika

Tehetségkutató verseny színesíti a Birkafőző Fesztivált
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- Az iskola vezetése fontos-
nak tartotta, hogy az óvodai 
hagyományt továbbkövetve az 
intézményben is legyen nép-
táncoktatás. A cél az volt, hogy 
az iskolában is honosodjon meg 
a népzene és a néptánckultúra.  

- Első és második osztályban 
délelőtti tanórában, 3-8. év-
folyamon pedig szakköri for-
mában táncolnak a diákok. A 
szakköri foglalkozásokon azok 
a tanulók vesznek részt, akik 
ügyesen mozognak, szeretik a 
népzenét és szívesen táncolnak.

- A néptánccsoport szakmai 
vezetője Biróné Szarka Andrea 
minden évben felépít több tán-
cos koreográfiát, amit ismertet 
a táncosokkal, majd követke-
zik a kitartó munka. Az elért 
sikerekért a legnagyobb köszö-
net nekik jár, a régi és az új ta-
goknak. 

Számtalan és szerteágazó 
fellépési lehetőségeknek tet-
tek eleget a megalakulást köve-
tően. A hazai bemutatkozáso-
kon túl felléptek a határon tú-
li Erdélyben, táncaikkal szí-
nesítik az Aprólábak Néptánc 
Gálát és a Refi-Sztár Gálát, va-
lamint a környező települések 
rendezvényeit. 

- A Karcagi Református Nő-
szövetség jóvoltából minden 
évben bővül a táncosok ruha-
tára. Erre a ruhatárra büszkék 
vagyunk, és köszönjük a támo-
gatásokat. Köszönet jár még 
a szülőknek is, akiknek az ál-
dozatos munkája nélkül a fen-

tiekben elmondottak semmit 
sem értek volna. Egyszóval, 
folyamatosan érezzük hátunk 
mögött az összefogást, ami egy 
igazi közösség ismérve. 

- Meg van már az utánpót-
lás. Négy évvel ezelőtt meg-

alakult a Refiben a Kék ibolya 
néptánccsoport. Természete-
sen minden fellépési lehetőség-
gel élünk, és a munkát folytat-
ni szeretné a néptánccsoport, 
amíg „a lábuk bírja”.

Brehó Mónika

Tízéves a Csillagrózsa néptánccsoport 
Idén ünnepli 10 éves évfordulóját a Karcagi Nagy-
kun Református Általános Iskola Csillagrózsa 
néptánccsoportja. Nagy utat tettek meg idáig a 
gyerekek és az őket támogató szülők, ami a biztos 
fenntartói háttér nélkül nem valósulhatott volna 
meg. A részletekről Földváriné Simon Ilona igaz-
gatót kérdeztük. 

- Köszönöm az interjút! To-
vábbi sok sikert kívánok a 
tánccsoportnak.

- A jövőt illetően milyen to-
vábbi elképzelések, tervek 
vannak?  

- Kik és milyen módon tá-
mogatják az iskola néptán-
cosait? 

- Ki a néptánccsoport szak-
mai vezetője, illetve milyen 
bemutatkozási lehetőségei 
vannak a gyerekeknek? 

- Milyen időkeretben és év-
folyami felosztásban tanul-
ják a gyerekek a néptáncot?

- Honnan jött a néptánc-
csoport megalapításának 
ötlete? 

Március 22-én, péntek reg-
gel iskolába menő gyerekek 
vették észre, hogy nagy füst 
jön ki egy Jókai utcai házból. 
Mivel ismerték az ott lakó 
kislányt, berúgták a kaput, 
és kiabálták a nevét, majd a 
szomszédoktól kértek segít-
séget, akik hívták a tűzoltó-
kat. Boldizsár Erzsébet fes-
tőművésznek égett az ott-
hona, a tüzet vélhetően egy 
zárlatos televízió okozta.

- Pénteken reggel fél hét-
kor mentem el itthonról, egy 
beteg festőtársam kért meg, 
hogy ültessem már fel az ágy-
ban, és adjam oda neki a reg-
gelit. Ezért szaladtam csak el. 
Akkor még itt hagytam a kislá-
nyomat, aki öltözött, pakolta a 
reggelit, majd hét órakor szét-
nézett, bezárta az ajtót, és el-
indult kerékpárral a Kiskulcsosi 
iskolába, ahol most ötödikes. 
Épp, hogy odaadtam a festő-
társamnak a reggelit, már jött 
is a rendőr értem. Először ar-
ra gondoltam, hogy a gyere-
kemet ütötték el, de mondta a 
rendőr, hogy ég a házam - idé-

zi a történteket Boldizsár Erzsé-
bet. Amikor ideértem, a tűzol-
tók már nem engedtek be. A 
gyerekeim is itt voltak, nem 
engedtek be, szépítgették a 
helyzetet, mondták, vigyáz-
zak az unokámra, nyugtatgat-
tak. Amikor nem vették ész-
re, berohantam. Meg sem ál-
modtam, hogy így néz ki min-
den, be akartam menni, hogy 
legalább a festményeimet kivi-
gyem, de a négy tűzoltó nem 
engedett be. Amikor az ajtó-
ból láttam, hogy mindenünk 
ég, annyira rosszul lettem, 
hogy összeestem, úgy vittek el 
a mentősök a kórházba. Azóta 
is nyugtatókat szedek - mond-
ja Boldizsár Erzsébet.

- Mesike már ide született, s 
itt neveltem vele nagylánya-
imat. A 2006-ban épült lakás 
az uniós szabványnak minden-
ben megfelel. Most a gerenda-
rész, az ajtók, ablakok, szekré-
nyek, a ruháink mind-mind el-
égtek, az ágyunkból csak a 
vaskeret maradt meg ugyan-
úgy, mint a televízióból. A gye-
rek könyvei, taneszközei, ruhái 
mind elégtek, vagy a víz mi-

att váltak használhatatlanná. A 
nagylányom nyolc éve Angliá-
ban él, tőle nagyon sok művé-
szettörténeti, rajzkönyvet kap-

tunk. Most sok zsűrizett képem 
is elégett a falra kirakott minő-
sítésekkel, oklevelekkel együtt 
pillanatok alatt. Ezek pótolha-
tatlanok számomra - mondja a 
festőművész zokogva.

- A festményeimből egy 

maradt meg az Apavári leg-
elésző vaddisznók a hóban. 
Most készültem egy kiállítás-
ra a Dérynébe, amire egy tíz-

méteres olajképet festettem 
volna ajándékba. Most az eh-
hez megvásárolt anyagok, 
festékek is elégtek. Nem tu-
dom, lesz-e erőm újrakezde-
ni - mondja sírva Boldizsár Er-
zsébet, aki köszöni mindenki-

nek a segítséget, amit eddig 
kapott.

- Újból a nulláról kell felépíte-
nem, újrakezdenem mindent. 
A tizenegyéves kislányom mi-
att, amennyire tudom, tartom 
magam, de nem könnyű, ami-
kor a házba belépve az üszkös 
gerendákat, a szétégett, meg-
olvadt emlékeimet, értékei-
met látom. Egy élet munkája 
veszett oda a tűzben. Felnőtt 
gyermekeim mellettem állnak, 
tartják bennem a lelket. A Csa-
ládsegítő Szolgálat ruhákat biz-
tosított számunkra, az önkor-
mányzattól egy ideiglenes la-
kást is kapok pár hétre, míg ezt 
helyrehozatom annyira, hogy 
vissza tudjunk költözni - sorol-
ja Boldizsár Erzsébet, aki megta-
pasztalta, hogy vannak jólelkű 
emberek, akik segítettek neki 
és kislányának.

- A károm nagyon nagy, de 
a bútorok, ruhák pótolhatók. 
Az a fontos, hogy mi élünk, 
nem voltunk bent, amikor ki-
gyulladt a lakás, ez fog erőt 
adni az újrakezdéshez - ígéri 
Boldizsár Erzsébet.

DE

Minden értéke a tűz martalékává vált
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HÍREK ÉRDEKESSÉG

Jézus mondta: ”Én valóban Allah rabszolgája vagyok, 
 Allah az én Istenem és a te Istened, 
 és egyedül Őt imádjátok.” (Quran 3:51)

Az előzőekben írtam azoknak az embereknek egy részéről, akik Izra-
el állam létrejöttében nagy szerepet játszottak. Nem lenne teljes a kép, ha 
nem említeném meg, hogy voltak ellenzői is.

A muszlimok szemében a zsidóknak alárendelt (dhimmi) státusza 
van. A muszlim hívők legrosszabb ellenségeikként tartják számon őket. 
Ebben a jellemzésben a Korán adja meg az alapokat, de Mohamed életét 
és mondásait tartalmazó hadit és szira irodalom csak mélyíti ezt a ne-
gatív képet.

Mohamed 622-ben Medinába érkezésekor került kapcsolatba az 
ott élő jelentős zsidó törzsekkel. Eleinte megegyezésre törekedett ve-
lük. Imádkozáskor Jeruzsálem felé fordultak, a vallásába bevette a yom 
kippuri böjtöt. Ez azonban megváltozott, mivel a zsidók nem fogadták 
el Mohamed vallását. Ettől kezdve a muszlimok Mekka felé fordulva 
imádkoztak, és a yom 
kippuri böjt helyett a 
ramadan lett. Moha-
med végül az ott élő 
három zsidó törzzsel 
leszámolt. 

Az újkori történe-
lemben Izrael állam 
magalapítása a muszli-
mok szerint, az isz-
lám teljes összeomlá-
sát okozhatja: Izrael a 
gonoszt testesíti meg, 
amelynek egyetlen el-
lenszere a folyamatos 
dzsihad.

Sok arab vezető elle-
nezte mind a zsidó be-
vándorlást, mind Izra-
el megalapítását Palesztinába, mégis Mohamed Amin al-Husseini volt 
az, akinek a hatása a mai napig jelentős. Tehetős arab családba szüle-
tett, apja jeruzsálemi főmufti volt. Már 13 éves korában elzarándokolt 
Mekkába, és ettől kezdve jogosult volt a hadzs név használatára. Tény-
kedéséig az arab vezetők egymás között, a nép nélkül intézték a politi-
kát. Husseini bevitte azt a mecsetekbe, és a hívőket lázította a zsidók el-
len. Ennek jelentős állomása volt az 1920-s Nabi Musa (Mózes proféta) 
egy hetes ünneplése, amikor a felhergelt arabok vérengzést műveltek Je-
ruzsálemben. Ezek után az angolok 10 év börtönre ítélték, de megszö-
kött. Egy év múlva megbocsájtottak neki, és Jeruzsálem főmuftijának 
nevezték ki, mert abban reménykedtek, hogy az angolokat fogja támo-
gatni. Valamelyest támogatta is őket, de Hitler hatalomra jutása egyér-
telműen a nácik szövetségesévé tette.

„... kötelességetek megvédeni életeteket, ami csak a zsidók kiirtá-
sával lehetséges....Öljétek meg a zsidókat, égessétek el tulajdonaikat, 
romboljátok le üzleteiket, irtsátok ki a brit imperializmus fő támoga-
tóit.” Husseini szavai is hozzájárultak ahhoz, hogy Hitler a népirtás 
mellett döntött. Ha eddig lett volna valami remény arra, hogy a zsi-
dók kivándorolhatnak Palesztinába Németországból, ettől kezdve ez 
megszűnt. Hitlertől ígéretet kapott, ha az Afrika Corps győz, akkor 
segítséget kap az európai haláltáborokhoz hasonlók létesítésére Pa-
lesztinában, és ő lesz az összes arab vezetője. Husseini szerepet vál-
lalt abban is, hogy Dél-Európában minden propaganda eszköz se-
gítségével az ott élő muszlimokat a nácik oldalára állítsa, és közülük 
Waffen SS-t állítsanak ki. Többek között ezek az SS-k őrizték a ma-
gyar munkaszolgálatosokat a bori rézbányáknál, ahol Radnóti is ra-
boskodott.

A világégés végén háborús bűnösként el akarták ítélni a főmuftit, de 
a politika másként döntött, de vezető szerephez nem jutott. Tevékeny-
ségének hatása máig is érzékelhető. Mint tudjuk, a radikális hitszó-
nokok a mecsetekben terjesztik nézeteiket a híveknek (ld. nyugati or-
szágokat). Jasszer Arafat teljes neve: Mohamed Abdel-Raouf Arafat al-
Qudwa al-Husseini volt és unokatestvére a főmuftinak. Így már érthe-
tő a PFSZ rengeteg merénylete sok-sok ártatlan áldozattal, és az is, hogy 
amikor Arafat minden kérését teljesítette Izrael, ő inkább a háborút vá-
lasztotta.

(Folytatása következik.)
dr. Molnár Sándor

Izrael, ahogy én látom

A Via Dolorosan-i mecset bejárata

„Öltözz zöldbe” címmel harmadik al-
kalommal rendezte meg a Madarász Im-
re Egyesített Óvoda SZIM Óvodája a ta-
vaszi flashmobját. Az Óvodai Pedagó-
giai Napok nyitórendezvényeként már-
cius 21-én, csütörtökön villámcsődület-
tel, dalokkal, versekkel köszöntötték az 
óvodások és a csatlakozó iskolások a ta-
vaszt.

- A rendezvényre elsősorban óvodáso-
kat vártunk, de nagy örömünkre szolgált, 
hogy a környező iskolákból, a Refiből, a 
Györffyből és a Kovátsból is érkeztek di-
ákok – mondta Szabóné Szentesi Má-
ria, a SZIM Óvoda tagintézmény-vezető-

je. A Zöld Óvoda Hálózat három évvel ez-
előtt indította el ezt a mozgalmat, és olyan 
apró kis verseket, dalokat, improvizáci-
ós mozgásokat szerveztek a gyerekeknek, 
amit minden óvodás szívesen is végez. - 
Ez akkor olyan nagy sikert aratott, hogy 
az intézményvezetőnk megkért bennün-
ket, hogy minden évben ismételjük meg – 
fogalmazott Szabóné Szentesi Mária, aki 
hozzátette, hogy valamennyi óvodásnak 
egy zöld pelerin van a nyakában, amit a 
Kunszöv Kft. jóvoltából három évvel ez-
előtt kaptak, így mindenki tud zöldet vi-
selni magán ezen a jeles napon.

Kapás Mónika

Flashmobbal köszöntötték a 
tavaszt az óvodások

Március 28-án, csütörtökön a Cso-
konai Könyvtárban, „A túl az Óperen-
cián” című interaktív mesejátékra vár-
ták a városi óvodák nagycsoportosait.  
A Mesevarázs munkaközösség immá-
ron ötödik alkalommal szervezte meg 
a rendezvényt. A részletekről H. Tóth 
Jánosnét, a Mesevarázs munkaközös-
ség vezetőjét kérdeztük.  

- A mai alkalommal „A szállást kérő ró-
ka” című népmese kerül feldolgozásra. 
A mesejáték elemzésénél nagy szükség 
lesz majd a gyerekek képzelőerejére, a 

kézügyességükre, a mozgásukra, vala-
mint a drámajátékokban való aktivitá-
sukra is - fogalmazott a munkaközösség 
vezetője.  

Az ovisok kimondottan élvezték a 
mesefeldolgozást, ami kilenc helyszí-
nen zajlott, kilenc próbatétel kíséreté-
ben, amely természetesen a feldolgo-
zandó műből származott. Készítettek 
vadászsapkát, énekeltek, körtáncot jár-
tak, hangszereket használtak és teljesen 
átadták magukat a népmesei világnak. 

Brehó Mónika

„Mesevarázs” a könyvtárban
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Milyen év vár a gazdálkodókra? - 
erről kérdeztük Hubai Imre Csabát, 
a NAK és a MAGOSZ megyei elnökét.

- A 2018-as esztendő a gazdák szá-
mára nagyon szélsőséges volt, először 
nagyon komoly belvízkárral kezdődött, 
ami miatt másfél hónappal később in-
dulhatott el a határban a vetés. Emiatt 
a későbbiekben nagy hátrányt szenved-
tek a növények, ha időben van a vetés, 
az aszálykárt el tudtuk volna kerülni - 
mondta Hubai Imre Csaba. 

A szakember szerint a DE Karcagi 
Kutatóintézete a tájhoz és a szélsőséges 
időjárási viszonyokhoz jól alkalmazko-
dó nemesített vetőmagvai sokat segít-
hetnek abban, hogy a kára minél kisebb 
legyen a karcagi gazdáknak. 

- Megyénk gazdái is igyekeznek al-
kalmazkodni a megváltozott éghajlat-
hoz, de nem könnyű a megszokott ve-
tésváltóról a másikra az átállás - állítja 

a szakember, aki szerint a 
pályázati forrásoknál a fő 
csapásvonal is átalakult. 

- A minél magasabb szin-
tű feldolgozottság és az ál-
lattelepek fejlesztése a tá-
mogatott célt. Az energia-
racionalizálás, a megtermelt 
növények feldolgozottsági 
szintjeinek növelése érde-
kében üzemfejlesztésekre, a 
munkákhoz géppályázatok-
ra és tanyafejlesztési prog-
ramokra pályáztak a térsé-
günk gazdái. Folynak állat-
tenyésztési-telep fejleszté-
sek is - igyekeznek több lábon állni a gaz-
datársaim, így a vetőmagtermesztés is el-
indult. S mivel adott a térségünkben a jó 
minőségű öntözővíz, így az öntözésfej-
lesztés is a főbb terveik között volt a tava-
lyi évben, mert ez is hozzájárul a terme-
lésbiztonsághoz. A korábbi évekhez ké-

pest a feldolgozottsági szint emelkedésé-
vel, a tárolás biztonságával adott a terme-
lés hatékonysága és a gazdák életfeltét-
eleinek a biztonsága. Az értékesítés terén 
megyénkben is elkezdődött a gazdaszö-
vetkezetek megalakulása, amely a meg-
termelt javak minél jobb értékesítésében 

segít. Megyénk mezőgazdasági iskolái 
- Karcag, Kenderes, Törökszentmiklós 
- megfelelő szintű képzést adnak a fi-
ataloknak ahhoz, hogy később csalá-
di gazdálkodóként dolgozzanak, így a 
megfelelő utánpótlás biztosított. A diá-
kok az iskolában megtanulják az növé-
nyi életfeltételeket, a korszerű termesz-
tési, feldolgozási technikákat, ami biz-
tató a jövőre nézve - fogalmazott a szak-
ember, aki szerint az idei év sem lesz a 
gazdáknak könnyű, hiszen az őszi ga-
bonák nagy szárazságban kerültek elve-
tésre. 

- Bár év végén jött rájuk csapadék, 
így behozták az elmaradást, de a korai 
talajmunkákra, vetésre oda kell figyel-
ni, hogy eredményes legyen a gazdál-
kodás. A márciusi por, a májusi eső ara-
nyat ér - ez biztató a gazdák számára - 
állítja Hubai Imre Csaba.

DE

Március 25-én, hétfőn az általá-
nos iskolák 3-4 osztályos tanuló-
it várták a Déryné Kulturális Köz-
pontba a „Sirály a király?” című ze-
nés előadásra. A darabban maga 
a könyv szerzője, Bosnyák Viktó-
ria író, műfordító és a tizenkétéves 
Szirtes Marcell gyerekszínész ad-
ta elő azt a műfajteremtő színjáté-
kot, amivel a kétszemélyes társu-
lat az ország iskoláit járja, nagy si-
kerrel.    

Szabó Péterné gyermekkönyvtáros 
köszöntője után érdeklődéssel várták 
a nézőtéren lévő diákok és pedagó-
gusok, hogy vajon, milyen élmények-
kel fognak gazdagodni egy olyan szín-
játék megtekintése után, amely a J és 
LY-os szavak nyelvtani szabályait dol-
gozza fel.   

Az előadás alapjául szolgáló könyv 
már sok éve kötelező olvasmány al-
só tagozatban, sőt egy részlete az or-
szág legtöbb iskolája által használt ol-
vasókönyvben is benne van. Bosnyák 
Viktória Nyelvkincstár-sorozatát azért 
szereti gyerek és pedagógus, mert ne-
vetve, könnyedén, stresszmentesen 
tanulhat, taníthat meg belőle olyan 
anyanyelvi, helyesírási dolgokat, mint 
például a közmondások vagy a szino-
nimák. Azért is volt jó ötlet a könyv 
feldolgozása, mert a gyerekeket mos-
tanában nagyon megterheli a sok ta-
nulnivaló, és jól reagálnak arra, ha já-
tékosan, humorral, könnyedén szív-
hatnak magukba egy-egy fontos té-
mát. „A Sirály a király?” című könyv, 
és a belőle készült előadás pontosan 
ilyen. 

A gyerekszínész, Szirtes Marcell tes-
tesítette meg a darabban a nézők ér-
zéseit, gondolatait. Ő rettegett he-
lyettük a dolgozattól, ő lázadozott a 
szabályok, az iskola, a tanulás ellen.

A darab különlegessége volt, 
hogy a kétszemélyes előadásban 
az írónő nemcsak önmagát alakí-
totta, hanem bagoly és papagáj is 
volt egyben. Kiváló partnere volt 
a tizenkétéves gyerekszínész, aki a 
saját szerepe mellett még sirályt, 
kígyót és lajhárt is alakított a szín-
padon. 

A gyerekszínész és az írónő ket-
tő évvel ezelőtt találkoztak egy te-
levíziós műsorban, és egyértelmű 
volt mindkettőjük számára, hogy 
lesz folytatása ismeretségüknek. 
Így is történt. „A Sirály a király?” cí-
mű könyvre írt színdarab egy évig 
készült. 

- Mára már nagyjából harminc 
fellépésen vagyunk túl, és közel 

négyezeren látták az előadásunkat, és 
ebben az évben még tíz előadás vár 
ránk, amit mindketten nagyon élvezünk 
- árulta el Szirtes Marcell.

A színdarab színpadra állításában 
többen is közreműködtek.    

- Olyan neves személyek is hozzá-
járultak a sikerhez, mint Halasi Dá-
niel és Gyenes Ildikó rendezők, akik 
egyben koreográfusok is. Fontos sze-
rep jutott Kovács Adriánnak, az Ope-
rett Színház karnagyának. Ahhoz, 

hogy ketten hét szerepet el tudjunk 
játszani, látványos bábokra is szük-
ség volt, amelyeket Vida Andrea ter-
vezett. A nagy sikerhez Szirtes Mar-
cell alakítása is hozzájárul, aki játszik 
a „Mary Poppins”-ban a Madách Szín-
házban, a „Valahol Európában”, illet-
ve „A muzsika hangja”-ban a Pes-
ti Magyar Színházban és a „Légy jó 
mindhalálig”-ban a József Attila Szín-
házban - mondta Bosnyák Viktória, aki 
a fellépéseken túl író-olvasó találko-
zókat is tart. 

Jelenleg egy új projekten dolgo-
zik, ami áprilisban fog megjelenni a 
„Rém jó könyvek” sorozatában, kife-
jezetten első osztályos gyerekek szá-
mára. 

Ezután ismét következik majd egy 
ország járás, ahol rajzolós, bábozós 
foglalkozásra várják majd az első osz-
tályosokat. 

Brehó Mónika

„Nyelvtan-buli” a Dérynében 

A gazdák alkalmazkodnak a kihívásokhoz 

Fotó: Pásztory Edina
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A Rákóczi Szövetség immár 30 esz-
tendeje járult hozzá a Kárpát-meden-
cei magyarság sokoldalú támogatá-
sához, a határon átnyúló magyar-
magyar kapcsolatok erősítéséhez, 
többek között azzal, hogy a Szövet-
ség minden évben számos nyári tá-
bort, találkozót, konferenciát, tanul-
mányutat szervez határon túli és ma-
gyarországi diákok részvételével. 

A diákutaztatási pályázat keretében 
2019. március 15-én Nagyszalontára 
tettünk látogatást. A kiránduláson ösz-
szesen negyvenhét fővel a Szentannai 
Sámuel Középiskola és Kollégium ta-
nulói, pedagógusai, valamint a Karca-
gi Rákóczi Szövetség Egyesület tagjai 
vettek részt. A kiránduláson iskolánk 
pedagógusai közül Papné Benesóczki 
Mária, Kovácsné Ecsedi Csilla tanárnő, 
Gyermán János Tamás, Kolostyákné 
Pljesovszki Zsuzsanna igazgatóhelyet-
tes és Spisák Dezső, a Karcagi Rákóczi 
Szövetség Egyesületének elnöke képvi-
seltette magát. 

Nagyszalontán először Arany János 

szülőházát látogattuk meg, amely 
sajnos már nem maradt meg, ugyan-
is a leégett ház falait felhasználva épí-
tették fel újra a bogárhátú házat. Az 
udvaron található egy régi eperfa, va-
lamint a gémeskút, amely már Arany 
idejében is létezett. Ezt követően cso-
portunk délben találkozott a fogadó-
iskolával, az Arany János Elméleti Lí-
ceummal. Az iskolában szeretettel fo-

gadtak bennünket, ahol beszélgethet-
tünk az intézmény vezetőjével Tornai 
Melinda igazgatónővel, valamint be-
mutató órák keretében bepillantást 
nyerhettünk az iskola életébe. 

A közös beszélgetést követően 13.00 
órakor ellátogattunk az iskola mel-
letti szoborparkba, ahol megcsodál-
hattuk Bocskai István, Kossuth Lajos, 
Arany János, Kossuth Lajos, Sinka Ist-
ván, Zilahy Lajos és a híres csillagász 
Kulin György szobrát is. A szoborpark 
megtekintését követően 14.00 órakor 
egy nagyon finom és tartalmas ebé-
det fogyasztottunk el közösen az is-
kola étkezdéjében. Az ebédet követő-

en 15.00 órakor az Arany János Em-
lékmúzeumot látogattuk meg a Cson-
ka-toronyban. Látogatásunk alkal-
mából megismertük, hogy Nagysza-
lonta várát a hajdúk kezdték el építeni 
1620-ban, és Rákóczi György segítsé-
gével fejezték be 1636-ban. Őrtornya, 
amelyben puskaport és fegyvereket 
tároltak, még ma is áll, és a Csonka-
torony néven vált ismertté. 1658-ban 

a leégett őrtorony maradt meg egye-
düli emlékeztetőül a hajdani várból, 
amelyben Arany László kezdeménye-
zésére 1899-ben Arany János Emlék-
múzeumot rendeztek be. 

A földszinti teremben a látogatók a 
város és a torony történetével ismer-
kedhettek meg. A négy emeleti te-
remben Arany János személyes emlé-
kei kaptak helyet. Bár a múzeum ere-
deti anyagát megtizedelték a hábo-
rús évek, ma is itt található a nagy köl-
tő legteljesebb személyes tárgyi gyűj-
teménye, megmaradt könyvtárának 
legnagyobb része, kéziratai. A Cson-
ka-torony megtekintése után szabad-

idős tevékenység következett, amelyet 
kihasználva mindenki ajándékvásár-
lásra, sütizésre és kávézásra fordítot-
ta idejét. 

A délután folyamán egy közös ün-
nepi programsorozat vette kezdetét, 
amelyen megemlékeztünk az 1848-
as forradalom kitörésének 171. évfor-
dulójáról. A megemlékezés 17.00 óra-
kor ünnepi istentisztelettel kezdődött 
meg a református templomban, majd 
18.00 órától a központi parkban talál-
ható Kossuth-szobornál gyűltünk ösz-
sze. A szobor mellett felállított színpa-
don ünnepi beszédét Porcsalmi Bá-
lint, az RMDSZ szövetségi ügyvezető 
elnöke tartotta meg, ezután alkalom-
hoz illő műsort mutattak be az Arany 
János Elméleti Líceum diákjai. Az ün-
nepségen a Szentannai Sámuel Kö-
zépiskola és Kollégium diákja, Kis Mi-
lán 10. c osztályos tanuló Petőfi Sán-
dor: „Föltámadott a tenger”című ver-
sét szavalta el. Az ünnepi rendezvény 
közös koszorúzással folytatódott a 
Kossuth-szobornál. A koszorúzást kö-
vetően 19.00 órakor az esti fáklyás fel-
vonuláson vettünk részt, amikoris az 
ünneplők zenés kísérettel végigvonul-
tak a város főutcáján egészen a Zilahy 
Lajos Művelődési Házig, ahol operett-
előadás várta az érdeklődőket. A ha-
zautazás során „Ki mit tud?”– játékos 
vetélkedőt tartottunk iskolánk tanu-
lóinak a nap folyamán megtapasztalt 
ismeretekből. 

A Rákóczi Szövetség diákutaztatá-
si programjának kiemelt célja, hogy a 
határon túli látogatás során minél több 
közvetlen kapcsolat alakuljon ki a ma-
gyar diákok, tanárok, illetve a fogadó 
iskolák között. Úgy gondolom, hogy lá-
togatásunk és a közös ünnepségünk 
tanulságos volt, illetve a közös ünnepi 
megemlékezés még jobban megerősí-
tette bennünk az összetartozás érzését, 
valamint a magyarságtudatot. 

Gyermán János Tamás

Nagyszalontán jártak a Szentannaisok

Március 22-én, pénteken délután a TeSzedd! – 
Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció keretein 
belül gyűjtötték a szemetet a Karcagi Nagykun Re-
formátus Gimnázium tanulói. 

Gimnáziumunk évek óta rendszeresen és szívesen 
vesz részt ebben a programban. Fontosnak tartjuk, 
hogy iskolánk és lakóhelyünk környezete esztétikus, 
rendezett és egészséges legyen.

A lelkes - elsősorban kilencedikes önkéntesekből 
álló - kis csapat 13 fővel tisztította meg a Gimnázi-
um környékét és a Kátai Gábor Kórház irányába ve-
zető utcákat. 

Köszönet érte!

Bíróné Varga Tünde
koordinátor

A gimisek is „nagytakarítottak” Karcagon



8 2019. április 5.

HIRDETMÉNYEK
HIRDETMÉNY

Magyarország köztársasági elnöke a bírósági ülnökök meg-
választását a 2019. március 7. napja és 2019. április 30. napja kö-
zé eső időtartamra tűzte ki.

Az ülnököket a bíróság - Karcagi Járásbíróság - illetékességi 
területén (Berekfürdő, Karcag, Kenderes, Kisújszállás, Kunhegyes, 
Kunmadaras) lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állam-
polgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi ön-
kormányzatok és az egyesületek - pártok kivételével - jelölik.

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagó-
gus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú 
és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. 
A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó peda-
gógust is jelölhetnek.

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pe-
dagógus ülnökeit az egyesületek - kivéve pártokat a foglalko-
zásuk szerinti érdekképviseleti szervek, valamint őket a bün-
tetőeljárásról 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 szerint 
illetékes helyi önkormányzat, illetve települési nemzetiségi ön-
kormányzat képviselő-testületei választják meg.

Ülnöknek az a 30. életévét betöltött, de 70. életévét el nem ért 
magyar állampolgár választható, aki nem áll a cselekvőképességet 
érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, 
továbbá büntetlen előéletű, és nem áll közügyektől eltiltás hatálya 
alatt sem. Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékeny-
séget nem folytathat. Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választ-
ható meg ülnökké. Az ülnökök megbízatása 4 évre szól.

A jelöléshez és a jelölés elfogadásához szükséges nyomtat-
vány, valamint az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó 
tájékoztató a Karcagi Polgármesteri Hivatal Aljegyzői Iroda 
Szervezési Csoportjánál (5300 Karcag, Kossuth tér 1. sz. I. eme-
let 27. iroda, tel.: 06/59-500-651), valamint az Alközpontban ren-
delkezésre áll, illetve letölthető a www.karcag.hu honlapról.

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul köte-
les hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolni büntetlen előé-
letét, és hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. Ameny-
nyiben ezt elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet. 

A jelölést, az elfogadó nyilatkozatot és a büntetlen elő-
életet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítványt a fenti cí-
men lévő irodában kell leadni legkésőbb 2019. április 5. 
napján 16.00 óráig.

Dobos László
polgármester

BíRÓSÁGI üLNÖKÖK MEGVÁLASzTÁSÁRÓL

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a református iskola iránt érdeklődő
kedves szülőket arról, hogy a 2019/2020-as tanév

1. osztályába a következő időpontokban lehet beiratkozni:
 április 11.  (csütörtök)  8.00-19.00-ig
 április 12.  (péntek)  8.00-19.00-ig

Szeretettel várjuk a kedves szülőket! 
Iskolavezetés

A Nemzeti Eszközkezelő 2019. március 31-ig tájékoztató levelet küldött bérlőinek, 
amelyben felajánlotta az arra jogosultak számára azt, hogy eddigi bérelt ingatlanu-
kat kedvezményesen visszavásárolhatják. A megvásárlásra a bérlőknek egyösszegben 
vagy részletekben van lehetőségük, de dönthetnek úgy is, hogy továbbra is bérlőként 
laknak az ingatlanban változatlan feltételek mellett.  

Kérjük bérlőinket, hogy a tájékoztató levelünket vegyék át, és olvassák el figyelme-
sen. A levél a döntési lehetőségek szerint háromféle nyilatkozatmintát tartalmaz: 

1. Nyilatkozat egyösszegű kedvezményes visszavásárlásról, 
2. Nyilatkozat részletfizetéssel történő visszavásárlásról, 
3. Nyilatkozat bérleti szerződés változatlan feltételek melletti fenntartásáról. 

Külön felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a részletvételről szóló nyilatkozaton ne fe-
lejtsék el feltüntetni az állampolgárságukat és a személyi azonosítójukat (a lakcímkár-
tyája hátoldalán található 11 tagból álló számsor) is.

A döntéshez és a nyilatkozat kitöltéséhez segítséget kaphatnak az alábbi táblázatban 
megadott ügyfélszolgálati irodáinkban. 

Fővárosi és a megyei ügyfélszolgálati irodáink:

Felhívjuk figyelmüket, hogy az irodákban csak a visszavásárlással kapcsolatos 
ügyintézésre van lehetőség!

További információkért hívja a Nemzeti Eszközkezelőt a 06-1-795-5100-as telefon-
számon, vagy írjon az info@netzrt.hu e-mail címre, illetve látogassa meg honlapunkat a 
www.netzrt.hu. címen.

Nemzeti Eszközkezelő zrt.

Kérjük, hogy döntése szerint mindenki válassza ki az egyik nyilatkozatot, és 
kitöltve küldje azt vissza a Nemzeti Eszközkezelőnek a kézhezvételtől számí-
tott 60 napon belül. Kérjük bérlőinket, hogy mindenképpen válasszanak egyet 
a három lehetőség közül, és nyilatkozatukat küldjék vissza 60 napon belül, mi-
vel ennek elmulasztása esetén a jogszabályok rendelkezése szerint a bérleti 
díj 2019. július 1-jétől a háromszorosára emelkedik.

Területi iroda Területi iroda címe Területi iroda 
telefonszáma

Szolnok 5000 Szolnok, Baross út 20. 06 30 165 4970

Budapest 1122 Budapest, Városmajor utca 12-14. 06 1 795 5100

VII. MALOMJÁTÉK 
BAJNOKSÁG

A TAVASZI SZÜNETBEN DIÁKOK RÉSZÉRE
NE MARADJ LE TE SEM! 

JELENTKEzz 
2019. április 15.-ig

osztályfőnöködnél, vagy az alábbi elérhetőségeinken:

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT

5300 Karcag, Püspökladányi út 33.
Tel.: 06-59/311-006, 06-59/312-450.

E-mail: szszkkarcag@gmail.com

FIGYELEMFELHÍVÁS
A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ BÉRLŐI SZÁMÁRA

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

KEDVES TESTVÉREK!
Csoportos keresztelkedésre lesz lehetőség gyermekeknek, szüleiknek, keresztszüleiknek, 

rokonoknak, felnőtteknek.
A kereszteléshez szükséges egy jelentkezési adatlap kitöltése, amit a Lelkipásztori Hiva-

talban (Karcag, Kálvin u. 3.) lehet megtenni.
Jelentkezni, érdeklődni a Hivatalban vagy Konczné Lehoczky 

Krisztina lelkipásztornál a 06/30-627-8613-as telefonszámon lehet.

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

REFORmÁTuS CSOpORTOS KERESzTELÉS

Általános iskolások 
figyelem!
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Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy 2019. március 14-től önkormányzati adóhatóságunk is 
csatlakozott a jogszabályi előírásoknak megfelelően a helyi önkormányzatok feladatellátá-
sát támogató (az úgynevezett ASP) rendszerhez. 

Az önkormányzati ASP szolgáltatás bevezetésével megváltozott 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 elektro-
nikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát. Az alkalmazás lehetőséget biz-
tosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomonkövetésére.

 - ADÓEGYENLEG LEKÉRDEzÉS
Az ügyfél lekérheti az adott településhez tartozó helyi adóegyenlegét. 

 - üGYINDíTÁS (elektronikus ügyindítás, illetve nyomtatványkitöltés papír alapú be-
nyújtáshoz)
Az ügyindítás alapesetben egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. 

Az elektronikus ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek 
hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be. 

A papír alapú, bejelentkezés nélküli ügyintézés (nyomtatványletöltés) is az OHP nyitó 
oldalán, a VÁLASSZON ÖNKORMÁNYZATOT gomb lenyomásával indítható. Az önkormányzat 
és az űrlap kiválasztása után itt is az ONLINE KITÖLTÉS lehetőség választásával nyílik meg az 
űrlap, ami kitöltés után PDF-formátumban elmenthető, majd kinyomtatható.  

A jogszabályi előírások értelmében a gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ideértve az 
egyéni vállalkozót is) elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adó-
hatósággal. 

Amennyiben az indítandó üggyel kapcsolatosan az OHP Portálon nyomtatvány nem találha-
tó, abban az esetben az ún. e-Papír szolgáltatás segítségével bármilyen - ezen kívüli - ügy in-
dítható 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 ügy-
intézés (regisztráció) kapcsán bármilyen problémát észlelnek, azt jelezzék az önkormányzat 
adócsoportjának.

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

Karcag Városi Önkormányzat 
Adócsoport

TÁJÉKOZTATÓ
az elektronikus ügyintézés változásáról, az ASP adószakrendszer bevezetéséről

Horgászok 
figyelem!

A Karcagi Nagykun 
Horgász Egyesület 
2019. április 07-én 

(vasárnap) 9.00 órakor 
tartja küldöttgyűlését. 

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk! 

Helyszín: 
Nagykunsági 

Vízgazdálkodási Társulat 
Karcag, 

Kisújszállási út 30. 

Elnökség

Előadások helye:
Déryné Kulturális, Turisztikai, 
Sport Központ és Könyvtár

5300 Karcag, 
Dózsa Gy. út 5-7. 

(érd.: +36/30-664-3144, 145)    
(andiroboi@t-email.hu)

Előadások ideje:
Minden hónap 

1. és 3. szerdáján 17.00 óra

Klubvezetők: 
Soósné Jeszták Andrea és Soós Róbert egészségnevelők
Tanulmányaikat az Egyesült Államokban végezték életmód 

terápia területén

A rendezvény minden programja ingyenes!

FO
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!!2019. ÁPRILIS 10. (SZERDA) 17.00 óra: 
ÁLMATLANSÁG? -TERMÉSzETES ALTATÓK

2019. ÁPRILIS 24. (SZERDA) 17.00 óra: 
MIRE JÓ A FASzÉN?

2019. MÁJUS 8. (SZERDA) 17.00 óra:
EGY NEMzEDÉK NYOMÁS ALATT - STRESSz 5.

2019. MÁJUS 22. (SZERDA) 17.00 óra:
IzüLETI GYULLADÁS ÉS ÉLETMÓD

2019. JÚNIUS 5. (SZERDA) 17.00 óra:
KíNA TANULMÁNY - MEGLEPŐ KUTATÁSI 

EREDMÉNYEK A RÁKRÓL

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2019. április 12-én jelenik meg.

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

Lapzárta: 2019. április 8. (hétfő) 12.00 óra
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Anyakönyv
Házasságkötés

2019. április 02.
Décsei Szilvia - Dorka Krisz-
tián Imre

Születés
2019. március 26.
Váradi Andrea - Koszta Sán-
dor
Kg., Délibáb u. 78. 

Bálint

Halálozás
Bézi Lajosné 
(Mészáros Juliánna)
 (1943) 

Aggod Imréné 
(Jacsó Julianna Éva) 
 (1943) 

Rab Mihály 
 (1932)

Márki Sándorné 
(Pataki Margit) 
 (1931) 

Vincze Pálné 
(Hübéresi Irén) 
(1925) 

Zsérci Ervin 
 (1947) 

2018. április 06. péntek
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
20.20 Nagykunsági Híradó    
20.40 Karcagi tükör
 Karcag Városi Önkormányzatának 
 Képviselő-testületi ülése

2019. április 08. hétfő
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet
19.40 Székely konyha
20.10 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise
21.10 Nagykunsági Híradó 
21.30 XIII. Abádszalóki Böllértalálkozó 
 - Tiszator 2019 - összefoglaló

2019. április 09. 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 11. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Székely konyha
19.05 Nagykunsági krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Gulyás Ferencné
 Téma: szakmai programok a 
 óvodában
 Karcagi hírek
 - V. Wolf György Emlékverseny
 - Nobel-díjassal találkoztak a 
 szentannais diákok
 - Szívrohamot okozhat az e-cigaretta
 - Speedmarathon ötödik alkalommal
 - Birkafőző Fesztivál XXI. alkalommal
 - Szentannaisok kertje a „Ments meg 
 egy kertet!” programban
 - Szupergyors internet Tiszaörsön
 - Megújul az abádszalóki strand
 - Hiányzó tanuk hátráltatják a 
 tárgyalást
 Háttér
 Vendég: Chrappánné Papp Ágnes
 Téma: félév után
20.10 Nagykunsági Híradó  
20.20 Karcagi tükör
 Foglalkoztatási fórum a Városházán

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).

Április 06-07 
dr. Terjék Imre   Karcag, Duna utca 7.  Tel.: 06/20-939-4650

Április 06. (Szombat)
8.00-13.00 óráig
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)
9.00-20.00 óráig
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Április 07. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 
 Oroszlán Gyógyszertár 
 (Kórház utca) 

Gyógyszertári 
ügyelet

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

mEGHÍVÓ
A Karcagi Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 
Kováts Mihály Általános Iskolai 

Tagintézménye 
szeretettel hívja és várja a leendő első 
osztályos gyerekeket, szüleiket és az 

érdeklődő pedagógusokat

HÚSVÉTI JÁTSzÓHÁz
című programjára.

Helyszín: Karcag, Kálvin u. 9. (tornaterem)
Idő: 2019. április 16. (kedd) 14.30-16.00 óra
Érdeklődni lehet: 06/59-503-417 

Chrappánné Papp Ágnes
tagintézmény-vezető

2019. május 06. (hétfő) 09.00-12.00 óráig

Rendőrkapitányi fogadónap a 
lakosság részére:
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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.
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.
Karcagon összközműves, tég-
lából épült kertes ház, beteg-
ség miatt eladó. Tel.: 06/30-635-
9662.

Főtér közeli telek eladó Karca-
gon. Tel.: 06/30-746-7609.
Kiadó Karcagon a vásárcsarnok-
nál egy 25 m2-es üzlethelyiség. 
Tel.: 06/20-563-5087. 
Eladó a Tilalmasi úton 4 ha, 
168,66 AK, Móró úton 5 ha, 117,5 
AK, Kisvénkert Kékvirág úton 
939 m2-es kert. Fele felkerítve, 
fúrott kút, lakókocsi rajta. Tel.: 
06/30-216-9216.

Vegyes
Vásárolok régi paraszti fenyőbú-
torokat, sózóteknőt, disznóvágó 
asztalt, többfiókos patikai, bolti 
berendezéseket, porcelán nippe-
ket, órákat, festményeket, min-
dennemű 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 szálban 
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. 
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.
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.
TZ4K kistraktorhoz való gyári alter-
náló fűkasza, mosdókagyló, egy-
tengelyes traktorutánfutó, szögvas 
(14 fm. 40x40-es), 160x120-as mű-
anyag redőny, villanymotor (380 
V-os, 1100 W-os, 2850 fordulatos)
eladó. Tel: 06/70-560-7569.
Újszerű állapotú franciaágy és 
hűtő eladó Karcagon. Tel.: 06/70-
310-6745. 
Eladó 1 db kerti kistraktor után-
futó és 1 db 1.000 literes gázolaj 
vagy egyéb folyadéktároló (mű-
anyag) olcsón. Tel.: 06/30-500-
1841, 06/59-886-332. 
Eladó bárpult vendéglátósok-
nak. Tel.: 06/20-563-5087.
Kisbálás széna eladó. Tel.: 06/20-
406-6768. 
ROBI 150-es kerti traktor pótko-
csival, rotakapával, fűnyíró- és 
szivattyúadapterrel. Papírtégla-
nyomó és mobil kemence eladó. 
Tel.: 06/30-216-9216.

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.
Hagyományosan hizlalt 150 kg-
os hízók eladók. Tel: 06/30-551-
6995.

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.     
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!

 - Műszerész gépésztechnikus (Karcag),
 - Minőségi ellenőr (Kisújszállás),
 - Munkaszervező-irányító (Szarvas, Szászberek, Vásáros-

namény),
 - 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),
 - Növénytermesztő-gépész, gépszerelő (Karcag),
 - Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és -tenyésztő - állat-

tenyésztési technikus (Karcag),
 - Sertésgondozó (Kisújszállás),
 - Állattenyésztő (Karcag),
 - Halász, haltenyésztő (Karcag),
 - Jégkrém gyártó - egyszerűsített foglalkoztatás (Kunma-

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

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

zás - egyszerűsített foglalkoztatás (Karcag),
 - Fémmegmunkáló - gépbeállító, gépkezelő - egyszerűsí-

tett foglalkoztatás (Karcag),
 - Növénytermesztő gépész (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozású - állatgondozó (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási 

és szállítási foglalkozású - egyszerűsített foglalkoztatás 
(Karcag),

 - Egyszerű ipari foglalkozás - egyszerűsített foglalkozta-
tás (Karcag),

 - Targoncavezető - egyszerűsített foglalkozás (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 női teremlabdarúgó torna - Rákóczifalva

Március 23-án, szombaton megyei női teremlabdarúgó 
tornát rendeztek Rákóczifalván, négy labdarúgócsapat rész-
vételével. A tornára a Karcagi SE női labdarúgó együttese 
is benevezett, és kitűnő teljesítményével veretlenül I. helye-
zést ért el. 

Karcagi eredmények:
Karcag-Tiszaszentimre 1-0

Góllövő: Mészáros Anna
Karcag-Szandaszőllős 2-1

Góllövő: Szabó Ronetta (2)
Karcag-Tiszaföldvár 2-0

Góllövő: Zsákai Ibolya (2)

A tornagyőztes karcagi csapat tagjai: Nagy Brigitta, Mé-
száros Anna, Sebők Dóra, Pál Mariann, Zsákai Ibolya, Sza-
bó Ronetta, Kiss Mónika, Szabó Antónia, Ágoston Viktória, 
Ágoston Szabina, Molnár Éva.
Edző: Nagy Brigitta.
A megyei női labdarúgó bajnokság április 07-én kezdődik, 

a leendő ellenfél még nincs kijelölve.
B.I.

Tornagyőztes a női csapat

Nagyszerű játék - biztos győzelem

Eredményes két hét
L A B D A R Ú G Á S

A S z tA L i t e n i S z

B i R K Ó z Á S

K A R A t e
Jól szerepeltek a karcagi versenyzők Horvátországban

Március 09-én (szombaton) Hor-
vátországban rendezték meg a Nem-
zetközi Kyokushin Bajnokságot, ahol 
5 ország közel 300 versenyzője vett 
részt. A magyar delegációt - karatést 
- 20 versenyző, köztük a karcagi szí-
neket hárman képviselték. 

Magyar Levente ifjúsági kategóri-
ában - küzdelemben - volt érdekelt. 
Sajnos már az első fordulóban nem 
bírt az ukrán ellenfelével, és nem ju-
tott tovább. Formagyakorlatban az 
előkelő III. helyet szerezte meg. Fel-
nőtt KATA-ban, formagyakorlat-
ban Simonné Gyarmati Ildikó I. he-
lyezést ért el. Gyarmati Imre, mint 
vezetőbíró tevékenykedett a verse-
nyen. 

Március 16-án (szombaton) Gyu-
lán rendezték meg a professzionista 
thai-box gálát. Ezen a rendezvényen 
több magyarországi thai-box egyesület csapata is 
részt vett. A karcagi egyesületből Fazekas Bence 
felnőtt kategóriában kiváló versenyzéssel, küzdel-
mes mérkőzésen nyert. Gál Kristóf, a másik karca-
gi versenyzőnk pedig junior kategóriában indult. 

Színvonalas, kiváló versenyzéssel szintén győzel-
met aratott. 

Áprilisban Budapesten rendezik meg az orszá-
gos thai-box versenyt. 

B.I.

Március 23-án, szomba-
ton Nyíregyházán immár har-
madik alkalommal került meg-
rendezésre a „Mr. Tus” elneve-
zésű nemzetközi birkózó gála. 
A több korcsoportban megren-
dezésre került viadalon öt or-
szágból négyszáztizenhárman 
léptek szőnyegre. A hatalmas és 
színvonalas mezőnyben öt kar-
cagi fiatal is megmérettette tu-
dását. Versenyzőink nem val-
lottak szégyent, sőt ragyogó 
győzelmeket szerezve, három 

éremmel térhettek haza. Eredményeink: diák II-
es korcsoport, 42 kg (11 induló, három győzel-
met szerezve) Burai Rikárdó III. 54 kg (2 induló) 
Urbán Zoltán I. Serdülő korosztály, 54 kg (9 in-
duló, két győzelmet szerezve) Tótkomlósi Ádám 
III. Czinka Dominik és Budai Cintia a diák II-es 
korcsoport 32 kg-os mamut mezőnyében (22 in-
duló) helyezetlen. A verseny után a fiatalok sok 
élménnyel és tapasztalattal felvértezve térhettek 
haza Karcagra, hiszen találkozhattak dr. Hege-

dűs Csabával, az egykori tuskirállyal, „Mr Tus-
sal”, aki jó tanácsokkal látta el fiataljainkat.

Március 30-án szakosztályunk a pillanatnyi-
lag legeredményesebb versenyzőjével, a kétsze-
res diák II-es országos bajnok Nagy Sándorral, 
Zalaegerszegre látogattunk.

Itt rendezték meg ugyanis az ez évi diák I-es 
kötöttfogású országos bajnokságot. Az ország 
negyvenkilenc szakosztályából 180-an látogat-
tak a zalai megyeszékhelyre. A rendkívül szín-
vonalas bajnokságon Sanyi nagyon szépen sze-
repelt, hiszen elsőévesként, a nála egy évvel idő-
sebbeket kellett legyőznie a dobogós helyezés 
érdekében. Nos, sikeresen, az edzői utasításokat 
maximálisan betartva ezt meg is tette. A tízfős 
mezőnyben két ragyogó győzelmet begyűjtve 
(és csak a későbbi győztestől elszenvedett vere-
séggel) az előkelő III. helyen végzett. Szép volt 
fiúk az elmúlt két hét, csak így tovább! Hajrá 
karcagi birkózás!

Szűcs András

NB II.: Kovács DSE I. - Mezőtúr AFC 14:4

Hazai győzelmek:
Páros: Skumáth István - Imrei Ferenc 1 
 Sebestyén Sándor - Szepesi Bence 1
Egyéni: Imrei Ferenc 4
 Szepesi Bence 4
 Skumáth István 3
 Sebestyén Sándor 1

Sebestyén Sándor megsérült a páros mérkőzésen, de így is vé-
gigjátszotta a mérkőzést. Imrei Ferenc és Szepesi Bence 100%-os 
teljesítménye üdítő volt az előző heti fiaskó után. Gratulálunk!

NB III.: Jászkun Volán SC Szolnok II. - Kováts DSE II. 10:8

Karcagi győzelmek:
Páros: dr. Hubert Attila - Kovács Sándor 1
Egyéni: dr. Hubert Attila 4
 Kovács Sándor 3

Az első egyéni mérkőzésén Kovács Sándor elcsúszott, így 
sérülten játszotta végig a mérkőzéseket. 

Kis szerencsével pontokat menthettünk volna.

Megyei I. osztály.: Kováts DSE III. - Jászkun Volán V. Szol-
nok 14:4

Hazai Győzelmek: 
Páros: dr. Farkas Béla - ifj. Dobó István 1
 Czinege Ferenc-Sebők János 1
Egyéni: dr. Farkas Béla 4
 Czinege Ferenc 3
 ifj. Dobó István 3
 Sebők János 2

A ranglistás fiatalokkal felálló Volán ellen alaposan ki-
küszöböltük az őszi csorbát, nagyszerű játékkal biztos győ-
zelmet aratva. Gratulálunk! 

Csornai Csaba


