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Agrárfórumot tartott a me-
gyei Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara a Karcagi Szolgálta-
tó Központban a helyi és kör-
nyékbeli gazdálkodóknak áp-
rilis 5-én, pénteken. A meg-
jelenteket Hubai Imre Csaba, 
a NAK megyei elnöke köszön-
tötte.

- Amikor kezdtem a pályát a 
60-as évek végén a repülőgépes 
technológia volt az átütő megol-
dás. Két emberöltő telt el azóta, 
s itt vagyunk egy nagyon mo-
dern, versenyképes technoló-
giát bemutató előadáson. Ezek, 
úgy gondolom mint mindig, a 
magyar agrárium most is fogé-
kony a legmodernebb gazdál-
kodásra. A biztonságot tekint-
ve a gazdatársak egy hatékony 
eszközt, módszert tudnak majd 
alkalmazni a drónokkal a gya-
korlatban is - vélte az elnök.  

- Minden embert érdekel mi-

lyen is lesz a 21. századnak a 
gazdálkodása - kezdte beszédét 
Kovács Sándor városunk és tér-
ségünk országgyűlési képviselője. 
Egy gazdának illik a kaszát is jól 
kezelni, de azokat a régi eszkö-
zöket is, amit apáink, nagyapá-
ink kezeltek, illik még akár egy 
fogatot is befogni és kezelni, ez a 

múlt, ez a hagyomány. A mosta-
ni gazdának azonban illik a szá-
mítógépet, a GPS-t és a drónokat 
is kezelni, mert a 21. században 
már a mezőgazdaság nem olyan 
lesz, mint amilyen tegnap volt, 
maximum csak hasonlít ahhoz, 
amilyen ma. 

(Folytatás a 2. oldalon...)

Modern technológiák a 
mezőgazdaság szolgálatában

„Virtuális múzeumok, in-
ternetes adattárak, gyűjte-
mények és használatuk le-
hetőségei az egyetemi ok-
tatásban” címmel tartott 
konferenciát a Györffy Ist-
ván Nagykun Múzeum a 
Debreceni Egyetem Törté-
nelmi Intézetével közösen 
március 27-én, szerdán az 
Ifjúsági Házban.

Dr. Nagy Molnár Miklós, a 
Györffy István Nagykun Mú-

zeum igazgatója a szervezők 
és a város nevében köszöntöt-
te a megjelenteket, és átad-
ta Dobos László polgármes-
ter szívélyes üdvözletét, aki el-
foglaltsága miatt nem tudott 
résztvenni a rendezvényen.

A múzeumigazgató hang-
súlyozta, hogy a karcagi mú-
zeum és Debreceni Egyetem 
között több évtizedes kap-
csolat van, hiszen a múzeum 
első igazgatója, Szűcs Sándor 
is Debrecenben tanult, majd 

az őt követő dr. Bellon Tibor 
is a Debreceni Egyetemről to-
borozta a néprajzos hallgató-
kat.

Dr. Nagy Molnár Miklós be-
szélt a konferenciák régi ha-
gyományairól, amely a tavalyi 
évben újra felelevenedett a já-
szok, kunok, hajdúk és egyéb 
szabad népekről szóló előadá-
saival.

- A mai konferencia már 
nem a múlttal, de nem is any-
nyira a jelennel, hanem in-
kább a jövővel foglalkozik, hi-
szen a fő téma a virtuális mú-
zeum és az internetes adattár. 
A mai korunkban ez nagyon 
fontos, hiszen elkészült egy 
olyan digitalizálási stratégia, 
amelynek keretében 2025-
ig egy virtuális muzeológiai 
adatbázist kell létrehozni. Azt 
mondhatjuk, hogy így nem 
is annyira a távoli jövőről, ha-
nem inkább az ajtóban, ná-
lunk kopogtató jövőről fo-
gunk beszélni. Tapasztalatok-
ról, illetve arról, hogy hogyan 
tovább – fogalmazott dr. Nagy 
Molnár Miklós.

(Folytatás a 5. oldalon...)

A virtuális múzeumokról rendeztek konferenciát

Megkezdődtek az útjavítási munkálatok városunk-
ban, és az időjárás függvényében várhatóan októbe-
rig tartanak majd. Április 4-én, csütörtökön a 6. szá-
mú választókörzetben Karcagi-Nagy Zoltán képvise-
lővel és Kenéz Józseffel beszélgettünk.

(Folytatás a 6. oldalon...)

Megkezdődtek az 
útjavítások

Folyamatosan dolgoznak a Városgondnokság szak-
emberei a köztereken, hogy városunk minél szebb le-
gyen. Molnár Pál, a Városgondnokság igazgatója el-
mondta, hogy folyamatos odafigyelést igényelnek a 
külterületi és az üvegházas növények. 

- A tavasz beköszönte előtt is voltak olyan munkák - met-
szés, lemosó permetezés, növényvédelmi munkák - amire 
nagyon oda kell figyelni - mondta Molnár Pál.

A Városgondnokság igazgatója kiemelte, hogy a köz-
munkaprogramban 280 főt tudtak alkalmazni. Szakmunká-
sokat nagyon nehezen találnak, de ez azt jelzi, hogy az or-
szág gazdasága jól teljesít, szükség van a jó szakemberekre. 

(Folytatás a 6. oldalon...)

Megszépülnek a köztereink

Képünkön Kovács Sándor országgyűlési képviselő 
és Hubai Imre Csaba, a NAK megyei elnöke
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

 Egybecsúszó 
kampányok és 

aszályok 
(1).

Úgy tűnik, egybecsúszik a két idei 
választás kampánya. Legalábbis a mé-
diában. Az Európai Parlament válasz-
tási kampánya hivatalosan már egy 
hete elkezdődött, de vele párhuzamo-
san az őszi önkormányzati választások 
is szóba kerülnek. Legalábbis a főváros 
vonatkozásában halljuk a híreket az el-
lenzéki összefogás kapcsán ki kivel, de 
inkább ki kivel nem, és miért. A buda-
pesti főpolgármester-jelölt ellenzéki ki-
választása még az egykori dr. Falus Fe-
renc magánszámát is alulmúlja, pedig 
ő egy vizesvödörrel és egy jobb sorsra 
érdemes négylábúval igencsak emlé-
kezetesen mozgatta meg a rekeszizma-
inkat annak idején. Karácsony mester 
hozzá képest első áldozónak tűnik. Per-
sze Puzsér R. jóvoltából, aki most már 
legfeljebb a Mika Mulatóban vitézkedik 
tovább. Ott fejti ki, hogy „én nem ilyen 
lovat akartam”. 

Közben már két hete várjuk az esőt, 
legalább 150 ml eső hiányzik a földek-
ről. A repcét már ki is szántották több 
helyen, ami nagy veszteség sokaknak. 

Hát igen, amikor kiszárad a föld, az 
elég komoly probléma. De az is, amikor 
a fogalmak és a gondolatok „aszályo-
sodnak”, száradnak ki a fejekből. A sza-
vazók akarata ugyanis minden voksolás 
alkalmával központi kérdés. Most még 
inkább fontos, hiszen Európa jövője vi-
lágpolitikai jelentőségre tett szert. Mert 
nem közömbös például, hogy megvéd-
hető-e a keresztény kultúra, és folyta-
tódik-e más kontinensek lakóinak tö-
meges bevándorlása az EU területére.  
Maradnak-e szuverén nemzetállamok, 
vagy azok is „elporladnak”.  

Egyáltalán tudjuk-e, hogy mi a nem-
zetállam fogalma? Mert a MEBAL (a Ma-
gyar Egyesült Baloldal) honlapján Krausz 
Tamás filozófus kifejti, hogy olyan, hogy 
„nemzetállam” nincs is. 

Illetve azt írja, „elsősorban gazdasági 
fogalom, alapjában a helyi burzsoázia és 
csatolt részeinek piaci közössége, amely 
mint az állam minden formája, több 
funkcióval rendelkezik. Mint piaci közös-
ség integrálja a helyi lakosságot számta-
lan sajátossággal, amiről fentebb már 
esett szó. Itt az etnikai elem csak ideoló-
giai kötőszövet, a globalizáció idején ta-
lálták ki, hogy elhülyítsék az embereket. 
Az etnikumok, mint vér és rokonsági ala-
pú közösség, régen elhaltak, a nemzeti-
ség fogalma helyére állították be hol bu-
taságból, hol tudatos manipulációval. A 
kis nemzetállamok tulajdonképpen gaz-
dasági értelemben már halottak.”

-ács-

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek áprilisi 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  április 23. 15.00-16.00-ig,  
   Városháza 2. terem
Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  április 16. 17.00-18.00-ig,  
   Városháza 2. terem
Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  április 16. 16.00-17.00-ig,  
   Városháza 2. terem

Gyurcsek János  4. választókörzet  április 29. 8.00-10.00-ig,  
   Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  április 30. 14.30-16.30-ig, 
   Városháza 5. szoba

Karcagi-  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  április 15. 15.00-16.00-ig,  
   Városháza 2. terem

Szepesi Tibor 7. választókörzet  április 17. 16.00-tól,  
   Kiskulcsosi tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  április 17. 16.00-17.00-ig,  
   Kádas György Ált. Isk.,
   Kisújszállási út 45. 

(...folytatás az 1. oldalról)
- Fejlődik a gazdaság, a mezőgazdaság, azok a gyerekek, akik 

kukoricacsuhé babával játszottak, azok ma már nem azzal játsza-
nak. Laptoppal, számítógéppel drónokat reptetnek, tehát válto-
zik a világ, változnak az emberek. Egy dolog nem változik, a ter-
mészet törvényei, hogy a magot be kell ültetni a földbe, hogy kell 
eső, víz, napfény és a természetnek bárhogy is dolgozzunk, ki va-
gyunk szolgáltatva. A természet törvényeit nem tudjuk, és nem 
is szabad áthágni, de minden olyan modern eszközt, lehetőséget 
meg kell ragadni, ami a modern, hatékonyabb, gazdaságosabb me-
zőgazdasághoz szükséges. Mindenki érzi a bőrén, hogy egyre ke-
vesebb ember dolgozik a mezőgazdaságban, tehát minden olyan 
munkát, amit régen akár több ember végzett, azt valahogy  gépek-
kel, modern eszközökkel ki kell váltani, ezt diktálja a világ, a fej-
lődés. Biztos vagyok benne, hogy a Kárpát-medence magyarsága, 
mint ahogy évszázadokon keresztül meg tudott felelni a kor kihí-
vásainak, ennek a modernizációnak nemcsak megfelelni fog, ha-
nem példát fog mutatni Európában, és az egész világban a modern 
magyar mezőgazdaságból - mondta a képviselő. 

- Úgy gondolom, a mai napon olyan előadást fognak látni, ami 
meggyőződésem, hogy minden szempontból a jövő. A levegőből 
történik itt is a permetezés, de költséghatékonyabban, így sokkal 
pozitívabb eredményeket fognak elérni termőföldjeiken a gazdák. 
Miniszter úr már elkezdte kidolgoztatni a hozzákapcsolódó szabá-
lyozást, megkértük az EU-tól az engedélyeztetést, s ha minden si-
kerül, jövőre már ezekkel a drónokkal lehet permetezni, dolgoz-
ni - ígérte a jelenlévőknek Negrutz Ágoston Miklós (AM) miniszteri 
megbízott. Ezután dr. Zalai Mihály, a Szent István Egyetem egye-
temi adjunktusa szólt arról, hogy a drónok hogyan tudnak segíteni 
a gazdáknak, s ez a jövőbeni technika mennyiben változtatja meg 
az eddigi permetezési, növénytáplálási szokásokat. A permetező 
drónokat Udvarhelyi Csaba kiemelt importőr mutatta be, majd a 
növénymonitoring szerepéről a precíziós gazdálkodásban címmel 
dr. Lányi Vincze, a SZIE tanára osztotta meg gondolatait a jelen-
lévő gazdákkal, akik ezt követően a DE Karcagi Kutatóintézetének 
tábláiban nézték meg gyakorlatban is a permetező drónokat.

DE

A kezdetek óta részt vesz Berekfürdő a Start-munka-
programban héthektáros kertészettel. Most ehhez kap-
csolódva, a megtermelt javak feldolgozására, tartósításá-
ra 300 millió forintos állami támogatással elkészült a Be-
rekfürdői Zöldség- és Gyümölcsfeldolgozó üzem, amelyet 
április 3-án, szerdán adtak át ünnepélyes keretek között. 

- Az elfogadott költségvetési törvény alapján idén 180 milliárd 
forint összegű lesz a közfoglalkoztatásra fordítható forrás. Berek-
fürdő a 2012 óta részt vesz a Start-munkaprogramban, s most ez 
a beruházás is megvalósult, hogy a megtermelt javakat feldolgoz-
hassák - mondta dr. Hoffmann Imre, BM KVHÁT helyettes ál-
lamtitkára, aki jó munkát kívánt az üzemnek. Dr. Berkó Atti-
la kormánymegbízott is arról szólt, hogy az a 300 millió forint, 
amit kapott a BM pályázatán a település, egy 21. századi feldol-
gozóüzem kialakítását tette lehetővé. Molnár János polgármester 
megköszönte a támogatást és elmondta, több őstermelővel, kör-
nyező start-munkás önkormányzattal is egyeztettek már, hogy az 
üzemnek majd legyen elegendő feldolgozandó zöldsége, gyümöl-
cse. Értékesítésben a helyi és környékbeli közétkeztetőkre, szállo-
dákra, s az ide érkező turistákra is gondolnak majd - ígérte.  

A feldolgozóüzemet Sári Réka üzemvezető mutatta meg dr. 
Hoffmann Imre, helyettes államtitkárnak, dr. Berkó Attila kor-
mánymegbízottnak, Piroska Miklós megyei közgyűlési elnöknek 
és az érdeklődőknek.

DE

Feldolgozóüzemet avattak 
Berekfürdőn 

Tájékoztató
az ingyenes tavaszi szünidei gyermekétkeztetésről

A Karcag Városi Önkormányzat a szünidei gyermekét-
keztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmé-
re a déli meleg főétkezést hátrányos és a gyermekvédel-
mi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.
Az ingyenes szünidei étkezést a tavaszi szünetben:

 - a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő 
gyermek a bölcsőde és az óvoda zárva tartásának 
időtartama alatt valamennyi munkanapon, míg

 - a többi jogosult gyermek 2019. április 16. napján ve-
heti igénybe.

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy csak a lent említett 
időpontban áll módunkban a jegyeket kiadni!

Az étkeztetés 11.30-13.30 óra között az ebéd elvite-
lével a szülők részére előre kiközölt helyszíneken való-
sul meg.

Az étkezés igénybevételéhez étkezési jegy kerül ki-
adásra.

A Városi Önkormányzat Városgondnoksága a Villa-
mos utca 109. szám alatt osztja ki az étkezéshez szüksé-
ges jegyeket.

Szünet Jegyosztás napja Jegyosztás 
időtartama

Tavaszi 2019. április 16. 
(kedd)

09.00-12.00
14.00-17.00

Modern technológiák a 
mezőgazdaság szolgálatában
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RIPORT

- Kicsit kacskaringós és hosz-
szú volt ez az út, amire Kar-
cagra kerültem a feleségemmel 
- idézi a kezdeteket a tanár úr. 
1944. szeptember 14-én római 
katolikus gazdálkodó családba 
születtem Jászfényszarun. Szü-
leim kis családi birtoka - 17 kat.
holdnyi - jó és inkább rossz mi-
nőségű földje, a Zagyva folyó 
mentén volt, ahol sok-sok mun-
kával próbáltak szerényen meg-
élni. Az általános iskola befeje-
zése (1959) és a továbbtanulás 
kezdete, a magyar történelem 
„viharos” időszakára - a mező-
gazdaság szocialista átszervezé-
sére, téeszesítésére esett.

A sors szeszélye folytán 1962-
ben a karcagi mezőgazdasá-
gi technikumba kerültem, ahol 
kiváló tanáraim és a környezet 
hatására, végleg elköteleztem 
magam a mezőgazdaság mel-
lett. Ebben az időben már szak-
mai versenyeken is részt vet-
tem. A folytatás már világos 
volt, így felvételiztem és beke-
rültem a Gödöllői Agrártudo-
mányi Egyetem Mezőgazdaság-
tudományi Karára, ahol 1970-

ben agrármérnöki diplomát sze-
reztem. Mint az akkori Megyei 
Tanács társadalmi ösztöndíja-
sa, munkámat a Tiszazugban - 
a csépai Petőfi Tsz-ben kezdtem. 
Ebben az időszakban szerez-
tem újabb diplomát a Debrece-
ni Egyetem Öntözés Mezőgaz-
dasági Vízgazdálkodás szakon.

Itt, és a kunhegyesi Vörös 
Október Tsz-ben letöltött 9 év 
után - szintén a mezőgazdaság-
hoz kötődően - pályamódosítás 
történt az életemben.

1979 év végétől a karcagi Me-
zőgazdasági Szakközépiskolá-
ba kerültem feleségemmel, és 
itt dolgoztam nyugdíjazásomig, 
mint gyakorlati oktatásvezető 
szaktanár. Ebben az időszakban 
végeztük el feleségemmel Gö-
döllőn a mérnöktanári szakot is. 
Munkahelyi feladatom volt - ta-
nítási órakedvezménnyel - az is-
kola tangazdaságának irányítása, 
a tanulók gyakorlati tevékenysé-
gének szervezése (mai szóhasz-
nálattal a duális képzés), a kör-
nyező üzemekkel, más oktatá-
si intézményekkel való kapcso-
lattartás. Ebbe sok minden bele-

fért, még az akkori időben meg-
tartott gazdászbálok szervezése 
is. Úgy érzem - éreztetik velem -, 
hogy az iskolai elméleti és szak-
mai gyakorlati tevékenységem 
nem volt sikertelen. A végzett, 
különböző munkahelyeken dol-
gozó tanulók jó érzésekkel, pozi-
tív élményekkel reagálnak az ak-
kori befektetett munkámra - ami 
nagyon jóérzéssel tölt el - ismeri 
be Ézsiás Antal.

- Említette, hogy felesége is 
szakmabeli.  

- Igen, ő is szintén agrármér-
nök, s mindig egy munkahelyen 
dolgoztam vele. Lányaink Kata 
és Anikó más pályát választot-
tak, nagyon büszke vagyok rá-
juk, s a két csodálatos unokánk 
Berta és Klára elvarázsolnak 
bennünket, amikor hazajönnek 
Karcagra, hiszen folyamatosan 
fejlődnek, okosodnak. Ők is a 
mi büszkeségeink. 

- Mi jelentette a tanítás mel-
lett a kikapcsolódást? 

- Szülőfalumban nagy hagyo-
mánya volt, és van a kertészke-
désnek, ahol fiatalként magam 
is sokat, és szívesen dolgoztam. 

Mindig élt bennem ez a vonza-
lom, ezért letelepedésem után itt, 
Karcagon vásároltam egy zárt-
kertet, ahol gazdálkodom. „Kis-
kert - nagy öröm, nagykert - sok 
munka” - mottó alapján zöldség-
gyümölcs és virágtermesztést 
folytattam, folytatok ma is. A ki-
kapcsolódást nekem a kertészke-
dés, feleségemnek a varrás, az ol-
vasás jelenti. Kerti munkám so-
rán kapcsolatba kerültem a he-
lyi kertészekkel, gazdákkal. Sok 
felmerülő problémát próbáltunk 
megbeszélni, megoldani, igye-
keztem szakmai tudásommal 
segíteni. Nyugdíjasként is részt 
veszek a közösségi életben, tag-
ja vagyok a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara helyi bizottságá-

nak és a „Legszebb konyhaker-
tek” mozgalomnak, ahol a kar-
cagi zsűrit erősítem. Kertész és 
gazdálkodói tapasztalataimat 
szívesen megosztom embertár-
saimmal, és időnként az ország 
lakosságával is - árulja el Ézsiás 
Antal, aki számára meglepetés 
volt a díj.

- Nem számítottam rá, hiszen 
én nem „nagyban” gazdálko-
dom. Feltételezem, hogy A leg-
szebb konyhakertek mozgalom-
ban való aktív zsűri részvétele-
mért és a szakmai segítségemért 
kaptam. Most is szívesen adom 
át tudásomat a kertészkedés 
iránt érdeklődőknek - mondja 
a díjazott.

DE

Együtt él a természettel 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei NAK „Az év gazdája 2018” - rangos díját 
vehette át a közelmúltban Szolnokon Ézsiás Antal, a Szentannai Sámuel Kö-
zépiskola nyugalmazott mérnöktanára, a Legszebb konyhakertek mozga-
lom karcagi zsűrijének a tagja. Vele beszélgettünk életéről, terveiről.

Megalakulásának tizedik évfor-
dulóját ünnepelte március 26-án, 
kedden a Nyugdíjas Pedagógus 
Klub a Déryné Kulturális Központ 
klubtermében. A rendezvényen a 
tagok felidézték megalakulásu-
kat és az elmúlt tíz év jelentősebb 
eseményeit.

Az ünnepségen elsőként Molnár 
Józsefné klubvezető, nyugdíjas óvo-
dapedagógus köszöntötte klubtársa-
it. - Tíz év az száz foglalkozás, kb. 60-
80 előadás. Annyi téma, annyi meg-
hívott előadó, vagy közülünk előadó 
– kezdte köszöntőjét a klubvezető. - A 
klub mi vagyunk magunk. Ha mi az 
érdeklődésünkkel, aktivitásunkkal, a 
közösségbe való járás szeretetével 
nem tartjuk életben, akkor ez a klub 
nem lenne ma sem – fogalmazott, és 
azt kívánta, hogy legyen még lehe-
tőségük nagyon sokáig együtt lenni.

Soós Gézáné pedagógus rövi-
den beszélt a klubok alakulásáról. El-
mondta, hogy kocsmai asztaltársa-
ságokból nőtte ki magát, és aztán a 
szabályok kialakulásával a klasszikus 
klub az arisztokratákra volt jellemző. 
- A mi klubunk más. Összeköt minket 
sok-sok évtized, nagyjából azonos, 
hasonló munkakörben eltöltött ide-

je, a közös érdeklődés, az igény a kul-
túra, a tudományok iránt. Itt megért-
jük a másikat, és minket is megérte-
nek – mondta Soós Gézáné.

Őt követve Mátyus Sándorné, a 
klub elindítója és egykori vezetője 
idézte fel az elmúlt tíz év fontosabb 
eseményeit. A Nyugdíjas Pedagógus 
Klub 2009 márciusában az akkori pol-
gármester, dr. Fazekas Sándor felké-
résére indult el Karcagon. Akkor har-

mincöt taggal kezdték meg műkö-
désüket, az évek során azonban né-
hányan egészségügyi állapotuk rom-
lása miatt elhagyták a klubot, öt fő-
től pedig végső búcsút vettek. Jelen-
leg a kisebb ingadozásokat követő-
en, újra 35 fő a taglétszámuk. Mátyus 
Sándorné beszélt arról, hogy a tíz év 
alatt milyen előadók tették tisztele-
tüket közöttük, továbbá megköszön-
te mindenkinek a klubhoz való hű-

ségét, bekapcsolódását. Majd egyik 
versével köszöntötte nyugdíjas társa-
it a tízéves évforduló alkalmából.

Az ünnepséget a visszatekintő gon-
dolatok után Molnárné Győri Erika 
óvodapedagógus hegedűjátéka szí-
nesítette.

Molnár Józsefné klubvezető újsá-
gunknak elmondta, a közösség éven-
te tíz alkalommal találkozik a Déry-
nében, ahol különböző témájú elő-
adásokat tartanak, illetve hallgatnak 
meg. Idén a Rákóczi évet ünnepelik 
meg, Ady Endrére emlékeznek, to-
vábbá különböző egészségügyi prob-
lémákkal fognak foglalkozni. - Négy-
öt alkalommal pedig kimozdulunk a 
Dérynéből. Az egyik ilyen alkalommal 
Pánti Ildikó képviselőasszony – aki 
szintén tagunk – ajándékoz meg ben-
nünket egy Karcag környéki kirándu-
lással. Így idén a Bene tanyára, illet-
ve a Kecskeri-tóhoz látogatunk el. Az 
önkormányzat támogatásával pedig 
egy hosszabb buszos kiránduláson 
fogunk résztvenni. Ez egy kastélylá-
togató sorozat, amely során tavaly a 
szabadkígyósi kastélyt néztük meg, 
idén pedig Tiszadobra megyünk – 
árulta el a klubvezető.

Kapás Mónika

Tíz éves a Nyugdíjas Pedagógus Klub
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Kreatív labdajátékok 
címmel tartott bemuta-
tó foglalkozást a „Délu-
táni Pattogó” mozgá-
sos tehetséggondozó 
műhely március 25-én, 
hétfőn a Takács Péter 
úti Óvodában. A foglal-
kozást más óvodák óvo-
dapedagógusainak mu-
tatták be.

Gyökeres Éva óvoda-
pedagógus, a tehetség-
gondozó műhely vezető-
je elmondta, a foglalkozással 
a problémakezelés, a párban 
való dolgozás és a gömbér-
zékelés fejlesztése a cél. A 
kreatív játékok elősegítik a 

gyerekek személyiségének a 
fejlődését.

- A 2012 óta működő tehet-
ségműhelyben az óvodások 
megismerkednek a kézilabda, 

a röplabda, a kosárlabda és a 
futball labdavezetési techni-
káival a nevelési év végéig, va-
lamint az adott sportág esz-
közeivel – fogalmazott Gyöke-
res Éva.

„Délutáni Pattogó”

Április 2-án, kedden a Györffy István Katolikus Ál-
talános Iskola udvarán a Szakmavilág Roadshow vár-
ta az érdeklődőket. A roadshow 2019 márciusában in-
dult útjára a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, va-
lamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara közös szervezésében. A rendezvény célja, 
hogy a pályaválasztás előtt álló, elsősorban hetedik osz-
tályos tanulók figyelmét a szakmatanulás felé irányít-
sák. A részletekről Bede Gábor pályaorientációs tanács-
adót kérdeztük. 

A rendezvény ideje alatt négy szakmacsoport bemuta-
tására került sor: az építőiparról, a vendéglátásról, az au-
tóiparról, illetve a könnyűiparról tájékozódhattak a város 
hetedik osztályos tanulói. A felállított kamionban interak-
tív élményként, VR szemüveg segítségével próbálhatták ki 
a szakmacsoport egyes szakmáit az érdeklődők. Így bele-
kóstolhattak a tanulók, hogy milyen autószerelőnek len-
ni, vagy éppen szakácsként dolgozni. Ezen kívül lehetőség 
nyílt még az építőiparon belül interaktív módon kipróbál-
ni, hogy milyen a falrakás, a hegesztés, vagy éppen a tető-
építés.

- A roadshow mellé kísérőrendezvényként szerveztük 
meg, hogy a Karcag és környéki szakképzőiskolák be-
mutathatták a szakmakínálatukat. Jelen volt Karcagról a 
Szentannai Sámuel Középiskola, a Kádas György EGYMI, 
a Karcagi Szakképzési Centrum iskolái, köztük a Var-
ró István Szakiskolája is a rendezvényen. A hetedikesek a 
program végén ajándékkal távoztak, valamint az élmény-
feldolgozás elősegítéséért egy kérdőívet tölthettek ki a lá-
tottak és a halottak tükrében - tudtuk meg Bede Gábortól. 

Az elkövetkezendő időszakban még ötvenhárom hely-
színen fogja a kamion a szakmákat népszerűsíteni. A szer-
vezők bíznak abban, hogy rendezvényeikkel hozzájárulnak 
ahhoz, hogy egyre több diák kedvet kapjon a szakmák ta-
nulásához.

Brehó Mónika

Szakmákat próbálhattak ki 
a hetedik osztályos diákok

Vezetőséget választott a Karcag Városi 
Diákönkormányzat március 28-án, csütör-
tökön a Városházán. A diákfórumon a ve-
zetőségi tagok megválasztása mellett elő-
adásokat is meghallgathattak a diákok. 

A közgyűlésen elsőként Dobos László pol-
gármester köszöntötte a diákokat. - Nagyon 
fontosnak tartjuk, hogy a városban egy pezs-
gő diákélet valósuljon meg – kezdte a város-
vezető, majd visszatekintett a történelemben. 
Beszélt arról, hogy az önkormányzatiság 

mindig a vérében volt az itt élőknek, már akkor 
is, amikor IV. Béla betelepítette a kunokat erre 
a vidékre, akik aztán maguk közül választották 
ki az elöljárókat úgy, ahogy tesszük ezt most, a 
21. században. - Néhány évvel ezelőtt könnyebb 
volt az önkormányzatunk élete abból a szem-
pontból, hogy akkor még mi voltunk a fenntar-
tói a város összes oktatási intézményének. Ez a 
kép változott, és ez nem biztos, hogy rossz, sőt 
jó, hiszen színesedik a paletta – fogalmazott a 
polgármester. Dobos László örömét fejezte ki, 
hogy a diákönkormányzat működik a város-
ban, és a jövő nemzedéke már ott ül a padsorok-
ban. Kiemelte, hogy az idén is nagyon sok ese-
mény lesz Karcagon, amely a diákságot is érinti. 
Ilyen többek között a Nagykun Diák Sport Via-
dal, amelynek a Szentannai Sámuel Középisko-

la és Kollégium lesz a fő-
szervezője.

Gyulavári Attila Zsolt, a 
KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesü-
let elnöke elmondta, min-
dig törekszenek arra, hogy 
minél több hasznos infor-
mációt, programot, pályá-
zati forrást ajánljanak az 
intézmények, illetve a fiata-
lok figyelmébe.

A diákfórumon Pardi 
Sándor, a Karcagi Szak-
képzési Centrum főigazga-
tója tartott előadást arról, 

hogy milyen lehetőségei vannak azoknak a kar-
cagi fiataloknak, akik a szakképzésben képzelik 
el a jövőt.

Emellett a diákok kiscsoportos foglalkozások 
keretében a KVDÖK jövőjét, leendő programjait 
tervezték, és dolgozták ki.

A tisztújító szavazáson öt vezetőségi tagot vá-
lasztott meg a Karcag Városi Diákönkormány-
zat. A vezetőségben elnök lett Dobrai Csenge, a 
Györffy István Katolikus Általános Iskola tanu-
lója, a további négy pozícióba pedig Baráth Luk-
ács Patrik (Szentannai Sámuel Gimnázium, Szak-
középiskola és Kollégium), Baga Zsolt, Hangyási 
Márk Máté és Kiss Alfonz (mindhárman a KSZC 
Varró István Szakgimnáziuma, Szakközépiskolá-
ja és Kollégiumának diákjai) került.

Kapás Mónika

Vezetőséget választott 
a városi diákönkormányzat

Képünkön a Karcag Városi Diákönkormányzat vezetősége
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„A modern Izrael története alapvetően az ősök hazájába való vissza-
térés, az üldöztetés, a bizonytalanság és a félelem száműzetéséből, azért 
hogy szabadon, emberi méltósággal, függetlenül és békében élhessünk.” 

(Golda Meir)
A világháborút követően, a Palesztinában rendszeressé váló ter-

rorcselekmények arra kényszerítették az angolokat, hogy visszaad-
ják mandátummegbízatásukat az ENSZ-nek. Ezek után megalakult 
az ENSZ Palesztinai Különbizottsága. Munkájuk végeztével a javasla-
tuk az volt, hogy hozzanak létre egy arab és egy zsidó államot. Jeru-
zsálem és Betlehem kerüljön nemzetközi irányítás alá. Az arabok a bi-
zottság munkájában nem vettek részt, a tervezetet pedig elutasították. 
Az ENSZ közgyűlés végszavazása 1947. november 29-én volt, amelynek 
során 33 igen, 13 nem szavazattal, és 10 tartózkodással a felosztási ter-
vet elfogadták. Az utolsó brit katona távozásának időpontját 1948. má-
jus 14. 17.00 órában határozták meg.

A szavazás eredményét hallva Weizmann így kiáltott fel: „ Mire vár-
nak még a bolondok?”

A Zsidó Nemzeti Tanács nehéz döntés előtt állt. Természetesen meg 
akarták alapítani Izraelt, de körben öt arab állam hadserege sorakozott 
fel, hogy támadást indítson Izrael kikiáltása esetén. Egy nappal az ál-

lamalapítás előtt a tanács összeült, hogy elfogadja a Függetlenségi Nyi-
latkozat szövegét. A vallásosok nem akarták elfogadni, mert nem szere-
pelt benne Isten. A nem vallásosok meg akkor nem írták volna alá, ha 
szerepel benne. Végül Ben-Gurion végszónak odaírta, hogy „Izrael kő-
sziklájában bízva”. Ezt mindenki elfogadta. Ben-Gurionnak nem tet-
szett teljesen a szöveg, ezért átírta. Az ünnepség előtt még a tanács tag-
jai jóváhagyták az újra írt dokumentumot. Ekkor döntötték el azt is, 
hogy az új országnak Izrael Állama lesz a neve.

Az ünnepség egy vicces helyzet miatt veszélyben forgott. A titkár-
nő legépelte a nyilatkozatot, de csak néhány perc volt arra, hogy eljut-
tassák az ünnepség helyszínére. A szöveget vivő titkár azonban nem 
kapott taxit. Stoppal ment a helyszínre, de egy angol rendőr gyorshaj-
tásért megállította a gépkocsit, és nem akarta elengedni. A titkár azt 
mondta: pár perc múlva itt nem az angolok az urak, ugyan ki hajtja be 
a bírságot? Ha nem mehet tovább, új állam sem lesz, mert nála van a 
Függetlenségi Nyilatkozat. Így a rendőr elengedte őket.

Izrael Államának kikiáltására a tel-avivi Szépművészeti Múzeumot 
jelölték ki. A falra Theodor Herzl képét, és a leendő állam zászlóját tet-
ték, valamint zsidó festők képei voltak a díszek. Háromszáz meghívott 
volt. A székeket a környező éttermek adták, a mikrofonokat az áruhá-
zak. Szigorú titoktartást rendeltek el, persze minden kiszivárgott, és 
több ezer ember gyűlt össze a múzeum előtt.

Délután 4 órakor a Hatikva eléneklésével elkezdődött az ünnepség, 
majd Ben-Gurion felolvasta a nyilatkozatot: „A zsidó nép számára Iz-
rael földje jelentette a legjobb helyet. Első alkalommal is itt alapítot-
tak független államot és hoztak létre nemzeti és az egész világra kiter-
jedő jelentős kulturális értékeket. Itt adták a világnak az Örökkéva-
ló Könyvek Könyvét is. Így most mi is kikiáltjuk a zsidó állam létrejöt-
tét, amelynek neve Erec Israel, Izrael Állama. Arra kérjük Izrael Álla-
mának arab lakóit, hogy őrizzék meg a békét, és vegyenek részt az ál-
lam építésében, mint teljes jogú, és egyenlő polgárok. A diaszpóra zsi-
dóságát pedig arra kérjük, hogy gyűljenek oda Izrael földjének zsidó-
sága mellé, és álljanak melléjük az ősi álom valóra váltásában. Ez Izra-
el megváltása. Izrael Kősziklájában bízva. Ezt a nyilatkozatot az anya-
föld talaján állva írjuk alá Tel-Aviv városában a sabbath kezdetén 1948 
május 14-én”.

(Folytatása következik.)
dr. Molnár Sándor

Izrael, ahogy én látom

Jeruzsálemi látkép az Osztrák Intézet tetejéről, amely Ferenc József zarándoklatára épült

A Muzsikás együttes több, mint 10 éve 
járja az ország általános- és középiskoláit a 
Rendhagyó énekóra MOL-ban programjuk-
kal. A zenei élményhez jutás, az éneklés, a 
zenetanulás, a zene befogadásának képes-
sége jótékony hatású az általános műveltsé-
gi szint emelése mellett a gyerekek testi-lel-
ki harmóniájára is. A rendkívül gazdag Kár-
pát-medencei hagyományos népzenét min-
denkinek ismernie kell, s mi ezt szeretnénk 
ezekkel a koncertekkel - fogalmazott Hamar 
Dániel zenekari tag. Mivel fő támogatónk az 
egyik hazai olajcég, ez lehetővé teszi, hogy in-
gyenes órákat tarthassunk az iskolákban, s 
bemutassuk a gyerekeknek az élő népzenét. 
Eddig közel 600 iskolába jutottunk el, és ko-
rábban már felléptünk Karcagon is - mond-
ta a zenész. 

A több mint 30 éves Muzsikás együttessel 
évekkel ezelőtt, Kapolcson, a művészeti feszti-
válon találkozott Kovács Szilvia alpolgármes-
ter, aki számára nagy öröm, hogy az egyik 
legnépszerűbb, legismertebb magyar népze-

nei együttes most Karcagon három koncer-
tet is ad.

- Fontos, hogy már az iskolás gyerekek-
kel megismertessük a magyar népzenét, s az 
együttes ezt vállalta fel ezekkel a koncertek-
kel. Játékos formában a hangszerbemutató 
és a zenei magyarázatok után biztos lesznek, 
akik kedvet kapnak a népzene tanulásához 
is, hiszen fontos, hogy ezek a szép dallamok 
is nemzedékről nemzedékre átörökődjenek - 
vélte Kovács Szilvia.

Laczik Dénesné, a Kovátsos Gyerekekért 
Alapítvány elnöke meghívására érkezett a ze-
nekar Karcagra. - Láttam őket egy vidéki ren-
dezvényen fellépni, és akkor fogalmazódott 
meg bennem, hogy ezt a kovátsosoknak is lát-
nia kell. Amikor megírtam a pályázatot a két 
koncertre - alsósok és felsősök - arra gondol-
tam, hogy a Kiskulcsosi iskolásoknak is jó 
lenne erre a napra egy koncert, így őket is be-
leírtam a pályázatba. Így jutott el a mai napon 
oda is a Muzsikás együttes - sorolta az elnök.

DE

A népzenét népszerűsítették az iskolásoknak

(...folytatás az 1. oldalról)
A Közgyűjteményi szféra 

nevében Angi József, a Déri 
Múzeum igazgatója köszön-
tötte a konferencia résztvevő-
it, majd felidézte, hogyan pró-
bált a múzeumi szféra azokkal 
a kihívásokkal szembenézni, 
amelyeket a látogatói számok 
hullámzása okozott az elmúlt 
20-30 évben. Elmondta, eb-
ben az időszakban új tech-
nikákat, technológiákat pró-
báltak ki, és törekedtek azok 
meghonosítására a múzeu-
mokban, levéltárakban. 

Kerepeszky Róbert intézeti igazga-
tóhelyettes, egyetemi docens a Debrece-
ni Egyetem Történelmi Intézete nevében 
szólt a megjelentekhez, és úttörőnek ne-
vezte a konferenciát. - Azt gondolom, hogy 
ez egy olyan rendezvény, amely nemcsak 
nekünk, szakmai szereplők számára jelen-
tős, hanem fontos a diákjaink számára akár 
középiskolában, akár egyetemen. Fontos 
a közgyűjteményekben dolgozó kollégák 
számára, és azt gondolom, hogy szélesebb 

értelemben véve a társadalom egészének 
is. Ebben van feladatunk, és felelősségünk 
– fogalmazott Kerepeszky Róbert.

A köszöntő gondolatok után két szek-
cióban előadásokat hallgathattak meg az 
érdeklődők többek között a virtuális mú-
zeumokról, a digitalizált levéltárakról, az 
internetes adattárakról, gyűjteményekről, 
a kutatástámogató információs rendsze-
rekről.

Kapás Mónika

A virtuális múzeumokról rendeztek konferenciát
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(...folytatás az 1. oldalról)
Karcagi-Nagy Zoltán, a 6. számú választó-

kerület önkormányzati képviselője elmondta, 
a lakosság kérésére és a közterületfelügyelők 
javaslata alapján a Városgondnokság szak-
emberei a Baross utca teljes úthosszán vég-
zik a kátyúk javítását. Hangsúlyozta ugyanak-
kor, hogy folyamatosan ellenőrzik az utakat, 
és amennyiben lehetőség lesz rá, további ja-
vításra is sor kerül.

- A Déli külvárosban az útalapépítés napo-
kon belül meg fog kezdődni, illetve egy má-

sik útalap építése is még az idei évben várha-
tó. Továbbá nagyon szeretném megvalósítani 
a Takács Péter úti Óvoda kapubejárójának az 
aszfaltozását, már le is adtam a munka meg-
rendelését – fogalmazott Karcagi-Nagy Zoltán.

A helyszínen Kenéz József munkairányító 
elmondta, hogy már a Vasút utcán, a Széche-
nyi sugárúton, a Szent István sugárúton, a De-
ák körúton, a Liget utcán és a Temető utcán is 
megkezdték az úthibák javítását. A munkálatok 
várhatóan egészen októberig zajlanak majd.

Kapás Mónika

HÍREK

A Könyvtárostanárok Mun-
kaközössége március 21-én, csü-
törtökön rendezte meg hagyo-
mányos foglalkozását a Csoko-
nai Könyvtárban. A találkozón 
az iskolai könyvtárak helyzeté-
nek értékelése mellett megem-
lékeztek a száz éve elhuny Ady 
Endre munkásságáról is.

A tizennégy éve működő Könyv-
tárostanárok Munkaközössége ösz-
szefogja a város iskolai könyvtáro-
sait, könyvtáros-tanárait és könyv-
tárpedagógusait.

A március 21-ei foglalkozáson 
Rimaszombati Károlyné nyug-
díjas magyar szakos tanár emlé-
kezett vissza Ady Endre életútjá-
ra, munkásságára a halálának szá-
zadik évfordulója alkalmából, majd 
Szathmári Lajosné és Andrási Zoltánné 
is felolvasott egy-egy verset Ady Endré-
től. Szabó Péterné gyerekkönyvtáros pe-
dig a száz évvel ezelőtti Párizsról és Ma-
gyarországról vetített rövid filmeket, 
amelyekkel felidézte a korabeli hangula-
tot. - Próbáltuk átkarolni Ady munkás-
ságát, hiszen ő a poétaságában és az em-
berségében is halhatatlan volt – fogalma-
zott dr. Kasuba Jánosné.

A Könyvárostanárok Munkaközös-
ségének vezetője ezt követően beszélt 
arról, hogy a város iskolai könyvtárai-
nak életében az utóbbi években leépü-
lés érezhető. - Sajnos a gyerekek keve-
sebb könyvet olvasnak a számítógépek 

és okostelefonok miatt, az internet és 
a televízió elvitte őket innen. Ez nem 
egy helyes irány, ezért próbálunk ellene 
tenni, és azon gondolkodunk, hogyan 
tudnánk a gyerekeket arra irányítani, 
hogy olvassanak papíralapú könyveket. 
Különösen fontos lenne az alsó osztá-
lyos tanulóknak az olvasás népszerű-
sítése – mondta a munkaközösség veze-
tője, aki szerint szükség lenne új köny-
vekre is az iskolákban, mert sok szülő 
nem tudja megvásárolni azokat.

A Könyvtárostanárok Munkaközös-
sége a Csokonai Könyvtárral közösen 
igyekszik olvasásra ösztönző versenye-
ket szervezni, például mondák, törté-

netek alapján rajzversenyekkel készül-
nek a gyerekeknek.

A foglalkozáson döntöttek arról, hogy 
május végén a Rákóczi év jegyében a re-
géci várba látogatnak el. A tanulmányi 
kirándulás egy önkormányzati támoga-
tásból valósulhat meg. A munkaközös-
ség megköszönte Pánti Ildikó képvise-
lőnek – aki személyesen is jelen volt – és 
a Karcag Városi Önkormányzat Képvi-
selő-testületének a támogatást.

A Könyvtárostanárok Munkaközös-
sége következő foglalkozását várhatóan 
április végén tartja. 

Kapás Mónika

Az olvasás népszerűsítésére 
törekednek a könyvtárostanárok

Megkezdődtek az útjavítások

Megszépülnek a köztereink
(...folytatás az 1 oldalról)

A munkálatok jól haladnak, a közterekre szánt virágokat 
üvegházban nevelik, de folyamatos a palántanevelés is. A meg-
termelt primőr növények a város konyháján hasznosulnak.

Molnár Pál elmondta, hogy folyamatosan figyelik a város-
ban a veszélyes fákat. Indokolt esetben, s engedély birtoká-
ban elvégzik a munkát, ha szükséges, újakat ültetnek az el-
távolított növények helyére. Kiemelte, hogy a város törek-
szik arra, hogy minél több fát ültessenek el mind külterüle-
ten, mind a belterületen. 

A közmunkaprogram folytatódik a 1,3 hektáros területen, 
a Téglás II. zártkertben. A megtermelt primőr növények, 
gyümölcsök a város konyháján kerülnek felhasználásra.

Takarmányt 
lopott

A Karcagi Rendőrkapitányság el-
járást indított lopás vétség elköve-
tésének megalapozott gyanúja mi-
att egy tiszagyendai lakos ellen. A 
16 éves fiatal 2019. április 4-én dél-
után egy tiszagyendai ház tárolójá-
ból kilenc zsák takarmányt és egy 
horgászbotot tulajdonított el. A 
rendőrök a beszerzett adatok alap-
ján azonosították és elfogták a tol-
vajt, akit gyanúsítottként kihallgat-
tak. A nyomozók megállapították, 
hogy a fiatalkorú az ellopott takar-
mányt a jószágaival megetette.

Bolti szarkát fogtak
A Karcagi Rendőrkapitányság el-

járást indított tulajdon elleni sza-
bálysértés elkövetése miatt egy kar-
cagi lakos ellen. A 38 éves nő 2019. 
április 6-án délután egy karcagi áru-
házból különböző élelmiszereket és 
háztartási termékeket tulajdonított 
el úgy, hogy azokat a táskájába rej-
tette. Éppen távozni akart az üzlet-
ből, amikor a bolt dolgozója tetten 
érte és a járőrök érkezéséig vissza-
tartotta a tolvajt. A rendőrök a jog-
sértőt a Karcagi Rendőrkapitány-
ságra előállították, meghallgatták 
és szabálysértési őrizetbe vették.

Rendőrségi 
hírek
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POSTALÁDA

Február 7-én a Csokonai Könyv-
tárban került megrendezésre a „Szép 
magyar beszéd” verseny területi for-
dulója, ahol iskolánkból nyolc ta-
nuló vett részt: Szentannai Larissza, 
Doma Petra Dorina, Molnár Tifani, 
Jónás Lili Hanna, Kiss Éva Noémi, 
Pintér Gabriella, Tóth Enikő, Bereg-
szászi Flóra.

A versenyzők egy szabadon válasz-
tott prózai szövegrészletet adtak elő, 

majd egy központilag meghatáro-
zott, kötelező szöveget olvastak fel rö-
vid felkészülés után. 

Mindenki szépen szerepelt. Kiss Éva 
Noémi, 6. osztályos tanulónk 2. helye-
zést ért el az 5-6. évfolyamos tanulók 
közül. Felkészítő tanára Horváthné 
Pandur Tünde Róza.

Február 13-án a Györffy István Kato-
likus Általános Iskolában a Györffy Na-
pok keretében meghirdetett „Györffy-

Téka” városi olvasóversenyen vet-
tek részt diákjaink. A verseny írásbe-
li (feladatlapos szövegfeldolgozás) és 
a szóbeli (hangos olvasás) fordulóból 
állt. 

A 2. osztályos tanulók: Nagy Enikő, 
Szancsik Anna Csilla szépen szerepel-
tek. Felkészítő tanáruk Veres Henriet-
ta Katalin.

A 3. osztályos tanulóink: Madarász 
Lili Emléklapot kapott, Rimaszombati 

Máté - II. helyezést ért el, felkészítő ta-
náruk Kiss-Andrási Erika.

A 4. osztályból Orbán Lili – III. helye-
zett lett, Réz Petra Emléklapot kapott, 
felkészítő tanáruk Nagy Erzsébet.

Az 5. osztályt Kovács Máté Em-
léklappal, Jónás Lili Hanna III. hely-
lyel gazdagította. Felkészítő tanáruk 
Nagy Éva. 

Gratulálunk lelkes diákjainknak!
Iskolavezetés

Kiskulcsosiak a „magyaros” versenyeken

Március 23-án, szombat délután 
a családok védőszentjét, Szent Jó-
zsefet ünnepeltük a Szent István 
Katolikus Templomban. Az ünne-
pi műsorban iskolánk alsó és fel-
ső tagozatos tanulói köszöntötték 
az édesapákat és nagyapákat. A 
köszöntő versek és énekek mellett, 
lelket és fület gyönyörködtető or-
gonajáték és harsonaszó töltötte 
be a templom falait Mozer János 

és Mozer Attila vendégfellépőink 
közreműködésével. A megemléke-
zés, a gyermekek és unokák műso-
ra és a saját készítésű ajándékok 
- a templom padsorait megtöltő 
családapák szívéig hatolva - em-
lékezetessé tették e szép márciusi 
délutánt.

Györffy István Katolikus 
Általános Iskola

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Önkormányzat „Kutassuk közös kin-
cseinket!” címmel vetélkedőt hirdetett 
nemzeti értékeinkről általános- és kö-
zépiskolás diákoknak. Az első fordu-
lóból a járások legjobb 4 fős csapatai 
kaptak meghívást a megyei döntőbe. 
Itt a kategória kilenc legjobbja közül 
az értékes második helyet szerezte meg 
a Kováts-Tehetségpont képviseletében 

Farkas Vivien Cintia, Hunyadi Emese, 
Szatmári Ádám, M. Tóth Milán - va-
lamennyien 7. b osztályosok a Karcagi 
Általános Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola Kováts Mihály Általános Is-
kolai Tagintézményében. Felkészítőjük 
osztályfőnökük, Hunyadi Ildikó tanár-
nő. A munkát segítette Lévainé Kovács 
Róza intézményvezető-helyettes.

Iskolavezetés

Apák napjaMegyei második helyezett a 
Kováts-kincsei csapat

Fotó: Hunyadi Ildikó
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HIRDETMÉNYEK

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

Általános iskolások 
figyelem!

MEGHÍVÓ
„A mában élj, láss csodát, élvezd a virágok illatát,
a nap az égről rád nevet, melengeti lelkedet.
Végy észre apró örömöt, hétköznapodba költözött
vidító szép varázslatot, egy kedves embert, állatot,
virágokat, patakot, fát, a szerelmet, ha rád talált,
s mindent, mi jól esik neked, élvezd az egész életet.”

(Aranyosi Ervin)

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk 
Önt és kedves családját 

2019. május 6-án (hétfőn) 17.00 órakor 
a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézményének

Kiskulcsosi Kavalkád 
című műsoros estjére 

a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport 
Központ és Könyvtár színháztermébe

ÁLLÁSHIRDETÉS
Felvételt hirdetünk 1 fő 

munkakör betöltésére, határozott időtartamra, 
azonnali kezdéssel.

Érdeklődni személyesen az intézmény 
igazgatójánál lehet.

Szent Pál Marista Általános Iskola
5300 Karcag, Zádor út 3.

szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu
06/59-503-085; 06/30-901-4655

TANÍTÓ 

Kedves Iskolatársunk!

A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre vezetősége régi adósságát szeretné törleszteni az-
zal, hogy az 1956-os forradalomban játszott szerepükért meghurcolt tanárainknak és 
diáktársainknak emléket állítsunk iskolánkban. Az almamáterünkben elhelyezendő re-
likviával az a szándékunk, hogy a jelen és jövő generáció emlékezzen, fejet hajthasson 
iskolánk jeles képviselői, a nemes célokért áldozatokat is vállaló elődök előtt.

Gimnáziumunk akkori tanárai és tanulói közül meghurcolást szenvedtek:
 - Filep István és Balogh Imre tanárokat több év börtönre ítélik,
 - Kiss Ilona kollégiumigazgatót is meghurcolják, bebörtönzik,
 - dr. Gyergyói János igazgatót, Csávás Sándor, Batta László, Kelecsényi István, Takács 

István, Takács Istvánné tanárokat menesztik,
 - L. Kiss János és Demény Lajos tanulókat börtönbe zárják,
 - Vadon Tünde és Csíkos Sándor tanulókat kicsapják.

Iskolánk fenntartójának, Nt. Koncz Tibor esperes úrnak és igazgatójának, Tóth Barna 
úrnak a jóváhagyását elnyerve, emléktáblát kívánunk állítani tiszteletükre, amelynek 
költségei fedezetére gyűjtést indítunk.

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

A hozzájárulás az alábbi személyeknek is átadható, akik erre a számlára továb-
bítják majd:
 - Hartyányi Julianna, 3525 Miskolc, Dóczy ú. 24., Tel.: 06/70-945-4502 

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

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

E-mail: kszaboferenc@gmail.com
 - Hunya Zoltán, 5000 Szolnok Baross u. 60., Tel.: 06/56-343-177, 06/20-975-1493 

E-mail: zoltanhunya@citromail.hu
 - Bihari László, 1026 Budapest, Bimbó ú. 216. 7/2., Tel.: 06/30-827-6241 

E-mail: bihari.laszlo41@gmail.com
 - Király Csaba, 2030 Érd, Borszék u. 15., Tel.: 06/30-356-4592 

E-mail: kiraly42@t-online.hu.

A számlaszámra adakozóktól a közlemény rovatban nevük megadása mellett e-ma-
il címüket is várjuk, hogy azon keresztül invitáljuk őket a terv szerint Györfi Sándor Kos-
suth-díjas művész által készítendő emléktábla októberi leleplezésére.

Kérjük, hogy ezen felhívásunkat ismerőseik között terjesszék közvetlenül és elektro-
nikusan (e-mail, Facebook megosztás) is. A nemes célra mindenki hozzájárulását hálá-
san fogadjuk.

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

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre

Ingyenes 
jogi tanácsadás 

a munka világában
Az „Észak-alföldi JOGpontok” 
projekt keretében díjmentesen 
kérhető tanácsadás gyakorlott 

jogászoktól a munkajog, 
TB- és adójog területén

Cím: 
Karcag, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Ügyfélfogadás: 
hétfő 15.00-18.00 óra

Keresse fel 
internetes oldalunkat is:

www.jogpontok.hu

FELHÍVÁS

Istentisztelet
A karcagi Szent György Nagyvértanú 

görögkeleti templomban 
(Horváth F. utca, gimnázium mögött)

2019. április 28-án (vasárnap) 
10.00 órakor

Szent Liturgiát tartunk
Mindenkit szeretettel várunk!

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

Rendőrkapitányi fogadónap a 
lakosság részére:
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Előadás címe:
A hit, remény és szeretet pszichológiája

Időpont:
2019. április 24. (szerda) 18.00 óra

Helyszín:
Református Nagytemplom

Az előadás díjtalan!
Adományokat elfogadunk a Nagytemplom felújítására.
Lehetőség lesz könyvek megvásárlására, dedikáltatására.

Mindenkit szeretettel várunk!
Karcagi Református Egyházközösség

Karcagi Nagykun Református Általános Iskola
Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium

HIRDETMÉNYEK

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

Lapzárta: 
2019. április 15. 

(hétfő) 
12.00 óra

FIGYELEMFELHÍVÁS
A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ BÉRLŐI SZÁMÁRA

Prof. Dr. Bagdy Emőke 
pszichológus estje

A kiállítás megtekinthető:
2019. április 26-ig munkanapokon 10-18 óráig

PASSIÓJÁTÉK
A Szent Pál Marista Általános Iskola 

(5300 Karcag, Zádor út 3.) nevelői és diákjai 
tisztelettel meghívnak minden kedves érdeklődőt 

a Passiójáték bemutatására. 
A színpadi jelenetekben Jézus Krisztus 

szenvedéstörténetét mutatják be a szereplő gyerekek.

Az előadás időpontja: 
2019. április 15. (hétfő) 15.00 óra

Helyszíne: 
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár

5300 Karcag, Dózsa Gy. u. 5-7.

Mindenkit szeretettel várnak 
a felkészítő nevelők és a szereplők.

2019-ben is SIKERSZAKMÁKAT sajátíthat el 
az általunk szervezett képzéseken

JELENTKEZZEN a szervezés alatt álló képzéseinkre: 

- TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÜGYINTÉZŐ 
 (E-000720/2014/A031)
- BÉRÜGYINTÉZŐ (E-000720/2014/A024)
(A két képzés együttes elvégzése esetén a 2. tanfolyam díjának 50%-át elengedjük!)
- PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS
 (E- 000720/2014/A012)

- ÓVODAI DAJKA (E-000720/2014/A021)
- KÉZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ (E-000720/2014/A014)
- TARGONCAVEZETŐ (E-000720/2014/A008)

A további részletekkel kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat!
+36 70 4242 490, +36 30 2811 548 

 oktatas@probitas.hu | www.probitas.hu
Kövessen minket facebook oldalunkon! facebook: Probitas Plus Kft.

Érettségire épülő képzések:

Általános iskolai végzettség birtokában:

Minden tanfolyamunk képzési díja havi KAMATMENTES 
részletfizetéssel egyenlíthető ki!

KISÚJSZÁLLÁSON és KARCAGON

Nyilvántartásbavételi száma: E-000720/2014
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HIRDETMÉNYEK

Anyakönyv
Születés

2019. április 03.

Varga Piroska - Vatai Attila

Kg., Hunyadi utca 51.

Attila Imre

2019. április 03.

Földházi Edina - Gyenge János

Kg., Kórház utca 10/b 

Nimród Olivér

Halálozás
Szabó Jánosné 
(Czinege Judit) 
 (1964) 

Mészáros István 
 (1964) 

Márki János Imre 
 (1946)

Süveges Ferenc Józsefné 
(Kele Erzsébet) 
 (1955) 

Posztós Lászlóné 
(Puskás Ilona) 
 (1930) 

Szabó Julianna Rebeka 
 (1941)  

2018. április 12. péntek
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Megyei Tükör
 JNSZ megyei magazin
19.05 Nagykunsági krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Gulyás Ferencné 
 Téma: szakmai programok az óvodában
 Karcagi hírek
 - V. Wolf György Emlékverseny
 - Nobel-díjassal találkoztak a 
 szentannais diákok
 - Szívrohamot okozhat az e-cigaretta
 - Speedmarathon ötödik alkalommal
 - Karcagi 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
 Sajtótájékoztató a Karcagi Birkafőző 
 Fesztiválról
20.10 Nagykunsági Híradó
20.20 Karcagi tükör
 Foglalkoztatási fórum a Városházán
            
2019. április 15. hétfő
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Sztárportré
19.00 Ünnepi megemlékezés Karcagon

20.30 Nagykunsági Híradó
20.50 Székely konyha
21.05 Nagykunsági krónika 

2019. április 16. kedd 
(ismétlés szerda)  
18.00 Műsorajánlat  
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet 
19.30 Látogató - erdélyi utazás
20.00 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise 
21.05 Nagykunsági Híradó 
21.20 Karcagi rendezvény - Birkafőző 
 Fesztivál szombati nap 
 színpadi műsor összefoglalója  

2018. április 18. csütörtök
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Székely konyha 
19.05 Nagykunsági krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Chrappánné Papp Ágnes 
 Téma: szakmai programok a 
 Kovátsban
 Karcagi hírek
 Háttér
 Vendég: Gulyás Zsolt
 Téma: a húsvét üzenete 
20.10 Nagykunsági Híradó
20.20 Körkép
 Ovisok műsora az Ifjúsági Házban
 A tomajmonostori rendelő átadása

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 13-14. 
dr. Saliga Viktória  Karcag, Zöldfa utca 25.  Tel.: 06/30-941-5759 

Április 13. (Szombat)
8.00-13.00 óráig
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
9.00-20.00 óráig
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Április 14. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 
 Pingvin Patika 
 (Kossuth tér)  

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 gyermekeknek, 

szüleiknek, keresztszüleiknek, rokonoknak, felnőtteknek.
A kereszteléshez szükséges egy jelentkezési adatlap kitöl-

tése, 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 tele-
fonszámon 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
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Ingatlan
Karcagon, a Takács Péter utcá-
ban 3,5 szobás családi ház eladó. 
Irányár: 20,5 M Ft. Kisebb kertes há-
zat, lakást beszámítok. Tel.: 06/30-
789-5323.
Régi típusú rendezett parasztház el-
adó 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 fűtési 
lehetőséggel, lakható alsóépület-
tel, rendezett udvarral, gyümölcs-
fákkal, főtértől, piactól 2 percre el-
adó. Tel.: 06/70-391-2522, 06/30-
439-4839.
A Mátrában, Parádon úszómeden-
cés, 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 eladó 
egy 100 m2 alapterületű, részben 
felújított, 3 szobás, régi típusú lakó-
ház, nagy kerttel, egyedi fűtéssel, 
ipari árammal, 100 m2-es alsóépü-
lettel. Tel.: 06/30-350-6026. 
Beépíthető porta eladó Karcagon, 
a Sándor utca 27. szám alatt. Tel.: 
06/30-227-3246.

Karcagon, összközműves, téglából 
épült kertes ház, betegség miatt el-
adó. Tel.: 06/30-635-9662.
Kiadó Karcagon, a vásárcsarnok-
nál egy 25 m2-es üzlethelyiség. Tel.: 
06/20-563-5087. 
Eladó a Tilalmasi úton 4 ha, 168,66 
AK szántó, Móró úton 5 ha, 117,5 
AK szántó, Kisvénkert Kékvirág 
úton 939 m2-es kert. Fele felkerít-
ve, fúrott kút, lakókocsi rajta. Tel.: 
06/30-216-9216.
Karcagon, a Magyar utcában ház 
beépítési telekkel, és a Dráva utca 
Hegyesbori utca sarkán telek, áron 
alul eladó. Tel.: 06/70-257-2045, 
06/70-275-1937.
Családi ház eladó Karcagon (34 éve 
épült, 96 m2-es, háromszobás, teljes 
közművel, központi fűtéssel). Tel.: 
06-59/300-290. 
Karcag városközpontban 50 m2-es 
IV. emeleti, kétszobás lakás eladó. 
(Bolt, bölcsőde, óvoda, iskola a kö-
zelben.) Tel.: 06/30-208-0095.
Karcagon, a Kutatóval szemben, 
1300 m2 szántó eladó. Patkány, 
egér, csótány, hangya és egyéb kár-
tevők irtása, és terménygázosítás.  
Tel.: 06/30-587-9678. 

Vegyes
Vásárolok régi paraszti fenyőbúto-
rokat, sózóteknőt, disznóvágó asz-
talt, többfiókos patikai, bolti beren-
dezéseket, porcelán nippeket, órá-
kat, festményeket, mindennemű ré-
giséget, teljes körű hagyatékot. Tel.: 
06/20-996-1346.
Eladó minőségi tűzifa konyhaké-
szen, kalodába rendezetten, sor-
ba rakva (bükk, tölgy és gyertyán 
vegyesen). Ára: 14.000 Ft/kaloda. 
Ugyanitt méter szálban is kapha-
tó. Ára: 27.000 Ft/m3. Ingyenes ház-
hozszállítás. Tel.: 06/30-839-6710, 
06/70-351-6936.
Teljes körű hagyatékot felvásáro-
lok! Örökölte, vagy csak megunta a 
régi dolgait? Megveszem a legma-
gasabb napi áron, és mindent el is 
szállítok. Hívjon bizalommal! Tel.: 
06/30-853-4323. 
Eladó egy Olimpia 18 típusú háti 
permetezőgép újszerű állapotban, 
alkuképesen 7.000 Ft-os áron, va-
lamint 2 db 2 kg-os lengyel turis-
ta gázpalack, égőfejjel együtt. Tel.: 
06/59-311-817, 06/30-455-6995.
Suhanó alkatrészek, sarlók, kalapá-
csok, kaszák, kapák, ásók, gereb-
lyék, lapátok, villák, csákányok, hús-
darálók, kéziszerszámok, stb. el-
adók. Cím: Karcag, Hunyadi utca 40. 
Tel.: 06/70-532-6644.
Bontásból eladó öntvény fürdőkád, 
kézmosó csapteleppel, WC csésze, 
WC tartály, 4 részes konyhaszekrény 
(fém mosogatóval, használt), fenyő 
franciaágy (matraccal), 2 db fotel, 1 
db dohányzóasztal. Tel.: 06/30-853-
0018. 
Eladó bárpult vendéglátósoknak. 
Tel.: 06/20-563-5087.
ROBI 150-es kerti traktor pót-
kocsival, rotakapával, fűnyíró- és 
szivattyúadapterrel, papírtégla-
nyomó és mobil kemence eladó. 
Tel.: 06/30-216-9216. 
Elektromos EL-GO eladó. Érdeklődni 
mindennap 12-14 óra között. Tel.: 
06/30-548-5022.
Horgászcsónak (170x450, 4 légtar-
tály, lemez) eladó. Tel.: 06/30-320-
3785. 
Eladó 150 literes hűtőszekrény 
(Electrolux), birkafőző lábas (felni-
ből készült), és 1 db heverő. Tel.: 
06/20-241-0846. 
Hagyományos mosógép, ágyne-
műtartó, valamint 2 db rózsa-
szín, tömött virágú leander eladó. 
Cím: Karcag, Szent István sgt. 36. 
Érdeklődni 10-16 óráig. 
Karcagon, a Borjúdűlői temetőben, 
kb. 30 méterre a ravatalozótól sír-
hely eladó. Tel.: 06/59-314-758.

Régi típusú bútorok, kombinált és 
vitrines szekrények, heverők (3 db), 
fotelek (2 db), székek (3 db), éjje-
liszekrények (2 db) és egyéb ház-
tartási eszközök, valamint befőt-
tes üvegek eladók.  Tel.: 06/70-405-
4842.
Kiárusítás! Április 12-13-án (szom-
bat, vasárnap), 13-17 óráig Kar-
cagon, a Püspökladányi út 14. szám 
alatt (a nagykapuban) megtekint-
hetők székek, asztalok, padok, vas-
fogasok, dohányzóasztal (3.000 Ft), 
8 részes ebédlőbútor, 12 személyes 
tárgyalóasztal, számítógépasztal 
(6.000 Ft, fenyő színű). Egyeztetés 
után az időponton kívül is jövök. 
Tel.: 06/30-696-5288. 
Termelői mézvásár! Április 12-én, 
szombaton a Reggel utca 33. szám 
alatt (a nagykapuban) 8-13 óráig 
mézkóstolóval egybekötött terme-
lői mézvásárt tartunk. Igény sze-
rint házhoz is visszük. Tel.: 06/30-
696-5288.
Garázs Butik! Sertés önetető-önita-
tó, vízszivattyú (benzines), elektro-
mos satupad (satuval), slag, kerti-
szerszámok, villáskulcsok, fúrótok-
mányok, barkácsszerszámok, vasta-
licska eladó. Érdeklődni délután 16 
órától Karcagon, a Hajnal utca 16. 
szám alatt. Tel.: 06/70-209-9259.
Eladó ülőgarnitúra (2 db fotellal), 
gáztűzhely, Michelin nyári gumi 
(Suzukira, 4 db, 165/70), új, króm-
mosogató (csappal, szifonnal, 1 ré-
szes, beépíthető), kávéfőző, heve-
rő, Belker mérleg, olajsütő, teafőző.  
Tel.: 06/70-904-8948.
Eladó új rotációs kapa, 28-as alumí-
nium férfi kerékpár (esetleg elcse-
rélném nőire), különböző széles-
ségű, 2 méter hosszú reluxák. Tel.: 
06/70-337-8039.

Állat
Kopasztott csirke eladó. Karcag, 
Soós I. utca 12. Tel.: 06/59-311-969, 
06/30-244-5160.
Házőrző kutyát keresek. (Közepes 
nagyságút.) Tel.: 06/30-500-1841.
Afrikai harcsa rendelhető. Tel.: 
06/20-411-7430.

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle javítás, 
cipzárcsere, felhajtás, bőrkabát- és 
hátizsákjavítás. Tel.: 06/59-887-269.
Üvegezés-képkeretezés! Sári Mihály 
egyéni vállalkozó, Karcag, Szent 
István sgt. 14. Tel.: 06/30-219-6813.
Az Orgonda Agrár Kft. földet bérel-
ne, és vállal növényvédelmi szak-
tanácsadást, szakirányítást. Tel.: 
06/30-785-0690. 
Növényvédelmi szakirányítást szer-
ződéskötéssel, számlaképesen vál-
lalok. Kenyeres László okleveles nö-
vényorvos, tel.: 06/30-785-0690.

Feleslegessé vált papír- és fém-
hulladékát ingyen elszállítom! 
(Mosógép, hűtőgép, gázkészülék, 
autó-motor akkumulátor, stb.) Tel.: 
06/30-265-4197.
Vállaljuk az alábbi munkákat: épü-
letek építését, bontását, bármilyen 
nemű kőműves munkát. Tető épí-
tését, javítását, járdák, kapubejá-
rók újjáépítését, betonozását, ud-
varok takarítását, terepek tisztítá-
sát. A legkedvezőbb árakkal dol-
gozunk! Bármilyen nemű föld-
munkát, kubik munkákat is elvég-
zünk, nagy felületek aszfaltozását, 
zúzalékolását. Akár részletfizetés is 
megoldható. Hívjon bizalommal! 
Nyugdíjasoknak kedvezmény! Tel.: 
06/30-853-4323.
Mindennemű kőműves és segéd-
munkát, ház körüli munkát (padlás-
takarítást, udvar, sírkő, sírrendezést) 
olcsón, pontosan, gyors határidővel 
vállalok! Tel.: 06/20-593-7075. 
Vállalok tetőmosást, stablondeszka 
festést, csatornafestést, kőporfes-
tést. Tel.: 06/30-234-0203.     
Rászoruló idős ember gondozá-
sát vagy gondviselést vállalok. Tel.: 
06/30-238-2918.
Gondozást, bevásárlást, mosást, va-
salást vállalok! Tel: 06/30-381-0557.

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),
 - Munkaszervező-irányító (Szarvas, Szászberek, Vásáros-

namény),
 - Bolti eladó - egyszerűsített foglalkoztatás (Kenderes),
 - Élelmiszer eladó - mozgóbolti jégkrém eladó (Szarvas, 

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

tatás (Kenderes),
 - Pultos - egyszerűsített foglalkoztatás (Kenderes),
 - 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),
 - Lakatos - egyszerűsített foglalkoztatás (Karcag),
 - 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),
 - Targoncavezető - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási 

és szállítási foglalkozású - egyszerűsített foglalkoztatás 
(Karcag),

 - Egyszerű ipari foglalkozás - egyszerűsített foglalkoztatás 
(Karcag).

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

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

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási osztály aktuális állásajánlatai:
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SPORT

Március 29-30-án Debrecen adott otthont 
a Református Középiskolák Országos Röplab-
da Bajnokságának, melyen 11 fiú és 8 lánycsapat 
vett részt. 

A Karcagi Nagykun Református Gimnázium 
és Egészségügyi Szakközépiskola fiúcsapata nem 
várt, mondhatni meglepetéseredménnyel zárta 
az országos döntőt, hiszen minden jelenlegi pa-
pírformát, és az erőviszonyokat felülírva elhódí-
totta az országos református bajnoki címet. Az 
első helyezés eléréséért 6 mérkőzést kellett ját-
szaniuk a fiúknak, valamennyit 2-0-s különb-
séggel sikerült megnyerniük. Így a csoportmér-
kőzések során a budapesti Lónyay, a miskolci 
Lévay, a kisújszállási Móricz és a Debreceni Re-
formátus Kollégium Gimnáziumai ellen. Az elő-
döntőben a pécsi református, majd a döntőben 
pedig a Debreceni Református Kollégium Dóczy 

Gimnáziuma ellen. Szívből gratulálunk az el-
ért eredményhez, amely torna igen jól szolgál-
ta a felkészülést a röplabda diákolimpia orszá-
gos döntőjéhez, a Nagykun Diáksport Viadalhoz 
és további versenyekhez. Külön örömünkre szol-
gált, hogy az egész verseny legtechnikásabb fiú 
röplabdajátékosának kijáró különdíjat gimná-
ziumunk 12. b osztályos tanulója, Sarkadi Ben-
ce vehette át az ünnepélyes eredményhirdetésen. 
Neki ezúttal külön is gratulálunk. Hajrá Refi! 
Hálás szívvel köszönjük iskolánknak és fenntar-
tójának az anyagi támogatást. Soli Deo gloria!

A református középiskolák országos bajnok-
csapatának tagjai: Sántha Balázs Levente, Szabó 
Mihály, Bernáth Sándor, Sarkadi Bence, Kán-
tor László, Magyari Zsolt, Erdős Róbert Ge-
deon, Lakatos István, Czombos Bence István, 
Laboncz János, Józsa Szabolcs, Labancz Mihály.

MAJOR

Bajnok csapat lett a Refi
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Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2019. április 19-én jelenik meg.

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

2019. március 14-17. között került megrendezésre Berek-
fürdőn immáron 5. alkalommal a Wolf György Emlékver-
seny. Az évek során a verseny egyre nagyobb létszámot vonz 
a településre. A tavalyi 112 főt jelentősen túlszárnyalva az 
idén, 146 sakkozó indult el a versenyen. Most is két csoport-
ban folyt a küzdelem. Az „A” csoportban 5 nemzet 55 ver-
senyzője küzdött a díjakért. A mezőny rangját 2 nagymester, 
7 nemzetközi mester, 6 Fide mester és további 5 nemzetközi 
címviselő emelte. A győzelmet végül teljesen megérdemelten 
To Nhat Minh nemzetközi mester nyerte 6 ponttal, mögöt-
te 5,5 ponttal Balog Imre nagymester végzett, míg a 3. helye-
zett Polyik Péter lett. A karcagiak versenyzője, Egyed Judit az 
elvárásokat túlteljesítve 3,5 pontot gyűjtött, ezzel megszerez-

te a legeredményesebb női versenyzőnek járó különdíjat. A 
„B” csoportban 4 nemzetből 91 sakkozó mérte össze az ere-
jét. A győzelemhez itt is 6 pont kellett, amelyet Csajbók Le-
vente Tamás ifjúsági játékos ért el. Mögötte nagy holtverseny 
alakult ki, de a mezőnyérték-számítás két romániai játékos-
nak kedvezett, így a második Balaban-Voia Alexandru, míg a 
harmadik Cirjan Dániel lett 5,5 ponttal. A karcagi játékosok 
közül ismét kiemelkedett Nagy Szilárd teljesítménye, aki az 
előző holtversenyes csoport tagjaként, a kiváló 6. helyet sze-
rezte meg. A többi karcagi és berekfürdői játékos becsülettel 
küzdött, de most elmaradtak mindannyian a várakozástól. A 
versenyzők a már szokásossá vált forró pogácsákkal gyorsan 
új erőt merítettek a fárasztó partik közben, és nemzeti ünne-
pünkön este mindenki megkóstolhatta a jellegzetes karca-
gi birkapörköltöt. A versenyt befejezően minden résztvevő 
elégedetten távozott, köszönhetően Wolf Lászlónak és Wolf 
Györgynek, akik a verseny megrendezéséhez jelentős támo-
gatást biztosítanak évek óta. Természetesen ezt nagyban se-
gíti a település adottsága, a jó környezet, a fürdő és a művelő-
dési ház, ahol a verseny zajlott.

Egyed Zsolt

Rekord számú versenyző 
a Wolf György Emlékversenyen

FALuGAZDÁSZ HÍREK
Tisztelettel tájékoztatom a gazdálkodókat, hogy április 8-án elindult a 2019. évi egységes 

kérelmek beadása, a szankciómentes beadási határidő 2019. május 15. Aki a falugazdász se-
gítségét venné igénybe a kérelem beadásához, szíveskedjen magával hozni a MÁK (koráb-
ban MVH) jelszavát, és ha lehetséges, a jogszerű földhasználatát igazoló dokumentumait 
(így pl. a földhasználati vagy tulajdoni lapot) a helyrajzi számok pontos beazonosítása miatt. 

Kérem, hogy a saját ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek is igényeljenek jelszót, ha nem 
rendelkeznek vele, mert az idei évtől a falugazdászok kizárólag kamarai meghatalmazás-
sal tudják kérelmeiket az elektronikus felületen benyújtani. Amennyiben nincs meg a jel-
szavuk, új jelszó igényléséhez biztosítani tudunk jelszóigénylő formanyomtatványt, ame-
lyet a megyei kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály részére kell el-
juttatni.

A hosszas várakozás elkerülése érdekében kérem a szokásos telefonos időpont 
egyeztetést.

KÉREM, HOGY – amennyiben rendelkezik vele – MINDEN ÜGYINTÉZÉS ESETÉN 
AZ ÚJ ŐSTERMELŐI KÁRTYÁT, VAGY AZ ÚJ KAMARAI IGAZOLVÁNYT SZÍVESKED-
JEN MAGÁVAL HOZNI!

Asztalosné Csikós Ildikó falugazdász
5300 Karcag, Dózsa György út 29.

06/30-326-5821
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara


