
Április 13-án, szombaton immáron 6. alkalommal ren-
dezték meg a Kátai Gábor Alapítvány jótékonysági estjét a 
Szentannai középiskola aulájában. Az alapítvány idei célki-
tűzése, hogy a jótékonysági est bevételéből fejlesszék és bő-
vítsék a biztonságos betegmozgatás és a betegkomfort nö-
veléséhez szükséges eszközállományt a karcagi kórházban. 

A rendezvényen köszöntőt mondott dr. Fazekas Sándor or-
szággyűlési képviselő, korábbi földművelésügyi miniszter. - A 
bállal kapcsolatban mindig megfogalmazódik egy olyan ne-
mes cél, amellyel segíteni lehet a Kátai Gábor Kórházat. Idén 
sem volt ez másképpen. Ebben az évben a kórház alapítványa 
kifejezetten a betegek gyógyulását és komfortérzetének növe-
lését tűzte ki célul. Ez azért is nagyon lényeges, mert a kórház 
nemcsak a karcagi, de a környékbeli lakosok számára is alap-
vető egészségügyi szolgáltatásokat teljesít - mondta dr. Faze-
kas Sándor.

(Folytatás a 2. oldalon...)
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Jó ütemben halad a Ma-
darász Imre Egyesített Óvo-
da Zöldfa úti Óvodájának fel-
újítása. A TOP-os pályázat-
ból megvalósuló fejlesztése-
ket április 11-én, csütörtökön 
Dobos László polgármester 
mutatta meg Schanda Tamás 
János államtitkárnak, dr. Fa-
zekas Sándor és Kovács Sán-

dor országgyűlési képviselők-
nek, valamint Piroska Miklós-
nak, a megyei közgyűlés el-
nökének. Az 1980-as években 
épült óvoda kétszáz millió fo-
rintos támogatásból kívül-be-
lül megújul.

A Madarász Imre Egyesí-
tett Óvoda Zöldfa úti Óvoda 

felújítási munkálatai jelenleg 
75%-os készültségnél tarta-
nak. Az óvoda teljes körű kor-
szerűsítése a Karcag Városi Ön-
kormányzat által elnyert Te-
rület- és Településfejleszté-
si Operatív Programból való-
sul meg. Az aktuális készült-
séget Dobos László, Karcag 
város polgármestere mutatta 

meg Schanda Tamás János ál-
lamtitkárnak, Kovács Sándor-
nak, városunk és térségünk or-
szággyűlési képviselőjének, dr. 
Fazekas Sándor országgyűlé-
si képviselőnek, korábbi föld-
művelésügyi miniszternek, va-
lamint Piroska Miklósnak, a 
JNSZ Megyei Közgyűlés elnö-
kének.

Az óvoda megtekintése után 
Schanda Tamás János euró-
pai uniós fejlesztésekért fele-
lős államtitkár elmondta, min-
dig öröm látni, amikor egy vá-
ros gyarapodik, épül és szépül. 
- A beruházások közül mindig 
kiemelkedik egy olyan fejlesz-
tés, amelyik a gyerekekről, az-
az a jövőről szól. Egy óvodafej-
lesztés az mindig azt mutat-
ja meg, hogy ez a város erős és 
úgy képzeli el a jövőjét, hogy 
magabiztosan áll hozzá. Hisz 
saját magában, és hisz a sa-
ját jövőjében, ennek a közös-
ségnek a következő évtizede-
iben, különben nem lenne ér-
telme óvodát építeni, felújítani 
és fejleszteni – fogalmazott az 
államtitkár. - Jó látni a terveket, 
hogy nagyon komoly elkép-
zelések vannak arról, hogy ho-
gyan is fog kinézni az óvoda, és 
még nagyobb öröm azt látni, 
hogy ezek a tervek valósággá 
válnak. Bízom abban, hogy né-
hány hónapon belül lezárul ez 
a fejlesztés, és a gyerekek bir-
tokba vehetik majd ezt a felújí-
tott óvodát, amely Európai Uni-
ós és hazai fejlesztési források-
ból tudott megújulni, megvaló-
sulni, és örömüket lelik majd az 
itt élő családok, az itt élő gyere-
kek a mindennapi használatá-
ban – mondta Schanda Tamás 
János.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Jó ütemben halad 
a Zöldfa úti Óvoda felújítása

„Nemesíteni, jobbítani az 
emberi életet!”

Jótékonysági estet rendezett a Kátai Gábor Alapítvány
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KÖZÉLET

Közéleti szilánkok
Egybecsúszott 
kampányok és 

aszályok 
(2.)

Krausz Tamás, az EMBAL (Egyesült Ma-
gyar Baloldal) filozófusa marxistának, 
kommunistának vallja magát. Folyóira-
tukban, az ESZMÉLET-ben még ma is há-
borítatlanul, és félelem nélkül kifejtheti 
nézeteit. (Megjegyezném, mi lenne akkor, 
ha a bukott fasizmus eszmerendszerére tá-
maszkodva, annak fogalmi rendszerét, sőt 
fogalmait használná valaki ma Németor-
szágban? Mondjuk Rudolf Hessre hivat-
kozva? Ugye elképzelhetetlen.) Krausztól 
kezdve, Heller Ágnesen keresztül, Vajda 
Mihályig - több mint egy tucat nevet meg-
említhetnék - nyugodtan publikálhatnak. 
Sőt, még állami, illetve MTA-s támogatást 
is kapnak „munkájukhoz”. Ha nem, akkor 
kiemelt nyugdíjat, le sem merem írni át-
lagban mennyit. Mindeközben a baloldali 
politikusok és a holdudvarhoz tartozó po-
litológusok, ellenzéki firkászok teli szájjal 
üvöltik, hogy milyen fasiszta diktatúra az 
Orbán-rendszer. Tönkreteszi az országot, 
„kivezeti Európából”, és a többi. Bezzeg a 
művelt Nyugat, ahol az „egyenlőség, sza-
badság, testvériség” évszázados jelsza-
vai vannak a képzeletbeli humanitárius, 
migránsbefogadó zászlókon! 

Micsoda barbár dolog a „kerítés” is, 
amely felesleges, nem véd semmit! Aki ke-
rítést épít, az „idegengyűlölő”, sőt antisze-
mita! – harsogják a ballibes kis- és nagy-
emberek. Persze, ezek közül a humanis-
ta, „emberbarát” politikusok közül senki-
ről nem tudunk, aki lebontotta volna vil-
lájának kerítését, vagy kitárta volna házá-
nak ajtaját, hogy oda korlátlan számú be-
vándorló beköltözzön. Félreértés ne essék, 
senki nem akarja, hogy ezt tegyék. Meg-
elégednénk vele, ha megértenék az egész 
migránsválság ok-okozati összefüggéseit 
és megoldásának lehetséges módozata-
it. Legelőször is elvi szinten. Attól függet-
lenül, hogy ők baloldaliaknak, netán mar-
xistáknak tartják magukat.

Ugyanis tavaly nyáron hunyt el egy 
érdekes baloldali filozófus, közgazdász, 
Samin Amir (szül.: 1931), aki egyiptomi 
apa, francia anya (mindketten orvosok) 
gyereke volt. A Francia Kommunista Párt 
tagja lett, de szakított a sztalini szovjet 
rendszerrel, és a maoizmushoz közeledett. 
Az 1970-es évektől majd tíz éven keresztül 
az IDEP (Afrikai Gazdasági Fejlődés Intéze-
te) igazgatója volt Dakarban.  

Felismerte ő is a globalizmus és a multi-
kulturalizmus veszélyét, és nagy-nagy kri-
tikával szemlélte a brüsszeli ballibes veze-
tést, amely nem vett tudomást az afrikai 
országok problémáiról.

Egyik tanulmányában írja: „Az ag-
rárkérdés, vagyis a három kontinens pa-
rasztságának jövője centrális szerepet ját-
szik a nemzeti kérdés újragondolásában: 
össze kell kapcsolni egymással a moder-
nizációt, a társadalom demokratizálását 
és a szocialista orientációjú fejlődés ál-
tal megérlelt társadalmi haladást, s nem 
gyengíteni, hanem erősíteni kell a nemze-
ti függetlenséget.”

(Folytatás a következő számban)
-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

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

(...folytatás az 1. oldalról)
Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési kép-

viselője szerint a Zöldfa úti Óvoda mindig egy hangulatos, 
szép óvoda volt, de eljárt felette az idő, hiszen a nyílászá-
rók, a burkolatok már elöregedtek. - A felújítással egy olyan 
21. századi óvoda lesz, ahova a gyerekeknek öröm lesz jár-
ni. Lehet, hogy nem úgy lesznek vele, mint én, mert nekem 
akármilyen szép óvoda lett volna, én nem szívesen jártam 
óvodába, de a gyermekeim már élvezték ezt. Azt gondolom, 
hogy azok a gyerekek, akik ősszel már ide fognak járni, imád-
ni fogják ezt az óvodát, és nagyon sok jó emlékük lesz a gye-
rekeknek, szülőknek, óvónőknek ebben a felújított óvodá-
ban. Örömteli, hogy szinte Karcag összes óvodája megújult, 
megszépült már, hiszen a jövőbe való befektetés a gyerek, 
és ha ők jól érzik magukat, akkor fejlődnek, és akkor ennek a 
városnak is komoly jövője lesz – hangsúlyozta Kovács Sándor.

Dobos László, Karcag város polgármestere a tervek is-
meretében elmondta, hogy egy régi szocreál épület felújí-
tása történik most meg, és igyekeztek olyan színekkel, alak-
zatokkal, formákkal felfrissíteni, hogy ne csak egy modern, 
energiamegtartó épület legyen, hanem egy olyan intéz-
mény, ahová jókedvvel és szívesen jönnek a gyerekek. - Aki 
jár az óvoda környékén, az láthatja, hogy szépen haladnak 
a kivitelezők, 75%-os készültségi fokot értek már el. Biztos, 
hogy mire meg kell kezdeni az óvodai évet, elfoglalhatják az 
óvodások, és akkorra a csoportszobákba is bekerülnek az 
új bútorok - mondta a helyszínen Dobos László polgármester.

Kapás Mónika

Jó ütemben halad 
a Zöldfa úti Óvoda felújítása

(...folytatás az 1. oldalról)
Kovács Sándor, városunk és 

térségünk országgyűlési képvi-
selője hangsúlyozta, hogy a kar-
cagi kórház megközelítőleg 120 
ezer ember ellátásáért felelős. - 
Az elmúlt tíz évben az alapjaitól 
fel lett újítva, új műszerek let-
tek benne, új műtő, CT. Büszke 
lehet a város és a térség a Kátai 
Gábor Kórházra, hiszen jó mi-
nőségű, gyógyító munkát vé-
gez, modern körülmények kö-
zött - mondta a képviselő. 

Városunk polgármestere, Do-
bos László megköszönte azt a 
lelkiismeretes, empátiával és 
hatalmas szakértelemmel, hi-
vatástudattal végzett munkát, 
ami a mindennapokban jellem-
zi a kórház vezetését és dolgozó-
it. Szólt arról is, hogy a legjobb 
felszereltségű intézmény sem ér 
semmit, ha nincs meg hozzá a 
megfelelő szakértelem és elhi-
vatottság. Ezért is büszke a vá-
rosvezetés a karcagi kórházra, 
mert minden körülmény adott 
ahhoz, hogy mind a betegek, 
mind pedig a dolgozók jó körül-
mények között legyenek, és vé-
gezhessék a mindennapi mun-
kájukat. 

Szilágyi Lajosné, a Kátai Gá-
bor Alapítvány kuratóriumi el-
nöke elmondta, hogy az alapít-
vány idei évi célkitűzése a biz-
tonságos betegmozgatás és a be-

tegkomfort növeléséhez szüksé-
ges eszközök fejlesztése és bőví-
tése. Az alapítvány elnöke kü-
lön megköszönte, hogy sokan 
támogatják adójuk 1%-ával a 
kórházat, és ebből is jelentős 
összegeket tudnak céltámoga-
tásra költeni. Például a Neuro-
lógiai osztály, a Gyermekosz-
tály tárgyi feltételeinek, eszkö-
zeinek, berendezéseinek bizto-
sítása is ezen befolyt összegek-
ből, támogatásokból valósulhat 
meg, amely évi szinten hat-
nyolc millió forint összeget je-
lent.

Nagyné László Erzsébet, a 
Kátai Gábor Kórház megbízott 
főigazgatója köszöntő beszé-
dében elmondta, hogy nagyon 

hálás a Magyar Kormánynak 
a támogatásért, ami az Euró-
pai Uniós pályázatok esetében 
a forrást biztosítja ahhoz, hogy 
tovább tudjon fejlődni az intéz-
mény.

- Jelen pillanatban három pá-
lyázati projekt van folyamat-
ban. Jelentős infrastrukturális 
fejlesztések történtek az elmúlt 
időszakban, folyamatban van 
a járóbeteg szakrendelők felújí-
tása is, valamint az emberi erő-
források megléte is kiemelt je-
lentőséggel bír. Az Emberi Erő-
források Minisztériuma támo-
gatásával a betegkomfort javí-
tásának érdekében az osztályo-
kon hűtők kerülnek elhelye-
zésre, amely szintén a betegek 

komfortérzetét szolgálják majd - 
mondta Nagyné László Erzsébet, 
aki hangsúlyozta, hogy a Kar-
cag Városi Önkormányzat, vala-
mint a Kátai Gábor Kórház kap-
csolata kimagasló, hiszen az ön-
kormányzat olyan segítséggel is 
támogatja a kórházat, mint pél-
dául a fiatal szakorvosok letele-
pedésének támogatása az önkor-
mányzati bérlakás program ke-
retein belül.

A jótékonysági esten fellé-
pett a Kátai Medi-Song, a kór-
ház kórusa, majd Kósa Emese 
Zselyke (Csokonai úti óvoda 
óvodása) szavalata követke-
zett, aki Flatysné Ujvári Anna: 
Magyar vagyok című versét 
mondta el. Felkészítője: Benéné 
Kecskeméti Anna tagóvoda-
vezető. Fellépett a Gyöngyvi-
rág óvónői tánckör is, akik rá-
baközi népi gyermekjátékokat 
játszottak a gyerekekkel, va-
lamint magyarbődi karikázót 
táncoltak, Kunné Nánási Mó-
nika szakvizsgázott gyermek-
tánc-oktató vezetésével. Ezután 
a Kátai Gábor Kórház dolgozói 
szórakoztatták a közönséget 
meglepetésműsorukkal: a Sür-
gősségi osztály dolgozói tánc-
cal, az ötvenedik életévüket be-
töltött dolgozók egy csoport-
ja pedig zenés műsorszámmal 
kedveskedett a közönségnek. 

Brehó Mónika

„Nemesíteni, jobbítani az emberi életet!”
Jótékonysági estet rendezett a Kátai Gábor Alapítvány

Felhívás
A 2019. június 28-29-én
megrendezésre kerülő

XXI. Karcagi Birkafőző 
Fesztiválra
az online nevezés

2019. május 6-án (hétfőn) 
8.00 órakor

indul a 
www.karcag.hu

oldalon

A szervezők
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Március 27-én, szerdán pedagó-
giai konferenciát rendezett a Déry-
né Kulturális Központban a Karcag 
és Térsége Tehetségsegítő Tanács. A 
fórumon a köznevelési intézmények, 
óvodák, iskolák, a támogató szerve-
zetek képviselői vettek részt. A ren-
dezvényt a Madarász Imre Egyesített 
Óvoda a Nemzeti Tehetség Program 
támogatásával valósította meg. 

A szakmai tanács széles körű támo-
gatottságot tudhat magáénak, hiszen a 
karcagi köznevelési intézmények, a ci-
vil szervezetek, a társadalmi képvise-
lők mind támogatják a tehetség ügyét 
a térségben. Az idei szakmai fórumon 

nemcsak a helyi intézmények előadói 
vettek részt, hanem mintegy 13 tele-
pülésről érkeztek vendégek, többek 
között Kisújszállásról, Abádszalókról, 
Tiszaderzsről és Püspökladányból.

- Ötödik alkalommal kerül meg-
szervezésre a konferencia, hiszen öt 
évvel ezelőtt alakult meg a Karcag és 
Térsége Tehetségsegítő tanács Dobos 
László polgármester úr és dr. Faze-

kas Sándor országgyűlési képviselő 
úr részvételével, segítségével - tudtuk 
meg Gulyás Ferencnétől, a MIEÓ in-
tézményvezetőjétől.

A rendezvény megnyitóján Dobos 
László, Karcag város polgármestere el-
mondta, hogy nagyon fontosak az ilyen 
jellegű tanácskozások, ahol a résztve-
vők a különféle tapasztalataikat meg 
tudják osztani egymás között. Ez kö-

zös érdek, hiszen a felnövekvő generá-
ciónak a jövőjét alapozzák meg az óvo-
dákban. - Úgy gondolom, hogy min-
den gyermekben van valamilyen te-
hetség. Nagyon fontos, hogy ezt a te-
hetséget felismerjük, időben felfedez-
zük. Ami már sokkal nehezebb, az az, 
hogy a felismert tehetséget kibontakoz-
tassuk, és eredményes pályára tereljük, 
hiszen ez talán egy életre meghatároz-
za a gyermekeknek a jövőjét, és rajtuk 
keresztül természetesen a települések 
és az egész nemzet jövője múlik azon, 
hogy hogyan foglalkoznak az óvodák-
ban és az iskolákban a felnövekvő ge-
nerációval. Büszke vagyok a karca-
gi óvodai rendszerünkre, a vezetésre, 
a nevelőkre, hiszen példát mutatnak 
szakmaiságból, emberségből, hivatás-
tudatból - hangsúlyozta a városvezető. 

A megnyitót követően a Kinizsi úti 
Óvoda Szivárvány zenei tehetséggon-
dozó műhelye és a Madarász Imre 
Egyesített Óvoda Gyöngyvirág óvónői 
néptánccsoportja mutatkozott be. 

A rendezvényen a „Közösségek szere-

pe a tehetséggondozásban” címmel elő-
adásokat hallgathattak meg a megjelen-
tek. Az előadók fontos témákról, mint 
a „Közösségek támogató szerepe a te-
hetséggondozásban”, Gulyás Ferencné, 
a Madarász Imre Egyesített Óvoda in-
tézményvezetője előadásában, „A kö-
zösségek együttműködése a sikeres te-
hetséggondozásért”, Szepesi Tibor ön-
kormányzati képviselő, a Déryné Kul-
turális, Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár igazgatójának tolmácsolásá-
ban. 

A nap folyamán korreferátumok-
ra is sor került a „Közösségek hatá-
sa a tehetséggondozó műhelyek ered-
ményeire” címmel. Hét tehetségterü-
let legjelesebb képviselői mutatták be 
az intézményi jó gyakorlataikat. Azo-
kat a területeket hangsúlyozták, ami-
kor más-más közösségekkel is együtt-
működnek, hiszen a tehetségműhely- 
és munka az óvodákban valósul meg. 
Kis Anikó Krisztina a gyermektánc 
tehetséggondozó műhellyel mutatko-
zott be, Gyulainé Nagy Zsuzsanna a 
testnevelés-gyógytestnevelés szakmai 
munkaközösséget mutatta be, Nagy 
Tiborné a térbeli-vizuális tehetség-
gondozó műhelymunkáról beszélt, 
Szabóné Szentesi Mária a természe-
ti tehetséggondozó csoport munkáját 
mutatta be, Romhányi Sándorné a lo-
gikai tehetséggondozást vette górcső 
alá, H. Tóth Jánosné a „Mesevarázs” 
munkacsoportról referált, és Nagyné 
Varga Csilla a zenei tehetséggondozó 
műhely munkálataiba avatta be a je-
lenlévőket.

- Az óvodai foglalkozásokon kívül 
tehetségműhelyek színesítik az óvodá-
sok mindennapjait. Ez számunkra vál-
lalt feladat is, hiszen intézményünk ki-
válóan akkreditált tehetségpont - mond-
ta Gulyás Ferencné intézményvezető. 

Brehó Mónika

Pedagógiai konferenciát rendeztek városunkban

Hatvan karcaginak bizto-
sít munkát az idén húszéves 
Cserhát Kft., amelynek fő 
profilja a szántóföldi növény-
termesztés. Dániel Csaba, a 
cég ügyvezetője újságunk-
nak beszélt arról, hogy miért 
érzik fontosnak, hogy támo-
gassák a karcagi rendezvé-
nyeket.

A karcagi Cserhát Kft. a Ma-
gyar-Bolgár-Barátság Terme-
lőszövetkezet. egyik műkö-
dő jogutódja, amely 1993 és 
1999 között Karcagi Cserhát 
Szövetkezet néven működött 
tovább. 1999. április 2-án ala-
kult Karcagi Cserhát Kft.-vé, és 
kb. nyolcvan-kilencven tulaj-
donossal alapította meg ön-
magát. - Fő profilunk a szántó-
földi növénytermesztés, ezen 
belül a vetőmagelőállítás, 

és minden olyan növényter-
mesztési ágazat, ami kurió-
zum. Ilyen például az indián-
rizs, a cukorrépa, de mellette 
búzát, és egyéb takarmánynö-
vényeket is előállítunk, hiszen 
van egy állattenyésztésünk, 
egy tejelő szarvasmarha-ál-
lományunk. Mellette napra-
forgót, repcét, kukoricát és si-
lókukoricát is termesztünk – 
mondta Dániel Csaba.

A jelenleg hatvanhat fővel 
működő vállalat szívesen jóté-
konykodik. Többek között tá-
mogatják a Karcagi Birkafő-
ző Fesztivált, a gyereknapot, a 
Traktoros Ügyességi Versenyt. 
- Utóbbit gyakorlatilag mi nö-
vesztettük ki oda, hogy már kü-
lön napon szerepel a karcagi 
rendezvénynaptárban. A prog-
ramra ráépítettünk egy csalá-
di napot is, hiszen úgy gondol-

juk, nem elég az, hogy a kollé-
gák jelen vannak egymás éle-
tében, szeretnénk, ha a csalá-
dok is megismernék egymást. 
Horgászversenyt rendezünk a 
tiszafüredi Boró Horgásztavon, 
de terveink között szerepel egy 
helyi gyermeknap bevezetése 
is – fogalmazott az ügyvezető, 
aki kiemelte, hogy a jövőben 
szeretnének még nagyobb fi-
gyelmet fordítani a növényter-
mesztés öntözéses vonalának 
fejlesztésére. - Nem fog menni 
az eredményes termelés az ön-
tözés nélkül, ezt látnia kell min-
den gazdának – mondta Dáni-
el Csaba.

Az ügyvezető kiemelte, hogy 
a jelenlegi hatvanhat munka-
vállalójuk közül hatvan fő kar-
cagi, és nincs emberhiányuk.

Kapás Mónika

Hatvan karcagi család megélhetését biztosítja a cég

A cég régi és jelenlegi vezetése
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Három korcsoportban, sza-
badon választott mese előadá-
sában versenyeztek az április 
elején az óvodások és az alsósok 
a Csigabiga Palota Mesemon-
dó Versenyen a Déryné Kultu-
rális Központban. A hagyomá-
nyokhoz híven, évek óta tavasz-
szal rendezi meg a mesemondó 
versenyt a Csokonai Könyvtár. 
A megmérettetésen a gyerekek 
kedvenc meséikkel léptek fel 
szüleik és a zsűri előtt. 

- Az április 2-4-ig tartó verse-
nyen összesen negyvenhat részt-
vevő indult. Először az óvodá-
sok, majd az első-második osz-
tályos tanulók, végül a harma-
dik-negyedik osztályos diákok 

versenyeztek. A kiírásban rö-
vid, kedvenc mesét, verses-me-
sét kértünk. A megmérettetés az 
EFOP 3.3.2-es azonosítószámú, 
„Karcagi Kultúrház a fiatalo-
kért” című nyertes pályázatunk 
részeként valósulhatott meg, így 
mindenki értékes könyvjuta-
lomban részesült. Az eddigi ha-
gyománytól eltérően már nem 
helyezettek lettek a versenyzők, 
hanem arany, ezüst és bronz mi-
nősítést vihettek haza – tudtuk 
meg Gulyás Héditől, a verseny 
szervezőjétől. 

eredméNyeK:
ÓVoDÁSoK

Arany minősítét szerzett: 
Kundra Hanna (Táncsics krt. 17. 
óvoda), Ökrös Patrícia (SZIM 

óvoda), Lázók Rikárdó Sándor 
(Kuthen úti óvoda), Boldizsár 
Bence (Jókai úti óvoda), Lór-
Kerekes Viola Kincső (Csokonai 
úti óvoda), Papp Boglárka (Zöld-
fa úti óvoda), Tóth Gréta (Jókai 
úti óvoda), Varga Emma Léna 
(Csokonai úti óvoda), Lólé Gyu-
la (Kinizsi úti óvoda).

Ezüst minősítést kapott: Hu-
nyadi Dóra (Táncsics krt. 19. 
óvoda), Major Julianna (Táncsics 
krt. 17. óvoda), Nagy Dominik 
(Takács Péter úti óvoda), Dobrai 
Réka Anna (Táncsics krt. 17. 
óvoda), Szabó Dóra (Csokonai 
úti óvoda), Vadász Dóra (Csoko-
nai úti óvoda).

Bronz minősített lett: Szkle-
nár Dárius (Kuthen úti óvoda), 

Tóth Beatrix (Táncsics krt. 19. 
óvoda), Cséti Marcell (Táncsics 
krt. 19. óvoda), Varga Zoé Alexa 
(Zöldfa úti óvoda), Horváth At-
tila Károly (Takács Péter úti óvo-
da), Bakó Csilla Klaudia (Kuthen 
úti óvoda).
1-2. oSzTÁLyoSoK 

Arany minősítés: Farkas 
Zsófia (K. N. Ref. Ált. Isk.), Ke-
serű Marcell (Györffy I. Kat. 
Ált. Isk.), Kovács-Bocskay Már-
ton Tas (K. N. Ref. Ált. Isk.).

Ezüst minősítés: Kiszelák 
Lenke (K. N. Ref. Ált. Isk.), 
Rózsa Zita (Györffy I. Kat. Ált. 
Isk.), Nagy Kamilla (Györffy I. 
Kat. Ált. Isk.).

Bronz minősítés: Szabó Máté 
(K. N. Ref. Ált. Isk.), Vadai Im-
re (K. N. Ref. Ált. Isk.), Bagdi 
Janka (Györffy I. Kat. Ált. Isk.), 
Buzalka Panka (Györffy I. Kat. 
Ált. Isk.), Kiss-Pál Sára (Györffy 
I. Kat. Ált. Isk.), Márki Bálint 
(Györffy I. Kat. Ált. Isk.), Balog 
Andor (K. Arany J. Ált. Isk.).
3-4. oSzTÁLyoSoK

Arany minősített lett: Bu-
gán Luca (K. N. Ref. Ált. Isk.), 
Somogyi Sára (K. N. Ref. Ált. 
Isk.) és Orosz Réka (K. N. Ref. 
Ált. Isk.).

Ezüst minősítést kapott: 
Dániel Csenge (K. N. Ref. Ált. 
Isk.), Márki Flóra (Györffy I. 
Kat. Ált. Isk.), Szabó Miklós 
(K. N. Ref. Ált. Isk.), Makai 
Boglárka (K. N. Ref. Ált. Isk.). 

Bronz minősítést szerzett: 
Kis Emma (K. N. Ref. Ált. Isk.), 
Kiss Anikó (Györffy I. Kat. Ált. 
Isk.).

Brehó Mónika

Csigabiga Palota mesemondó versenyt rendeztek a dérynében

Kedves Olvasóink!

Következő lapszámunk 2019. május 3-án jelenik meg.

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

Lapzárta: 
2019. április 29. (hétfő) 

12.00 óra
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Egy híres rabbi a bardicsevi Lévi Jichak peszah előtti reggelen kisétált a pi-
acra és megkérdezett egy orosz csempészt:

-Van-e selymed?
-Hogyne uram, amennyit csak kívánsz, a legjobb minőségben!
Aztán egy zsidót szólított meg:
-Van-e nálad kovászos étel ?
A zsidó elszörnyedt. - Hogy gondolod rabbi, hiszen este beköszönt a peszah!
A rabbi felnézett a magasba, és így szólt: Látod, Uram Isten, a cárnak ha-

talmas hadserege van, számtalan határőre és csendőre, mégis nyíltan árul-
ják a csempészárút. Te pedig háromezer éve leírtál egy törvényt a Tórában, s 
az ünnep csak ma este kezdődik, ám a Te néped mégis híven őrködik felette. 
S mindez évezredeken át, rendőrök és katonák nélkül...

A peszahot sokak a keresztény húsvét zsidó megfelelőjének gondolják, 
de ahhoz semmi köze. Hacsak nem annyi, hogy Jézus az utolsó vacsoráját 
a peszah szabályai szerint költötte el. A peszah elkerülést jelent, amelynek 
a lényege az, hogy az egyiptomi 10. csapás során a Mindenható minden 
elsőszülött fiút elpusztít, mert a fáraó nem bocsájtotta el a rabszolgaság-
ból Izrael népét. A zsidó otthonokat elkerülte ez a büntetés úgy, hogy bá-
rányt áldoztak Istennek, és annak vérét a házukra kenték. Olyan gyorsan 
kellett kivonulniuk Egyiptomból, hogy nem volt idő kovászos kenyeret 
készíteni, és csak keletlen kenyerük volt, és ez lett a pászka. Hag hamaco-
kovásztalan kenyér ünnepének is nevezik. Ez az ünnep Euróbában 8 na-
pig, Izraelben 7 napig tart. Az ünnep estéjének a neve széder, ami rendet 
jelent, mivel az ünnepség meghatározott rend szerint történik. Nagyon 
fontos kellék a szédertál, amelyre hat fontos jellegzetes szimbólumot tesz-
nek. Chazaret egy darab torma, amely a rabszolgaság keserűségére em-
lékeztet. A maror, reszelt torma, amelyet alma-bor-dió keverékbe már-
tanak, szintén a keserűségre és a rabszolgaságra emlékeztet. Charószet, 
alma-bor-dió keverék, amely arra a vályogra emlékeztet, amellyel őseink 
a fáraó raktárainak tégláit tapasztották össze. Bécá, hamuban sült tojás, 
mely az elpusztult Szentélyre emlékeztet. Zróá, hamuban sült húsdarab, 
általában csirkenyak, amellyel az Istennek ajánlott áldozati bárányra em-
lékeznek. Kárpász, ami általában retek, amely sós vízbe mártva étvágy-
gerjesztő. Külön kis tálban sós víz, amely azokra könnyekre emlékeztet, 
amelyet őseink a rabságban hullajtottak.

A széder estén a Haggadát olvassuk, amely tulajdonképpen az egyip-
tomi kivonulást meséli el a gyerekeknek. A legkisebb fiú négy kérdést 
tesz fel, miben különbözik ez az este a többitől?

1. Az összes többi este nem mártunk meg semmit egyszer sem, ezen az 
estén azonban kétszer is.

2. Minden más este ehetünk kovászosat, és kovásztalant is, ezen az estén 
azonban csak kovásztalant.

3. Minden más este ehetünk bármilyen zöldséget, ma azonban csak a 
maror-t.

4. Az összes többi este egyenesen ülve eszünk, ma azonban csak oldalra 
dőlve. Miért?

Erre válaszolnak a felnőttek, egymásnak adva a válasz lehetőségét a 
Haggadából.

A gyerekeknek kedvenc játéka volt, hogy az ünnepet vezető elrejtett egy 
fél pászkát, azt ők megkeresték és csak ajándékért adták vissza. Ez a pász-
ka fontos volt, mert ez jelképezte az áldozati bárányt, és az utolsó fogás-
ként fogyasztották el.

Azt est fő fogása volt a maceszgombócos húsleves, amelyet régebben 
csak peszahkor lehetett enni.

dr. Molnár Sándor

Ünnepeink

Szédertál

Negyedik alkalommal rendezték 
meg a magyar költészet napja alkal-
mából az „Amit szivedbe rejtesz” cí-
met viselő verses délutánt az Ifjúsági 
Házban. A főleg szépkorúakat meg-
szólító rendezvényen április 10-én, 
szerdán mindenki előadhatta ked-
venc, vagy akár saját költeményét. 

Magyarországon 1964 óta József At-
tila születésnapján, április 11-én ünne-
peljük a magyar költészet napját. Az eb-
ből az alkalomból megrendezett ver-
ses délutánon Szabó Péterné gyer-
mekkönyvtáros köszöntötte a megjelen-
teket. - Van valami olyan erő a költészet-
ben, amely összehozza a gondolkodó 
embereket. Idegenekből leszünk hamar 
ismerősök egy jól megtalált, kedves vers-
sor hallatán – fogalmazott a könyvtáros, 
majd átadta a szót Szepesi Tibornak.

A Déryné Kulturális Központ igazga-
tója köszöntőjében megemlékezett Jó-
zsef Attiláról, aki európai viszonylatban 
is a 20. század egyik legzseniálisabb köl-
tője volt. - Elképzelhető, sőt biztos, hogy 
manapság már nem annyira divatos ver-
seket hallgatni vagy olvasni, de vannak 

olyan költemények, amelyek hallatán az 
ember libabőrös lesz. Valahol itt van el-
rejtve a lényeg, amikor valakinek több 
év, sőt több száz év után is ilyen hatása 
van, az megérdemli az ünnepnapot – fo-
galmazott az igazgató. Kiemelte, hogy 
ez a nap kitűnő alkalom arra, hogy a köl-
tőkhöz hasonlóan mi is elgondolkod-
junk a szeretetről, a gyűlöletről, Istenről, 
a világról és a hazáról. - A magyar köl-
tészet kiapadhatatlan forrás mindazok 
számára, akik szeretnék megismerni 
nyelvünket, kultúránkat, történelmün-
ket – mondta Szepesi Tibor, majd az egyik 
kedvenc versével, Radnóti Miklós: Nem 
tudhatom című költeményével indította 
el a szavalatok sorát.

A verses délutánon tizenketten mond-
ták el, vagy olvasták fel a számukra ked-
ves költeményeiket, többen pedig saját 
verssel készültek a közönségnek.

Délután Szabó Péterné jóvoltából a 
résztvevők összemérhették tudásukat 
abban, hogy ki mennyire ismeri Ady 
Endrét, majd a könyvtáros a költőről 
egy előadást is tartott.

Kapás Mónika

„Amit szivedbe rejtesz”

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!

Tájékoztatás
A Madarász Imre Egyesített Óvoda tájékoz-

tatni kívánja a kedves lakosságot, hogy kerékpá-
ros ügyességi vetélkedő miatt, 2019. május 2-án 
13.30-18.00-ig (rossz idő esetén 2019. május 
9-én) a Táncsics krt., Horváth Ferenc és a Dózsa 
Gy. út közötti szakasza lezárásra kerül.

Gulyás Ferencné
intézményvezető
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Sajtóközlemény
TAVASZI FOGLALKOZTATÁSI FÓRUMOK

2019/04/03/

A TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00005 azonosító számú, „Helyi 
foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Karcagi 
Járásban” című projektről, a munkáltatók részére nyújtható 
támogatásokról Domokos Gyula, a JNSZ Megyei Kormányhi-
vatal Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály osztályve-
zetője tartott tájékoztatást. 

A helyi paktum a feladatait a Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyei paktum szakmai, területi és ágazati szempontjaival 
egyeztetett módon valósítja meg. 

A programot 2017. január 01. és 2019. december 31. között, 
500 millió Ft-os, 100%-os támogatásból valósítja meg. A pro-
jekt átfogó célja a járási foglalkoztatási együttműködés (pak-
tum) létrehozása, működtetése, foglalkoztatási stratégia és 
akcióterv kidolgozása, valamint képzési és foglalkoztatási 
programok támogatása, az álláskeresők munkához juttatása 
a Karcagi Járás területén. Az elmúlt időszakban több mun-
káltató számára nyújtott a szervezet foglalkoztatási támoga-
tást. A foglalkoztatók számára 2019-ben igénybe vehető tá-
mogatási formákról, lehetőségekről, az igénylés módjáról, a 
továbbfoglalkoztatási kötelezettségekről is szólt Domokos 
Gyula, a JNSZ Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály osztályvezetője.

A fórumok zárásaként a vállalkozások 2019. évi adó- és já-
rulék kötelezettségéről - személyi jövedelemadó, ÁFA -, a 
köztartozásmentes igazolások kérelmének menetéről, határ-
idejéről - a NAV Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály két mun-
katársa tartott interaktív előadást. 

A projekt küldetése egy széles körű térségi partnerség 
megszervezése azzal a céllal, hogy azonosítsa a térség fog-
lalkoztatási szempontból eredő problémáit, és megoldásuk 
érdekében mozgósítson minden rendelkezésre álló erőfor-
rást. 

További információ kérhető:
Pengő Ferenc ügyvezető
Kun-Média Kft.  H-5300 Karcag, Madarasi út 9-11.,
Mobil: +36 30 2238844; E-mail: karcagtv@gmail.com

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
– 5. Prioritása „Helyi foglalkoztatási együttműködé-
sek” című felhíváshoz kapcsolódó, a TOP-5.1.2-15-
JN1-2016-00005 azonosító számú, Helyi foglalkoz-
tatási együttműködések megvalósítása a Karcagi Já-
rásban elnevezésű 500 millió forintos, 100%-os tá-
mogatottságú projekt keretében Karcag Járási Pak-
tum Fórumok kerültek megrendezésre munkáltatók 
részére a karcagi és a kisújszállási Városházán.

Falugazdász híreK

Tisztelettel tájékoztatom a gazdálkodókat, hogy április 8-án elindult a 2019. évi egysé-
ges kérelmek beadása, a szankciómentes beadási határidő 2019. május 15. Aki a falugaz-
dász segítségét venné igénybe a kérelem beadásához, szíveskedjen magával hozni a MÁK 
(korábban MVH) jelszavát, és ha lehetséges, a jogszerű földhasználatát igazoló dokumen-
tumait (így pl. a földhasználati vagy tulajdoni lapot) a helyrajzi számok pontos beazonosí-
tása 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
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Kovács Szilvia alpolgármester,

Karcag Város Önkormányzata képviseletében 
- csatlakozva „A legszebb konyhakertek” 

– Magyarország legszebb konyhakertjei országos 
programhoz - meghirdeti Karcagon

„A legszebb konyhakertek” programot
A program célja: elismerni a kertművelők munkáját, és 

ezzel ösztönözni a lakosságot arra, hogy saját, rokonai, 
vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhaker-
tet, gondozza azt, termesszen benne maga, és családja 
számára minél több konyhakerti növényt, zöldséget, fű-
szer-, gyógynövényt, gyümölcsöt.

Az év témája: 
„Tájfajtákat, régi, saját megőrzésű fajtákat a kertekbe!”
A programban történő részvétel feltételei: konyha-

kerti növényeket/gyümölcsöket termeszt saját, vagy 
bérelt földterületen.

Nevezési kategóriák:
•	 Balkon:  Erkélyen kialakított
•	 Mini:  50 m2 alatt
•	 Normál:  50 m2 felett
•	 Zártkert 1.  - Zöldséges
•	 Zártkert 2.  - Gyümölcsös
•	 Zártkert 3.  - Vegyes (zöldség és gyümölcs)
•	 Közösségi:  Csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek 

  által megművelt kertek
Jelentkezési határidő: 2019. június 15.
Jelentkezés módja: a Jelentkezési lap kitöltése és leadása
Jelentkezési lap kérhető és leadható: 
•	 Karcag Városi Önkormányzat – Portán elhelyezett 

gyűjtődoboz
•	 Falugazdász Iroda – 5300 Karcag, Dózsa György út 29.

Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tu-
lajdonosa, vagy annak megművelője

Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszük fotók 
készítését a balkonról, kertről, amely segíti a bírálók munká-
ját. Az országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz

Elvárások, és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edény-

ben elhelyezett, 3 különböző konyhakerti növény ter-
mesztése történjen

2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, 
mindenki igényének megfelelően

3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, 
megfelelően gondozott, gyommentes és hasznos

4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége meg-

felelő legyen
6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, 

szabályosan vezetett Permetezési napló
7. Előnyt élvez az öko/bio módszerek alkalmazása, madárba-

rát kert kialakítása (van benne madáretető, - itató és –odú), 
ha a kertben minél többféle fűszer- és gyógynövény talál-
ható, a kertet több generáció műveli, és a kertművelő mi-
nél több talajkímélő művelési, védekezési, vízgazdálko-
dási módszereket alkalmaz (tápanyag utánpótlás szerves, 
- természetes talajjavító anyagokkal pl. Riolittufával, kom-
poszttal, öntözésnél csatorna/esővíz használata stb.)

8.  2019-es év kiemelt témájához kapcsolódóan előny, 
ha a kertművelő minél több tájjellegű, régi, saját 
megőrzésű fajtákat tart kertjében

Díjazás: kategóriánként az első három helyezés, és indokolt 
esetben különdíjak odaítélése a település szervezésében

Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyaror-
szág legszebb konyhakertje” díjra történő jelölésre min-
den kategória első helyezettje lesz jogosult a helyi zsűri 
ajánlása alapján

Országos díj – Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrász, 
Magyarország érdemes művésze által készített bronz kis-
plasztika, és egy Elismerő Oklevél, amelyet az Országos 
Eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között várha-
tóan dr. Nagy István agrárminiszter úr ad át Kovács 
Szilvia programigazgatóval

A kertek megtekintése: 2 alkalommal (június 01 - augusz-
tus 15-ig) történik, előzetes időpont-egyeztetés alapján

Eredményhirdetés: 2019 ősz folyamán
Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő 

kertművelő jelentkezését!
Kovács Szilvia

alpolgármester

Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere által létrehozott
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei 

országos program részeként

Karcag Város Önkormányzata 
meghirdeti

„A legszebb konyhakertek” programot

Várjuk minden konyhakerttel rendelkező kertmű-
velő és közösség jelentkezését!

Jelentkezési határidő: 2019. június 15.
Jelentkezési lap kérhető és leadható:

Karcag Városi Önkormányzat – Portán elhelyezett gyűjtődoboz
Falugazdász Iroda – 5300 Karcag, Dózsa György út 29.

Nevezési kategóriák

 Balkon: Erkélyen kialakított
 Mini: 10 – 50 m2

 Normál: 50 m2 felett
 Közösségi: Óvodák, iskolák, csoportok, szervezetek által megművelt kertek

A kertek megtekintésére 2 alkalommal kerül sor előzetes időpont-egyeztetés alapján.

Eredményhirdetés: 2019 ősz folyamán
Kovács Szilvia

alpolgármester

Zártkert 1. - Zöldséges
Zártkert 2. - Gyümölcsös
Zártkert 3. - Vegyes (zöldség és gyümölcs)
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2018. április 19. péntek
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Székely konyha 
19.05 Nagykunsági krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Nyíriné Kátai Katalin 
 Téma: kimagasló országos 
 elismerésben részesült
 Karcagi hírek
 - Drónok a mezőgazdaságban
 - Játszd újra! kiállítás
 - Mesemondó verseny
 - Útburkolat javítások
 Háttér
 Tomajmonostorai rendelő átadása
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.20 Körkép
 Ovisok műsora az Ifjúsági Házban
 Tomajmonostorai rendelő átadása
            
2019. április 22. 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 23. kedd 

(ismétlés szerda)  

18.00 Műsorajánlat  

18.05 Nagykunsági Híradó

18.20 Jöjjetek Hozzám - református

 istentisztelet 

19.20 Látogató - erdélyi utazás

20.00 A Hit Szava - római katolikus 

 szentmise 

21.10 Nagykunsági Híradó 

21.25 Karcag Sport: Karcagi SE – 

 Jászkiséri SE Jász-Nagykun- 

 Szolnok megyei felnőtt férfi 

 bajnoki labdarúgó mérkőzés 

2018. április 24. csütörtök

18.00 Műsorajánlat 

18.05 Nagykunsági Híradó 

18.20 Székely konyha 

19.05 Nagykunsági krónika

20.10 Nagykunsági Híradó 

20.20 Karcagi Tükör

KarCag TeleVízIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető:  
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Nézze Ön is a műsorunkat az interneten  

a www.karcagtv.hu oldalon,  
itt válogathat kedvére korábbi híradásainkból is

Intézze önkormányzati 
ügyeit elektronikusan!

Kényelmes és gyors megoldás nyújt a bárhonnan 
elérhető Önkormányzati Hivatali Portál

Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, au-
tóvásárlás, vállalkozásindítás, mind-mind fontos, és 
örömteli, ugyanakkor kétségtelenül hivatalos ügy-
intézéssel is járó események. Januártól már minden 
magyarországi településen, így nálunk is elérhető 
az Önkormányzati Hivatali Portál szolgáltatás, ame-
lyen keresztül online, akár a saját nappalinkból is 
kényelmesen, és gyorsan intézhetők az önkormány-
zati hivatali ügyek a hét minden napján. Így életünk 
kisebb-nagyobb eseményei és azok adminisztrációs 
feladatai is sokkal könnyebbé válnak. 

Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi 
önkormányzatot, a hivatali látogatások száma pedig to-
vább nő életünk nagy pillanatainál. Anyakönyvi kivonat 
kiállítása, gépjármű- és építményadó bejelentés, szociá-
lis támogatási kérelem benyújtása, szálláshely nyilván-
tartásba vétel, iparűzési adóbevallás és még sorolhat-
nánk azon tevékenységeket, amelyek általánosan a sze-
mélyes ügyintézések közé tartoznak, és automatikusan 
a hosszú sorbanállás jut róla eszünkbe. Ez a kép azon-
ban 2019-től teljesen megváltozik, mert az Önkormány-
zati Hivatali Portálon keresztül már egyre több ügyet 
elektronikusan is intézhetünk, amikor időnk engedi, 
akár a vasárnapi ebéd után is.

Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet 
biztosít, és ahogy a személyes ügyfélfogadásnál meg-
szokhattuk, úgy a digitális térben is végig vezet minket 
a jól ismert folyamatokon. Első lépésben saját magunk 
beazonosítása történik, majd a lakossági és vállalkozá-
si ügyintézés kiválasztása, ezt követően pedig a szük-
séges adatok megadása. Mindezt a legnagyobb bizton-
ság mellett, gyorsabban, átláthatóbban és papírmente-
sen, vagyis környezetkímélőbb módon tehetjük, mint 
korábban. 

Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül beje-
lentkezett felhasználók számos helyi lakossági, ipari, 
kereskedelmi, szociális, vagy adóügyet indíthatnak, az 
online űrlappal nem rendelkező ügyek esetén pedig az 
e-Papír szolgáltatást lehet igénybevenni.

Az e-ügyintézést választókat a belépést követően 
azonosítja a rendszer, és az űrlapok általános adatai au-
tomatikusan kitöltésre kerülnek, rövidítve így a ráfor-
dított időt. A felhasználók bármikor nyomon követhe-
tik az általuk elektronikusan indított helyi önkormány-
zati ügyeket, így pár kattintás után megismerhetik a fo-
lyamatok aktuális állapotát, és megnyithatják a lemen-
tett űrlapokat. 

A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a lakosság 
mellett a vállalkozások is kényelmesen teljesíthetik adó-
bevallással kapcsolatos ügyeiket, és távolról is lekérhetik 
helyi adóegyenlegüket és aktuális folyamataik státuszát.

Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://e-onkormanyzat.
gov.hu weboldalon érhető el, amelyet településünk webolda-
lán is megtalálnak.

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, 

Berekfürdő területére 

vonatkozik, hétvégékre és 

esetleges ünnepnapokra 

(péntek 16.00 órától hétfő 

reggel 07.00 óráig).

Április 19-20. 

 dr. Temesváry Tamás

 Karcag, Széchenyi sgt. 38.

 Tel.: 06/30-537-5758

Április 21-22. 

 dr. Domán György

  Karcag, Ady Endre utca 58.

 Tel.: 06/30-434-5950

Április 27-28. 

 dr. Dániel Mihály 

 Karcag, Sport utca 13. 

 Tel.: 06/30-205-3260

Anyakönyv
születés

2019. április 11.

Kőházi Ágnes - Gyökeres János

Kg., Cserepes utca 26.

Nasira Kitti

2019. április 12.

Tóth Erika - Ungvári Zoltán 

Kg., Széchenyi sugárút 23. 

Márton zoltán

2019. április 15.

Pengő Katalin - Fehér Zoltán

Kg., Kinizsi utca 15. 

zoltán

házasságkötés
2019. április 12.

Kály Ilona - Nagy Szilárd

halálozás
Striegl Józsefné 

(Gál Anikó Erzsébet) 

 (1946) 

Pisák Mihályné 

(Csernyi Erzsébet) 

 (1928) 

Horváth László 

 (1939)

Major Lajos 

 (1929)

Pádár István 

 (1941)  

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 el-
adó. Irányár: 20,5 M Ft. Kisebb 
kertes házat, lakást beszámí-
tok. Tel.: 06/30-789-5323.

Régi típusú rendezett paraszt-
ház eladó Karcagon, az Attila 
utca 47. szám alatt. (Víz, vil-
lany, 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 
alsóépülettel, rendezett ud-
varral, gyümölcsfákkal, főtér-
től, piactól 2 percre eladó. Tel.: 
06/70-391-2522, 06/30-439-
4839.

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

Beépíthető porta eladó Kar-
cagon, a Sándor utca 27. szám 
alatt. Tel.: 06/30-227-3246.

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 felkerítve, fúrott kút, la-
kókocsi rajta. Tel.: 06/30-216-
9216.

Családi ház eladó Karcagon 
(34 éve épült, 96 m2-es, há-
romszobás, teljes közművel, 
központi fűtéssel). Tel.: 06-
59/300-129. 

Karcagi családi házamat elcse-
rélném 1-2. emeleti erkélyes 
lakásra és garázsra. Tel.: 06/30-
370-4620. 

Karcagon a városközpont-
ban, a Kisújszállási út elején 
ház, nagy portával eladó. Tel.: 
06/30-647-6496.

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

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

Eladó egy Olimpia 18 típusú 
háti permetezőgép újszerű ál-
lapotban, alkuképesen 7.000 
Ft-os áron, valamint 2 db 2 kg-
os lengyel turista gázpalack, 
égőfejjel együtt. Tel.: 06/59-
311-817, 06/30-455-6995.

ROBI 150-es kerti traktor pót-
kocsival, rotakapával, fűnyíró- 
és szivattyúadapterrel, papír-
tégla-nyomó és mobil kemen-
ce eladó. Tel.: 06/30-216-9216. 

Elektromos EL-GO eladó. Érdek-
lődni mindennap 12-14 óra kö-
zött. Tel.: 06/30-548-5022.

Horgászcsónak (170x450, 4 
légtartály, lemez) eladó. Tel.: 
06/30-320-3785. 

Eladó 150 literes hűtőszekrény 
(Electrolux), birkafőző lábas 
(felniből készült) és 1 db heve-
rő. Tel.: 06/20-241-0846. 

Hagyományos mosógép, ágy-
neműtartó, valamint 2 db ró-
zsaszín, tömött virágú lean-
der eladó. Cím: Karcag, Szent 
István sgt. 36. Érdeklődni 10-
16 óráig. 

Régi típusú bútorok, kombi-
nált és vitrines szekrények, 
heverők (3 db), fotelek (2 db), 
székek (3 db), éjjeliszekrények 
(2 db) és egyéb háztartási esz-
közök, valamint befőttes üve-
gek eladók. Tel.: 06/70-405-
4842. 

Garázs Butik! Sertés önetető-
önitató, vízszivattyú (benzines), 
elektromos satupad (satuval), 
slag, kerti-szerszámok, villás-
kulcsok, fúrótokmányok, bar-
kácsszerszámok, vastalicska el-
adó. Érdeklődni délután 16 órá-
tól Karcagon, a Hajnal utca 16. 
szám alatt. Tel.: 06/70-209-9259.

Eladó ülőgarnitúra (2 db fotel-
lal), gáztűzhely, Michelin nyári 
gumi (Suzukira, 4 db, 165/70), 
új, krómmosogató (csappal, 
szifonnal, 1 részes, beépíthe-
tő), kávéfőző, heverő, Belker 
mérleg, olajsütő, teafőző.  Tel.: 
06/70-904-8948.

Eladó új rotációs kapa, 28-
as alumínium férfi kerékpár 
(esetleg elcserélném nőire), 
különböző szélességű, 2 mé-
ter hosszú reluxák. Tel.: 06/70-
337-8039.

Színes TV (Orion, 6.000 Ft), 
szekrénysor (íróasztallal egy-
beépítve, 23.000 Ft), 20-as fiú 
kerékpár, jó állapotban eladó. 
Tel.: 06/30-530-1134. 

Jó állapotban lévő kisfiú ruhák 
(1-3 éves korig), illetve kis ci-
pők és férfi-női ruhák eladók. 
Tel.: 06/59-314-758. 

Eladó használt Renault 19 
(1996-os évjárat, műszaki nél-
kül, korához képest jó állapot-
ban). Tel.: 06/30-741-2693.

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle ja-
vítás, cipzárcsere, felhajtás, 
bőrkabát- és hátizsákjavítás. 
Tel.: 06/59-887-269.

Üvegezés-képkeretezés! Sári 
Mihály egyéni vállalkozó, 
Karcag, Szent István sgt. 14. 
Tel.: 06/30-219-6813.

Az Orgonda Agrár Kft. földet 
bérelne, és vállal növényvé-
delmi szaktanácsadást, szak-
irányítást. Tel.: 06/30-785-
0690. 

Növényvédelmi szakirányí-
tást szerződéskötéssel, szám-
laképesen vállalok. Kenyeres 
László okleveles növényorvos, 
tel.: 06/30-785-0690.

Feleslegessé vált papír- és 
fémhulladékát ingyen elszállí-
tom! (Mosógép, hűtőgép, gáz-
készülék, autó-motor akku-
mulátor, stb.) Tel.: 06/30-265-
4197.

Vállaljuk az alábbi munká-
kat: épületek építését, bontá-
sát, bármilyen nemű kőműves 
munkát. Tető építését, javítá-
sát, járdák, kapubejárók újjá-
építését, betonozását, udva-
rok takarítását, terepek tisztí-
tását. A legkedvezőbb árakkal 
dolgozunk! Bármilyen nemű 
földmunkát, kubik munkákat 
is elvégzünk, nagy felületek 
aszfaltozását, zúzalékolását. 
Akár részletfizetés is meg-
oldható. Hívjon bizalommal! 
Nyugdíjasoknak kedvezmény! 
Tel.: 06/30-853-4323.

Mindennemű kőműves és se-
gédmunkát, ház körüli mun-
kát (padlástakarítást, udvar, 
sírkő, sírrendezést) olcsón, 
pontosan, gyors határidővel 
vállalok! Tel.: 06/20-593-7075. 

Vállalok tetőmosást, stablon-
deszka festést, csatornafes-
tést, kőporfestést. Tel.: 06/30-
234-0203.     

Rászoruló idős ember gondo-
zását vagy gondviselést válla-
lok. Tel.: 06/30-238-2918.

Kőművest és ácsot keresek 
javítási munkára! Tel.: 06/70-
391-2522.

Április 19.(Péntek) 
ÜNNEpNAp 

9.00-12.00 óráig 

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.) (Tesco) 

Április 20. (Szombat) 
8.00-13.00 óráig 

 Berek Patika 

 (Kiss Antal utca 3.) 

9.00-20.00 óráig 

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.) (Tesco) 

Április 21. (Vasárnap) 
ÜNNEpNAp 

9.00-12.00 óráig 

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.) (Tesco) 

Április 22. (Hétfő) 
ÜNNEpNAp 

9.00-12.00 óráig 

 Berek Patika 

 (Kiss Antal utca 3.) 

Április 27. (Szombat) 
8.00-13.00 óráig 

 Betánia Gyógyszertár 

 (Szabó József utca 14.)

9.00-20.00 óráig 

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.) (Tesco) 

Április 28. (Vasárnap) 
9.00-12.00 óráig 

 Berek Patika

 (Kiss Antal utca 3.) 

Gyógyszertári 
ügyelet

A fenti időpontokon túl sürgős eset-

ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

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!
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HIRDETMÉNYEK

A Karcag Városi Önkormányzat,
a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ 

és Könyvtár
és a Karcagi Református Egyházközség

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a 

redemPTIOs 
meGemléKeZés

és
JásZKUN FŐKAPITáNyI 

BeIKTATásI CeremÓNIA
rendezvényre

Időpont: 
2019. május 5. (vasárnap)

Múzeumpark

Nomád tábor
Közreműködik: 

Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület, Karcag
Iloncsuk Szabadcsapat, Kunszentmiklós

Déryné Kulturális Központ 
(Karcag, Dózsa György u. 5-7.)

Kunok hazája
Karácsony Sándor filmrendező fotókiállítása

A kiállítást megnyitja: 
Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő

Református Nagytemplom (Karcag, Kossuth tér)

A rendelkezés szabadsága 
Emlékezés a kunok betelepedésének 

780. évfordulójára a Jászkun redemptio ünnepén
Dr. Bartha Júlia etnográfus előadása

Györfi sándor 
jászkun főkapitány beiktatása

Díszhangverseny a főkapitány tiszteletére
a Szolnoki Szimfonikus Zenekar koncertje

Vezényel: Izaki Maszahiro
Közreműködik: Both Gábor operaénekes

Kérjük, hogy az ülőhelyeket 15.20-ig foglalják el!

Felvonulás
Kossuth tér – Dózsa György u. – Táncsics krt. – 

Madarasi u. – Redemptios emlékharang – Deák krt. – 
Kisújszállási u. – Kálvin u.

10.00 – 13.30 óra

14.00 óra

15.30 óra

18.00 óra

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


