
A Karcagi Tankerületi Köz-
pont augusztus 27-én, kedden 
tartotta meg a könyvtárban a 
„Korszerű pedagógiai mód-
szerek alkalmazását segítő Is-
kolai Közösségi Program kí-
sérleti megvalósítása a Karca-
gi Tankerületi Központban” 
című, EFOP-3.3.5-17 azono-
sító számú projektzáró ren-

dezvényét. A programon je-
len volt Kovács Szilvia, Kar-
cag város alpolgármestere, va-
lamint Pánti Ildikó és Szepe-
si Tibor önkormányzati kép-
viselő.  

 
A program célja az volt, hogy 

bemutassa, hogy az elnyert 
pályázati összegből a Karca-

gi Tankerületi Központnak 
mit sikerült megvalósítania. 
Így tizenöt intézményben, hu-
szonhat feladatellátási helyen 
a 2018. és 2019. év június har-
madik és negyedik hetében 
mintegy 4762 tanuló vett részt 
napközis, vagy bentlakásos te-
matikus táborban. 

(Folytatás a 4. oldalon...)

XXXII. évf. 29. szám  2019. szeptember 20.    Ingyenes Önkormányzati Hetilap

Sikeres projektzárással nyitotta meg 
a tanévet a Karcagi Tankerület

Gazdafórumot tartottak karcaGon
a mezőgazdaság stratégi-

ai ágazat, így annak jelene 
és jövője megyénk és térsé-
günk számára is kulcsfon-
tosságú kérdés.

Gazdafórumra várta szep-
tember 13-án (péntek) délután 
a karcagi és környékbeli gaz-
dálkodókat a MAGOSZ me-
gyei szervezete a Városházára, 
hogy első kézből értesülhesse-
nek a fejlesztési lehetőségekről, 
és az ágazat problémáit szakem-
berekkel beszélhessék meg. S, 
hogy több mint százötven gaz-
da, őstermelő és családi gazdál-
kodó érkezett a fórumra, azt is 
bizonyítja, hogy a Nagykunság-
ban sokakat érint és érdekel az 
ágazat jövője. A fórum moderá-
tora ifj. Hubai Imre, a JNSZ 
megyei NAK környezeti, vízgaz-
dálkodási és fenntarthatósági 
osztályának elnöke volt.

- Fontos ez a mai összejö-
vetel azért is, hogy beszél-
jünk azokról a dolgokról, ame-
lyek a magyar gazdák, a nem-
zet előtt állnak. Van egy mon-
dás, aki két lábbal áll a Földön, 
az stabil, megmozdíthatatlan, 

mert azon a Földön áll, amelyi-
ket megművel. A magyar gazda 
ilyen, ha ez az ország bajba ke-
rült, kellett mindig az a józan 
paraszti gazdálkodás, gondol-
kodás, amit a gazdák tudtak 
hozni. A magyar gazda tudja, a 
természetet nem lehet becsap-
ni, jól ismeri azt, így két láb-
bal áll a Földön, s ez különösen 
igaz megyénk gazdáira - fogal-
mazott köszöntőjében F. Kovács 
Sándor, városunk és térségünk 
országgyűlési képviselője.

Hubai Imre csaba, a NAK 
megyei elnöke szerint az elmúlt 
10 évben nagyon jelentős elő-
relépések történhettek a Kor-
mány támogatásának köszön-
hetően az ágazatban. - A követ-
kező vetésekkel már arra kell 
gondolnunk, hogyan álljunk 
fel, hogyan fogadjuk a kihíváso-
kat a következő 7 éves EU-s tá-
mogatási ciklusra. Véleményem 
szerint az EU-ban a Fidesz dele-
gáltjai méltóképpen tudják kép-
viselni a magyar gazdák érde-
keit, s reális alapokon, két lá-
bon állva a talajon, a megújuló 
erőforrások birtokában megfe-
lelőképpen tudjuk versenyhely-

zetbe hozni magunkat és fenn-
tartani a gazdálkodásunkat - je-
lentette ki az elnök.

dr. fazekas Sándor or-
szággyűlési képviselő a ma-
gyar agrárium előtt álló fon-
tosabb kihívásokról - pl. arról, 
milyen fontos, hogy tovább-

ra is kiálljunk a GMO-mentes 
növénytermesztés és élelmi-
szer-előállítás mellett, a kö-
vetkező 7 év várható EU-s ag-
rártámogatásairól is részlete-
sen beszélt éppúgy, mint az ál-
lattenyésztési ágazat nehézsé-
geiről, s arról, hogyan alakult 

át a világban és hazánkban is 
a lakosság élelmiszer igénye, 
hogyan változik a táplálkozá-
si szokása, és ez milyen változ-
tatásokat, alkalmazkodást igé-
nyelhet az agráriumban dolgo-
zóktól.

(Folytatás a 2. oldalon...)

ÚTLEZÁRÁSRÓL ÉS 
FORGALOMKORLÁTOZÁSRÓL

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
2019. szeptember 27-én (pénteken) 

04.00 órától - szeptember 28-án 03.00 óráig
a 30 éve szabadon rendezvény (WELLHELLO koncert) 

biztonságos és zavartalan lebonyolítása érdekében 
a következő, városközpontot érintő útlezárásokra és 

forgalomkorlátozásokra kell számítani.

Lezárásra kerül 
 - a Kossuth tér;
 - a Kossuth téri szervizút a Dózsa György út 2. (Hír-

lapárus) számtól a Horváth Ferenc u. 1. számig;
 - a Rendőrségi szervizút;
 - Dózsa György út: a Dózsa György út 5-7. számtól 

(Déryné Kulturális Központ) a Dózsa György út- 
Kossuth tér kereszteződésig;

 - a Kálvin út: a Kálvin út 2. számtól a Kossuth tér 
Madarasi út kereszteződésig;

 - a Horváth Ferenc utca 1. 
számtól a Horváth Ferenc 
utca 3-5. számig.

Kérjük, közlekedjenek óvatosan 
és körültekintően!

Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport
Központ és Könyvtár

TÁJÉKOZTATÁS 
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Esőerdők egy 
művészfilmben 

(1.)
Jó pár hete, hogy a világ médiafelüle-

tét ismét elárasztották a globális felmele-
gedésről és az esőerdők irtásáról, égetésé-
ről szóló híradások, és ezek kommentjei a 
világhálón. Néhányan csodálkoznak, hogy 
mennyire penetráns, ahogy a politika rá-
telepszik a témára. Pedig ez nagyon régóta 
így van. A neten való szörfözéseim közepet-
te akadtam rá egy 13 évvel ezelőtti bejegy-
zésre, amikor is ez egykori USA alelnök, Al 
Gore könyvéből (Kellemetlen igazság c.)  
készült dokumentumfilm hazai bemuta-
tójáról  tudósítottak a „Tudatos vásárló” 
című honlapon. Többek közt ezt írták: „Szá-
mos szervezet - a Greenpeace-től a Union of 
Concerned Scientist-on át a Világbankig és 
a Pentagonig - egyetért abban, hogy veszé-
lyeztetett bolygónk számára feltehetően a 
globális felmelegedés a legkomolyabb fe-
nyegetés. A Pentagon jelentése például azt 
állítja, hogy a globális felmelegedés formá-
jában jelentkező éghajlatváltozást „a tu-
dományos vita szintjéről nemzetbiztonsági 
üggyé kell emelni” - még a terrorizmusnál 
is fontosabb üggyé.”

Továbbá megtudjuk, hogy Al Gore köny-
vének magyar fordítója, Gadó György Pál 
este a Humusz Házban tart előadást. Az-
tán pedig a vega életmódot reklámozzák: 
„A vegetáriánusok nem csak egyféleképpen 
segítik hűvösen tartani bolygónkat. Paul 
McCartney szerint: „Ha valaki meg akar-
ja menteni a bolygót, csak annyit kell ten-
nie, hogy abbahagyja a húsevést. Ez a le-
geslegfontosabb dolog, amit te magad is 
megtehetsz.”

Jót röhögtem, mert Gadóról tudtam, 
hogy az SZDSZ-hez közel álló Levegő mun-
kacsoport egyik vezetője (Al Gore „magyar 
hangja”). P. McCartney pedig az énekes és 
basszusgitáros ikon. 

Így aztán, mint valamikor egy rendesen 
elszívott mezítlábas Kossuth csikkjét, pöc-
költem el magamtól a honlap közvetítette 
„tudást” egy képzeletbeli latrinába. Közben 
felsejlett Bicsérdy Béla fotója is, amit nem-
rég egyik régi ismerősöm posztolt a FB-on, 
megjegyezve, hogy a múlt század egyik ér-
dekes egyénisége volt ez az Erdélyből át-
származott „izomember”, aki felhagyott 
a húsevéssel, és a végén már csak dinnyét 
evett, dúskeblű titkárnője és ötödik felesége 
társaságában. Több könyvet is írt a ’30-as 
években, és a „bicsérdizmust” széles körben 
népszerűsítette. „Szeánszokat” tartott híres 
emberek, politikusok, miniszterek is felke-
resték lakásán, sőt még Kodály és Bartók is. 

De nem nagyon merülhettem el a ma-
gyar B.B. kétségtelenül titokzatos és izgal-
mas sorsának rejtelmeiben, mert élesen csi-
pogni kezdett a mobilom. Beállítottam Sza-
bó István egy régi, 1991-ben készült mű-
vészfilmjének („Találkozás Vénusszal” c.) a 
kezdésére, amit az M5-ön vetítettek.

(Folytatás a következő számban.)
-ács-

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek szeptemberi 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  szeptember 30. 15.00-16.00-ig,  
  Városháza 2. terem

Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  október 1. 17.00-18.00-ig,  
  Városháza 2. terem
Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  szeptember 23. 16.00-17.00-ig,  
  Városháza 2. terem

Karcagi-  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  szeptember 23. 15.00-16.00-ig,  
  Városháza 2. terem

Szepesi Tibor 7. választókörzet  szeptember 23. 17.00-tól,  
  Kiskulcsosi tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  szeptember 24. 16.00-17.00-ig,  
  Kádas György Ált. Isk.,
  Kisújszállási út 45. 

Gazdafórumot 
tartottak karcaGon

Az egykori kunmadarasi Kossuth-házat nagykunkapitányi-ház-
zá, tájházzá átalakította át az önkormányzat és a Kunmadarasi 
Honismereti Egyesület. A felújított épületet szeptember 6-án, pén-
teken adták át a nagyközönségnek. Laczkó Tóth Bertalanné egye-
sületi elnök köszöntőjében elmondta, ebben a nagykunkapitányi 
kvártélyházban többször járt Kossuth Lajos, s 25 évvel ezelőtt neki 
is emléket állított dr. Ötvös László református lelkész a Kossuth-
ház megnyitásával. Most az akkori kiállítást újragondolták, s az 
1985 óta népi műemlék épületben az alapgyűjteményt egységesí-
tették, kiegyezés korabeli nagykun módos gazda házát alakítottak 
ki a szobában, a konyhában, s a kisszobában emléket állítottak je-
les kunmadarasiaknak és Kossuthnak.

F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő gratulált az egye-
sületnek és az önkormányzatnak a hagyományőrzés támogatá-
sához. A felújított kiállításon a következő generációk is megis-
merhetik a település múltját az 1800-as évek elején épült ház-
ban, amely a Nagykunság gazdag történelmének egy fontos da-
rabja is, mint népi műemlék. Erre a gyönyörű épületre nemcsak 
a kunmadarasiak, hanem a környékbeliek is büszkék lehetnek, 
hiszen a Nagykunság történelmének egy kicsi szelete, ahol még 
Kossuth Lajos is megszállt. A kiállítás külön értéke, hogy közösen 
készítették el, hiszen mindenki hozta azt a féltve őrzött régiséget, 
családi ereklyét, aminek otthon lehet, hogy már nem volt helye, 
de itt egy kiállítótérbe került, s ha egy fiatal jön, annak újdonság-
ként, a megtestesült történelemként jelenik meg, aki idősebb, an-
nak pedig régi emlékeket idéz fel - fogalmazott a képviselő.  

Átadták a kunkapitányi házat 
Kunmadarason

KARCAGI TRAKTOROS 
ÜGYESSÉGI VERSENY

2019. október 5. (szombat)
A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és 

Könyvtár TRAKTOROS ÜGYESSÉGI VERSENYT hirdet.
A nevezési feltételek és a jelentkezési lap letölthető a 

www.derynekarcag.hu oldalról, vagy személyesen átve-
hető a Déryné Kulturális Központ (5300 Karcag, Dózsa 
György u. 5-7.) titkárságán.

Információ: 06/59-503-224/11 mellék

FELHÍVÁS

(...folytatás az 1. oldalról)
Lovas attila, a KÖTIVIZIG igazgatója a megyei vízgaz-

dálkodási stratégiát mutatta be, s mint előadásából kiderült, 
van még jócskán teendő az öntözésfejlesztés területén ebben 
az aszályos, szélsőséges időjárásban, mint amilyen az idei is. 
A szakember a 2030-ig terjedő időszakra vonatkozó fejlesz-
tési lehetőségeket is vázolta.

kiss róbert, a NAK megyei igazgatója a 2019-es eddigi 
betakarítási eredményeket is ismertette, valamint arra kér-
te a gazdákat, hogy továbbra is vegyék igénybe a támogatá-
sok, pályázatok beadásához, készítéséhez a megyei falugaz-
dász-hálózatot.

A Magyarok Kenyere program idén is nagyon sikeres volt 
megyénkben. A programban résztvevő gazdák közül Györfi 
Sándor Kossuth-díjas szobrászművész kisplasztikáját vehet-
te át dr. Fazekas Sándortól, F. Kovács Sándortól és Hubai Im-
re Csabától czinege kálmán nagyiváni gazdálkodó, akinek 
a föld, az állatok, a természet szeretete kiskora óta a génjei-
be ivódott. A szántóföldi növénytermesztés mellett ma már 
a húsmarha-állománya 1200 körüli, s kezdetek óta ajánl fel 
búzát a programba. A másik díjazott a karcagi makai Pál, 
aki évtizedek óta gazdálkodik, fő tevékenységi köre a mező-
gazdasági növénytermesztés és gépi szolgáltatás. Telephelye 
Karcagon található, tulajdonosai és alkalmazottainak egy ré-
sze családtag. Jelenleg 400 hektáron gazdálkodik és ő is kez-
detek óta részt vesz a Magyarok Kenyere programban több 
mázsa gabona felajánlásával.

dE
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Szolnokon, a Megyeházán adták át augusztus 15-én (csütörtök) a Jász-Nagykun Szolnok Megyei 
Önkormányzat ünnepi megemlékezésén a megyei díjakat. Minden évben azon személyek, illet-
ve közösségek részesülnek ebben a kitüntetésben, akik tevékenységükkel a megye fejlődésének 
elősegítése, értékeinek növelése érdekében kiemelkedő eredményeket értek el. Így Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Pedagógiai Díjban részesült a Szent Pál Marista Általános Iskola. A díjat Nagy 
Józsefné igazgató és helyettesei vették át. Az alábbiakban az igazgatónővel készült interjúnkat ol-
vashatják, aki szeptember 1-től nyugdíjba vonult. 

INTERJÚ HIRDETMÉNYEK

- Az általános iskolai tanulmányaimat is abban az is-
kolában végeztem, ahol a későbbiekben pedagógusként, 
majd igazgatóként tevékenykedtem. Középiskolába a 
karcagi gimnáziumba jártam, majd azután a Szarvasi 
Óvónőképző Intézet nappali tagozatára nyertem felvé-
telt. A diploma megszerzését követően a pályámat a kar-
cagi Kinizsi úti óvodában kezdtem el. A pályamódosí-
tásomat követően a „volt iskolámban” helyezkedtem el, 
ahol alsós munkaközösség-vezetőként is dolgoztam. Ez-
alatt az idő alatt a tanítással párhuzamosan elvégeztem a 
tanítóképző főiskolát. A későbbiekben felkérést kaptam 
az iskola részéről, hogy vállaljam, és lássam el az igazga-
tói teendőket. Ennek megfelelően a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem közoktatás vezetői sza-
kán tanultam. Ezt követően mintegy tizenöt évig voltam 
az iskola igazgatója. Ez alatt az idő alatt sok minden vál-
tozott az intézmény életében, de talán a legfontosabb az, 
hogy 2010-től kezdődően a Mária Iskolatestvérek Szer-
zetesrend lett az iskolánk fenntartója, akik által a tanu-
lók nagyon sok pluszt kapnak. 

- Nem árulok el azzal titkot, hogyha azt mondom, 
hogy ez egy „nehéz terep”, amely inkább kettő, mintsem 
egy embert kíván. Talán pontosan ezért sem én, sem 
pedig a kollégáim nem centizzük a munkaidőt, mert 
nem sajnáljuk az energiánkat felhasználni arra, hogy 
akár a munkaidőn túl is foglalkozzunk a gyerekekkel. 
Igyekszünk mindig újabb módszereket, metodikákat 
bevetni a siker érdekében. Személy szerint úgy érzem, 
hogy nekem ez az utam, hogy nehéz sorsú gyermekek-
kel foglalkozzam. Ez egy hivatás, amit csakis szeretet-
tel, odafigyeléssel, elhivatottsággal és teljes odaadással 
lehet végezni. Az iskolában dolgozó nevelőknek is fon-
tos az, hogy mind a gyerekek, mind pedig a szülők úgy 
érezzék, hogy elfogadással vagyunk feléjük. Munkánk-
kal segíteni igyekszünk az otthoni, tudatos nevelésüket. 

- Koromból adódóan volt már olyan, hogy a leendő 
elsős édesanyját is tanítottam, aki akkoriban nem tar-
tozott a rendes, szófogadó diákok közé. Amikor a be-
iratkozás alkalmával hozta a saját gyermekét, azt ta-
láltam neki mondani, hogyha a gyermeked is annyira 
rendetlen lesz mint te, akkor biztosan megőrülök. Az-
tán nem papírforma szerint alakultak a dolgok; azóta a 
harmadik gyermeke is az iskolánk tanulója és elmond-
hatom, hogy igen jó szülő vált belőle az évek alatt. Iga-
zából ilyenkor kap az ember visszaigazolást arról, hogy 
jó munkát végzett. Továbbá azt is elmondhatom, hogy 
az iskola számára mindig fontosak voltak a pályázatok. 
Jelenleg is több futó projektünk van. Például még most, 
év elején az Erasmus-program keretein belül hamaro-
san külföldre utaznak diákjaink. Ezen kívül a „Pas-
siójáték” című előadásunkat is már számos településre 
„utaztattuk el”, ezzel is öregbítve hírnevünket.

Ami külön öröm még számomra, az az, hogy egy-
re több olyan volt tanítványa van az intézményünk-
nek, akik valamilyen felsőfokú oktatási intézménybe 
járnak, és akadnak olyanok is, akik már diplomával is 
rendelkeznek és a pedagógus pályán helyezkedtek el. 

- Talán az, hogy a diákok és a szülők is motiváltak 
legyenek és higgyenek önmagukban. Fontosnak tar-
juk azt, hogy az iskolai módszeres nevelésünk beépül-
jön az otthoni szociális térbe is. Emellett elengedhe-
tetlen megemlíteni a hit erejét, amely átszövi az isko-
la mindennapjait. 

- Meglepett, egyáltalán nem számítottunk rá, ugyan-
akkor nagy örömmel töltött el bennünket. Nagyon jó 
érzés volt a nevelőközösségnek ez a kitüntetés, ugyanis 
ez újabb lendületet ad az elkövetkezendő évekhez. Ez-
úton is szeretném megköszönni a magam és a nevelő-
testületünk nevében Karcag Város Önkormányzatá-
nak és a Megyei Közgyűlésnek, hogy gondoltak ránk 
és felterjesztettek bennünket, majd méltónak is talál-
tak erre a díjra.

- Számos elképzelésem van. Háromszoros nagy-
mama lettem, így a családban is számítanak rám. 
Viszont az „iskolámtól” sem fogok elszakadni. Ha-
gyomány már az intézményben, hogy a hozzánk ke-
rülő új pedagógusok egy kétéves bevezető képzésen 
vesznek részt, ahol megismerkednek a rend történe-
tével, pedagógiájával, módszertanával. Ezt a képzést 
bízta rám a rend vezetése. Ezen kívül a karcagi ta-
noda és az esztergomi „A Mi Házunk Marista Kö-
zösségi Házban” dolgozó pedagógusok továbbkép-
zése is az én feladatom. Fontos azt is megemlíteni, 
hogy egy EFOP-os pályázat keretein belül, új épü-
letszárnnyal gazdagodik az intézményünk, amely-
nek koordinálása is a feladataim közé tartozik. Te-
hát nem szakadok el az iskolától, segítem, ahogyan 
tudom. 

Brehó Mónika     

„A hit ereje átszövi az iskola mindennapjait”

- Hogyan kezdte a pályáját?

- Pályája során mi motiválta a nehezebb idősza-
kokban? - Mi volt a legnagyobb kihívás pályája során?

- Hogyan fogadták az elismerést, mit jelent ez az 
iskola számára?

- Szeptember 1-vel nyugdíjba vonult. Hogyan 
tervezi az ön előtt álló éveket?

- Az elmúlt évek alatt mi volt a legemlékezete-
sebb élménye?

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Tájékoztató a „Korszerű pedagógiai 

módszerek alkalmazását segítő Iskolai 
Közösségi Program kísérleti 

megvalósítása a Karcagi Tankerületi 
Központban” című, 

EFOP-3.3.5-17-2017-00031 azonosító 
számú projekt zárásáról

2019. augusztus 27.

A pályázat célja a köznevelés eredményessé-
gének és hatékonyságának növelése, az egész 
életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés előse-
gítése, az alap- és kulcskompetenciák nem for-
mális és informális módszerekkel való fejlesztése.

A projekt a Széchenyi 2020 program kereté-
ben, a Karcagi Tankerületi Központ 15 intézmé-
nyének 26 feladatellátási helyén, Karcag, Kun-
madaras, Kisújszállás, Tiszafüred, Nagyiván, 
Tiszaigar, Tiszaörs, Tiszaszőlős, Nagyiván, 
Kunhegyes, Tiszagyenda, Tomajmonostora, 
Abádszalók, Törökszentmiklós, Tiszatenyő, 
Kengyel, Fegyvernek, Örményes, Mezőtúr és 
Túrkeve településeken valósult meg. 

Az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15-VEKOP-17 
projektje keretében felkészített 182 fő vezető 
pedagógus szervezésében, 22 fő animátor és 
182 fő segítő pedagógus közreműködésével 
két év alatt a 182 napközis és 22 bentlakásos te-
matikus tábor valósult meg. A programokat ön-
kéntesek és iskolai közösségi szolgálatot teljesí-
tő diákok támogatták munkájukkal.

A fejlesztés eredményeként az Oktatási Hiva-
tal EFOP- 3.2.15-VEKOP-17 projektje keretében 
kifejlesztett tartalmak beépültek az intézmé-
nyek pedagógiai programjaiba, a nem formális 
és az informális tanulási módszerek így a veze-
tő pedagógusok bevonásával intézményesül-
nek. A pedagógusok módszertani kultúrájának 
fejlesztése támogatja az integrált oktatás meg-
valósulását, erősíti a nem formális és az infor-
mális keretek között, nyitott tanulási környezet-
ben megvalósuló programok, módszertanok 
szélesebb körű elterjedését, melyek hozzájárul-
nak a társadalmi együttműködés erősítéséhez.

A projektről további információ a https://karcagitk.hu/ 
weboldalon olvasható.
További információ kérhető a karcag@kk.gov.hu 
e.mail címen.

A Karcagi Tankerületi Központ 238,1 millió 
Ft vissza nem térítendő európai uniós támo-
gatást nyert az EFOP-3.3.5-17 – a „Korszerű 
pedagógiai módszerek alkalmazását segítő 
Iskolai Kísérleti Program kísérleti megvalósí-
tása” című konstrukció keretein belül. 
Az elnyert pályázati összegből a Karcagi 
Tankerületi Központ 15 intézményének 26 
feladatellátási helyén 2018. és 2019. év június 
3. és 4. hetében 4762 tanuló vett részt nap-
közis vagy bentlakásos tematikus táborban. 
A projekt keretében tervezett tematikus 
táborok megvalósultak, jelenleg a projekt 
pénzügyi zárása zajlik. A sajtónyilvános pro-
jektzáró rendezvényre 2019. augusztus 27-
én került sor.
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nagykorú lett a karcagi moto-
rostalálkozó, hiszen a hétvégén 
(szeptember 13-15. között) már 
18. alkalommal érkeztek a nagy-
kunság fővárosába a köbcentik 
szerelmesei.

A Karcagi Motorostalálkozó Magor 
szervezőjétől, Sánta Lászlótól meg-
tudtuk, a találkozóra már nemcsak a 
környékről, hanem az ország számos 
pontjáról érkeznek motorosok, de ha-
táron túlról is itt voltak a motoros ba-

rátaik. A három nap alatt több kon-
certet is tartottak, ahol a helyi zene-
karok mellett népszerű rockbandák 
is felléptek. 

Míg korábban Karcag nevezetessé-
geivel ismertették meg a motoroso-

kat, most egy 100 kilo-
méteres túrára hívták 
el az érdeklődőket és a 
Tisza-tó körül mentek 
végig. Szombat délután 
a rendőrség és a polgár-
őrség biztosítása mel-
lett, látványos motoros 
felvonulás volt a város-
ban, s ahol elmentek, 
tapsot kaptak csoda-
járgányaikra a fiúk-lá-
nyok az ott lakó érdek-
lődőktől. A csapat visz-
szaérve a kempingbe 
már készült is a kon-
certek előtti különböző 
erő- és ivóversenyekre, 

de sokan a medencékben ülve élvezték 
a gyógyvíz kellemes hatását. A buli az 
éjszakai koncertekkel ért véget a stan-
don. A vasárnapi táborbontással pedig 
befejeződött az idei találkozó.

dE

HÍREK

(...folytatás az 1. oldalról)
A projektzáró kezdetén Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnö-

ke köszöntötte a megjelenteket. Köszöntőjében elmondta, hogy mindig 
örömmel tekint egy olyan rendezvényre, ahol a fiatalkorúak táboroztatá-
sa a téma, hiszen elmondása szerint ez az egyik olyan területe az oktató-
nevelő munkának, ahol a közösségformálás óriási szerepet kap.

Szólt arról is, hogy ez az ingyenes program, amelyet a kormányzat két 
évvel ezelőtt indított el, nagy élmény volt mind a gyermekeknek, mind a 
pedagógusoknak. Mintegy 110 ezer gyermek, 43 tankerületből vehetett 
részt a programban.

- Meggyőződésem, hogy a programot folytatni kell, hiszen egy ilyes-
fajta táboroztatás nemcsak élményszerzésre ad lehetőséget, hanem a gye-
rekek közti esélyegyenlőség megteremtéséhez is hozzájárul. Másrészt a 
tehetséggondozás, felzárkóztatás is kiemelt szerepet kap egy-egy ilyen 
alkalommal. Természetesen, egyik sem fontosabb a másiknál. Mind a 
kettőre kiemelt figyelmet kell fordítani, amiben nagy szerepe van a pe-
dagógus személyiségének, a kreativitásának, az intézményi elvárásokat 
követve bár, de saját autonómiájának megtartásával - fogalmazta meg a 
Klebelsberg Központ elnöke. 

Ezt követően a pedagógusoknak megköszönve a táborokban nyújtott 
munkát, átadta a szót Kissné Soós Ágnesnek, a Karcagi Tankerületi Köz-
pont szakmai igazgató-helyettesének. 

Kissné Soós Ágnes tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy az iskolai kö-
zösségi program kísérleti megvalósítására mintegy 238 millió forint összegű, 
vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a Karcagi Tankerületi 
Központ. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, tizennyolc hónapig 
tartó megvalósításban, általános iskolai, általános iskolai gyógypedagógiai, 
vagy nyolc évfolyamos gimnáziumi alapfeladatokat ellátó; Karcag, Kunma-
daras, Kisújszállás, Tiszafüred, Nagyiván, Tiszaigar, Tiszaörs, Tiszaszőlős, 
Kunhegyes, Tiszagyenda, Tomajmonostora, Abádszalók, Törökszentmiklós, 
Tiszatenyő, Kengyel, Fegyvernek, Örményes, Mezőtúr és Túrkeve település 
intézményeiben valósult meg. A megvalósíthatósági tanulmány évente 2381 
tanuló bevonásával történt. Az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15-VEKOP-17 
projektje keretében felkészített 182 fő vezető pedagógus szervezésében, 22 
fő animátor és 182 fő segítő pedagógus közreműködésével két év alatt a 182 
napközis és 22 bentlakásos tematikus tábor valósult meg. Volt köztük ide-
gen nyelvi tábor, nemzetiségi, környezetvédelmi, hagyományőrző, hon- és 
népismereti, KRESZ, digitális világ, egészségre nevelés tábor is. A progra-
mokat önkéntesek és iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákok támogat-
ták munkájukkal. 

Céljuk a felhívással összhangban az volt, hogy a pedagógusok módszer-
tani kultúrájának fejlesztését, az iskolai közösségi programok alkalmazá-
sára való felkészítésüket, a tanulók számára ismeretszerzés külső és tan-
termi keretek között, valamint az informális és nem formális lehetőségek 
biztosítását, a módszerek kísérleti megvalósításához adaptálják. 

- Hangsúlyt fektettünk az élményalapú tanulás módszertani megalapo-
zására, az alapkészségek és a kulcskompetenciák fejlesztésére. Kiemelt cél 
volt a hátrányos helyzetű tanulók számára tartalmas szabadidős progra-
mok szervezése, tehetségük gondozása, hátrányuk kompenzálása. Jártak 
Sopronban, Sarudon, Szögligeten is többek között - mondta el a Karcagi 
Tankerületi Központ szakmai igazgató-helyettese. 

A továbbiakban szólt arról is, hogy a projekt szakmai hátterét az Ok-
tatási Hivatal EFOP-3215-ös projektjének „Tematikus informális és nem 
formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó, tanulási formák módszerta-
ni megalapozás” című alprojektje keretében, a tankerületi központ bevont 
pedagógusai, „élmény tanulni” elnevezésű módszertani képzésen vehet-
tek részt. A kiemelt projekt keretén belül jött létre a többfunkciót betöltő 
„Csodaszarvas” iskolai közösségi program honlapja is. 

A projekt augusztus 31-vel zárult, amelyben a bevont tanulók 92%-a 
vett részt. 

A program zárásaként Sági István, a Karcagi Tankerületi Központ 
igazgatója szólt a megjelentekhez és elmondta, hogy egy komoly feladat 
áll a pedagógusok mögött és büszke a teljesítményükre. 

- A központ tervei közt szerepel, hogy ismét meg tudjunk valósítani egy 
ilyen, vagy ehhez hasonló pályázatot, amint a lehetőségeink engedik, de 
addig is igyekszünk a meglévő forrásainkból alkalmat biztosítani arra, 
hogy hasonló programok részesei lehessenek diákjaink - fogalmazta meg 
a Karcagi Tankerület igazgatója.

Az esemény zárásaként a táborok ideje alatt készült fotók bemutatására, 
valamint közös beszélgetésre nyílt lehetősége a megjelenteknek. 

Brehó Mónika  

Sikeres projektzárással nyitotta meg 
a tanévet a Karcagi Tankerület

Szereti a kihívásokat, a 
kísérletezgetést, így majd 
egy évtized alatt alakítot-
ta ki hatalmas tubarózsa 
ültetvényét Ézsiás Antal, 
a Szentannai Sámuel Kö-
zépiskola nyugalmazott 
tanára, aki családja szá-
mára mindent megter-
mel a 3300 négyzetméte-
res zártkertjében. 

A tanár urat örök kísér-
letezőként ismerik szom-
szédai, így jött kertjébe a 
kardvirág, legényrózsa és 
az őszirózsa mellé a tuba-
rózsa is, amelyet mára ül-
tetvénnyé nevelt ki. Per-
sze ezek gondozása 365 
napos feladat, hiszen té-
len oda kell figyelni a fel-
szedett hagymák tárolá-
sára, a kiültetés is gondos 
előkészítést igényel éppúgy, mint a nyá-
ri ápolás. A virág azonban messziről érző-
dő parfümfelhő illatával meghálálja a gon-
doskodást - állítja Ézsiás Antal, aki az első 
tubarózsa hagymákat kollégájától, Szabó 
Istvántól kapta. A tubarózsát a Kolombusz 
előtti őshonos indiánok kedvenc italuk, a 
csoki ízesítésére használták. A reneszánsz-
kori Olaszországban nem engedték a fia-
tal lányokat a tubarózsa-ültetvény mellett 
sétálni, nehogy megrészegüljenek bódí-
tó illatától, és csábításba essenek. A Nap-
király udvarában a király ágyasa mellé tet-
tek tubarózsát, ha rosszul lett az illatától, 

terhes volt. Ma már franciaországi, jávai, 
olaszországi és dél-amerikai ültetvénye-
ken illóolaja miatt a parfümök alapanya-
gának termelik. Mi Erdélyben vágott vi-
rágként és hajtatásra termeljük. Magyar-
országra a 16. században került, később a 
debreceni Csapó József termesztette. Az I. 
világháborúban Ady Endre, Tompa Mihály 
költészetében jelenik meg, majd eltűnik a 
termesztésből, ma alig találunk belőle, mi-
vel nagyon speciális gondozást igényel - 
tudtuk meg Ézsiás Antaltól.

DE

A csábítás virágát is termeli 

tizennyolcadik alkalommal 
rendezték meg a motorostalálkozót
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ÉRDEKESSÉGHÍREK

„Aki jóra igyekezik, jóakaratot szerez: aki pedig gonoszt keres, ő magára jő az.” 
(Biblia)

Az előzőekben ismertettem néhány példán keresztül azt, hogy 70 éve alatt 
hova fejlődött Izrael állama. A napi hírekben pedig mindenki olvashatja, hogy 
Gázában és Ciszjordániában még mindig menekülttáborokban élnek az arab 
emberek és nélkülöznek. Láthatjuk, hogy a 800 ezer arab zsidó menekültet Iz-
rael befogadta, míg az ugyanennyi arabot az arab országok nem. Pedig mind 
a két államba rengeteg segély özönlött be. Az már nem is kérdés, hogy me-
lyik fél használta fel jobban a beáramló pénzt. Talán az emberi és a politikai 
célok mások. Míg a zsidó állam békét és nyugalmat szeretne, és jólétben lát-
ni polgárait, az arabok elindították a BDS mozgalmat (Boycott, Divestment, 
Sanctions) Izrael ellen. Bár mozgalmukat erőszakmentesnek állítják be, igen 
jó kapcsolatokat ápolnak a nemzetközileg is elítélt terrorszervezetekkel.

Nézzük mit is akarnak elérni:
- az összes arab föld megszállásának és gyarmatosításának megszüntetése, 

valamint a biztonsági fal lebontását,
- elismerve az Izrael arab-palesztin állampolgárainak a teljes egyenlőséghez 

való alapvető jogait és
- a palesztin menekülteknek az otthonukba és ingatlanukba való visszaté-

réshez fűződő jogainak tiszteletben tartása, védelme és előmozdítása.

Gyakorlatilag Izrael ellen teljes blokádot akarnak az élet minden területén 
mindaddig, míg gyakorlatilag meg nem szűnik az ország. Barghouti, aki en-
nek a mozgalomnak a szóvivője és az elnyomott, szegény arab, enyhén szól-
va nagyfokú szemtelenséggel izraeli egyetemen tanult. Amikor megkérdezték 
tőle, hogy lehet-e zsidó állam, azt válaszolta: nem itt. Céljaik néhol és furcsa 
módon a baloldali és zöld mozgalmakban találnak támogatókat enyhén szól-
va sem egyenesek, és talán nem is képviselik a palesztinok érdekeit. Csak egy 
példa erre. A SodaStream nevű cég Ciszjordániában sok száz arab munkást 
foglalkoztatott izraeli bérekkel. A BDS mozgalomra hallgató partnerei nem 
vették át az árut, a gyár visszaköltözött Izraelbe, a munkások munkanélküli-
ek lettek. Mi ez, ha nem átgondolatlan politizálás a saját népüket tönkretéve?

Miért is álságos ez a mozgalom? A második intifáda terrorának árnyéká-
ban született akkor, amikor Barak izraeli miniszterelnök mindenben enge-
dett Arafat kéréseinek, hogy létrejöjjön a két állam, Arafat a terrort választot-
ta. Tizennyolc éven keresztül, amíg a Jordán királyság felügyelte Ciszjordániát 
és Egyiptom Gázát, nem volt a palesztin államra és a visszaköltözésre igény. 
Mint leírtam, a terméketlen vagy nem hasznosított földeket a zsidók nem az 
ott élőktől vették meg, hanem a távoli arab és Törökországban élő tulajdono-
soktól. A biztonsági falat pedig az intifáda terrortámadásainak kivédésére épí-
tették, nem kevés életet mentve meg. Amúgy az izraeli arabok egyenjogúak, 
hiszen a pártjuk pl. indulhat a választásokon. De az egyenlőség emlegetése 
egy olyan társaságnak, amelynek elődei a nácikkal együtt haláltáborokat épí-
tettek volna a zsidók elpusztítására a Közel-Keleten, meglehetősen frivol. Az 
arab menekültek visszatérését és kártalanítását emlegetni is igen érdekes. Egy-
részt ugyanennyi arab zsidó menekültnek ezt nem adnák meg, másrészt egy-
re több ország függeszti fel az ENSZ menekültügy támogatást, mert átláthatat-
lan, hogy a korrupt ENSZ alkalmazottak hány embernek, milyen alapon ad-
nak segélyt, segítve ebből a pénzből a terrort és annak utánpótlását.

Érdekes, hogy az EU egyes politikusai és országai, pl. Írország, próbálták 
meg a gazdasági bojkottot, de a józan országvezetők, mint Macron, Trudeau, 
Trumpról nem is beszélve, harcoltak ez ellen. Megjegyzendő, hogy az íreknél 
30%-kal több az izraeli áru, mint a bojkottkísérlet előtt. Előfordul, hogy nyíl-
tan Izrael ellenes, talán antiszemita sportolókat és zenészeket rávettek arra, 
hogy mondják le útjaikat. Az Erovision dalverseny ellehetetlenítése totál ku-
darc lett.

(Folytatása következik.)
dr. Molnár Sándor

Izrael, ahogy én látom

En Gedi - természetvédelmi terület

Szovátáról, egy árvaházból érkeztek 
táborozó gyermekek a plébániára. Mint 
Gulyás Zsolt plébános, érseki tanácsos-
tól megtudtuk, Böjte Csaba atyával sze-
rettek volna megismerkedni és segíteni . 
Váczi Attiláné volt az, aki felvette a kap-
csolatot az atya segítőivel, s azt ajánlot-
tuk fel, hogy a berekfürdői üdülőnkben 
vendégül tudnánk látni gyermekeket. Így 
küldtek el bennünket Szovátára, ahon-
nan Dalma vette fel velünk a kapcsolatot 
- mondta a kezdetekről Gulyás Zsolt.

A pályázat segítségével tudtunk az uta-
zásban segíteni, és az itteni hívek segít-
ségével láttuk vendégül őket. Szeretném 
megköszönni azoknak a híveknek az 
adományt, akik a vendéglátásban segítet-
tek bennünket.

A csapat Karcag nevezetességeivel is 
megismerkedett, a fürdő volt a legna-
gyobb élmény a gyerekeknek, akik Kar-
cagra is kerékpárral érkeztek, de a Tisza-
tóhoz és Debrecenbe is elvitték a csapatot.

A gyerekeket kérdezve kiderült, hogy 
a strandolás, s azon belül is a csúszda je-
lentette nekik a legjobb élményt, volt, 
aki először járt hazánkban, de volt, akik 
már nem első alkalommal. A karcagi 
ferdinánd nagyon ízlett a gyerekeknek, 
aki érdeklődéssel hallgatták Sütőné Klá-
rika néni tárlatvezetését a darálómúze-
umban is, hiszen ilyet otthon még nem 
láttak. Felnőtt kísérőjüktől, Dalmától azt 
is megtudtuk, hogy a tábor tagjai jutal-
mul kapták az utat tanulmányi és közös-
ségi munkájukért.

A Dévai Szent Ferenc Alapítványhoz 
tartozik Szovátán a Szent József Gyer-
mekotthon. Innen 12 gyermekkel érkez-
tek Karcagra, 6-20 éves korig. Az otthon-
ban 53 gyermeket nevelnek, akikkel a hét 
nevelő 24 órán át együtt van. A gyerekek 
iskolába járnak, évente 2-3 ilyen karca-
gihoz hasonló külföldi táboruk van, ami 
nagy élmény mindenkinek - árulta el ne-
velőjük.

DE

Szovátáról érkeztek táborozni

Már délelőtt messzire vit-
te a szél szeptember 7-én 
szombaton a pörkölt és 
gulyás illatát Berekfürdő-
ben a Falunapon, hiszen a 
helyi főzők már reggel hoz-
záfogtak a látogatóknak az 
ebéd készítéséhez. E köz-
ben a színpadon gyermek 
és felnőtt műsor várta az 
érdeklődőket, akik külön-
féle kézműves terméke-
ket is vásárolhattak. A Falu-
nap keretében Molnár Já-
nos polgármester önkor-
mányzati kitüntetéseket és 
átadott.

A képviselő-testület Berekfürdőért ki-
tüntetést adományozott Kóródi László-
nénak a helyi újság szerkesztéséért, Duzs 
Imrénének, a helyi Alkotó Kezek Kézi-
munka Szakkör megalapításáért és mű-
ködtetéséért. A kitüntetetteknek gra-
tulált F. Kovács Sándor, városunk és tér-
ségünk országgyűlési képviselője is, aki 
megnyitójában arról szólt, hogy Berek-
fürdő az Alföld és a Nagykunság csodá-
latos ékszerdoboza, az elmúlt időszak-

ban jelentőset fejlődött. - Nem biztos, 
hogy kőben, betonban lehet látni, ha-
nem hangulatban, mentalitásban na-
gyon jó rendezvények vannak, nagyon 
jó hangulatú a település, megőrizte azt 
a báját, amihez mindig is ragaszkodunk 
Berekfürdőn, csendes, nyugodt legyen, 
de mégis egész évben egy pezsgő éle-
tet tudjon nyújtani. Aki egyszer volt itt 
Berekfürdőben, az visszavágyódik ide 
a gyógyvíz és a település hangulata mi-
att is - vélte a képviselő.  

Falunap Berekfürdőben
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Az idei tanévben iskolánk csatlakozott a 
Jane Goodall Intézet, az Afrikáért Ala-
pítvány és a Védegylet Egyesület által 
közösen létrehozott „Passzold vissza 
tesó!” kampányhoz.

Az akció keretén belül, a ház-
tartásokban már nem használt, 
elavult, meghibásodott, régi mo-
biltelefonokat gyűjtjük az Arany-
ban.

Miért?
A mobiltelefonok előállításá-

hoz szükséges koltán ércet Afri-
kában veszélyeztetett fajok, pl. 
gorillák és csimpánzok élőhe-
lyén bányásszák, felemésztve 
erdeiket. Ennek a folyamatnak a 
megállítása érdekében a mobil-
telefonokat újrahasznosítás cél-
jából összegyűjtjük.

A biztonság kedvéért…
Fontos tudni, hogy a készülé-

kek akkumulátor nélkül is lead-

hatók. Az iskola portáján elhelyezett zárt 
szekrényben összegyűlt telefonokat Bu-
dapestre juttatjuk el, ahol egy zárt lán-
con keresztül kerülnek feldolgozásra, 

megsemmisítésre, tehát a készülékekről 
senki nem fog adatot menteni, nem tud 
hozzáférni.

Az iskolai gyűjtődoboz a karcagi la-
kosok számára is nyilvános. A gyűjtő-
szekrényt a főbejárat mellett, közvetlenül 
a portán helyeztük el, annak érdekében, 
hogy bárki számára könnyen megköze-
líthető legyen.

Arra kérünk tehát mindenkit, hogy 
nézzen körül otthon, vegye elő régi 
mobil eszközeit, és dobja be a kihe-
lyezett dobozunkba! Tegyünk együtt 
a fenntarthatóság érdekében!

Nyíri-Kiss Nikoletta
DÖK segítő tanár

Használt mobiltelefon-gyűjtés a 
Karcagi Arany János Általános Iskolában

- Először gépi forgácsolónak tanultam a Varróban, de tetszett a 
festő szakma is, így már akkor részt vettem szobafestő versenyen 
- árulja el Simon Olivér, aki miután végzett gépi forgácsolóként, 
maradt a Varróban festő-dekoratőrnek, mert szerinte ebben a 
szakmában nagyobb az önállóság, az alkotói szabadság.

A kunmadarasi fiatalemberre már akkor felfigyelt szakoktató-
ja, Kovács Sándor, aki versenyeztette, s ő hozta a sikereket, köz-
ben megszerezte a versenyzői rutint.

- A versenyeken tapétázni kell, nézik a színkeverést, a díszléc-
javítást, a szerkesztést, a kézzel kifestést, rajzolást. Ha ezt túliz-
gulom, s megremeg a kezem, akár 1 milliméteren múlhat a győ-
zelem, mert annyi a tűréshatár - ismeri el Olivér, aki ezen szeret-
ne változtatni.

- Most úgy indultam neki a világversenynek, hogy nyerni aka-
rok, és ezért mindent meg is tettem. A rutint előtte a négy váloga-
tón megszereztem, így tudtam, a koncentrálásomon múlik minden.

Egy ösztöndíjprogramnak köszönhetően heti három alkalom-
mal készültem Budapesten a versenyre, így csak néha tudtam 
szüleimnek segíteni. Lelkileg nagyon megviselt a sok távollét a 
szeretteimtől, de a cél, a világverseny ott volt előttem. Egy nyá-
ri intenzív felkészülés után utaztam ki Oroszországba Kazanba, 
Moszkván át, ahol májusban a tesztverseny miatt már jártam. 
A szakmák olimpiáján 63 országból, több mint 1300 fiatal mér-
te össze tudását. A magyar csapat egyetlen megyebeli festő-díszí-
tő tagjaként versenyeztem. Megérkezésünk után a 0. napon meg-
kaptam a versenyrészemet, ahol a falat elő kellett készítenem - 
glettelni, újrafesteni - a másnapi versenyre. Magyarország mellett 
a világ országaiból Svájctól, Franciaországon, Kínán át az Egye-
sült Arab Emírségeken át Ománig 22 versenyző volt a szakmám-
ban. A feladat tapétázás, ajtófestés, dizájnszerkesztés nagyítás-fes-
téssel, milliméter pontossággal. Nagyon befolyásolta a tudásom, 
hogy tavaly végeztem esztergályosként, az ott tanult műszaki rajz-
olvasást be tudtam vetni. Volt egy szabad feladat, ott kiélvezhet-
tem kreativitásomat is, a képbe beleszőttem Moszkvát is. A négy 
nap alatt 20 óra volt a versenymunkákra. Az eredményhirdetésen 
kb. 40 ezren voltunk a sportcsarnokban, ahol Putyin elnök zárta 
be a világversenyt. Az erős mezőnyben négy versenymunkámmal 
sikerült „Kiválósági érmet” szereznem, amit azok kaphatták meg, 
akik 700 pont felett teljesítettek. A magyar csapatból 11-en kap-
tuk meg ezt az elismerést - mondja Olivér, akinek az országos ösz-
töndíjprogram segíti továbbra is a felkészülését a következő nem-
zeti válogatóra, amelynek tétje a jövő évi szakmák Európa Baj-
nokságán való részvétel Grazban. Az iskolában pedig szakoktató-
ja, Kovács Sándor foglalkozik vele, hiszen még sok szakmai isme-
retet kell megtanulnia.

DE

A Worldskills 2019 versenyen a magyar csapat tagja 
volt Simon Olivér, a Karcagi Szakképzési Centrum 
Varró István Szakgimnáziuma festő-dekoratőr tanu-
lója, aki Kiválósági éremmel tért haza. A fiatalember 
újabb versenyeken is indul majd, de tudja, a szakmai 
alapokat még tanulnia kell.

Simon Olivér a Kiválósági éremmel

2019. augusztus 30-án tartotta 30 éves osztálytalálkozóját a Gábor Áron Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskola 1989-ben végzett 4.c osztálya. Osztályfőnök: Löki Lászlóné.

Osztálytalálkozó Kiválósági érmet 
hozott iskolájának
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Kecskeméten rendezték meg az idei City-
rocks rendezvénysorozatot, ahová az or-
szág minden pontjából érkeztek zenészek, 
még külföldről is. A rendezvénysorozat ki-
emelt célja minden évben az élőzene élte-
tése. Az idei flashmob különlegessége, hogy 
Törőcsik István (Brain Drain zenekar) is 
tagja volt az 500 fős stábnak – ezáltal kép-
viselte városunkat. Egyedi, szürke-csillá-
mos dobjára sokan felfigyeltek és fotóz-
ták is az ott lévők közül. A délelőtti próba 
után az idő azonban nem sok jóval kecseg-
tetett, ugyanis egy komolyabb zivatar vo-
nult át a Benkó Zoltán Szabadidőközpont 
fölött. Így a tervezett 14 óra helyett bő két-
órás késéssel vette kezdetét a nyilvános pro-
dukció, amelyre a nemzetközi sajtó is felfi-

gyelt. A különféle korosztályokat felvonul-
tató gigantikus zenekar 12 számot adott elő, 
amelyből az MTV magyarországi képvise-
lete 4 dalból profi videoklipet is forgatott a 
helyszínen. Ezt hamarosan rotációban fog-
ja játszani a saját csatornáján. A repertoár-
ban többek között LGT, Queen, Metallica, 
Depeche Mode és Bikini dalok is helyet kap-
tak. Városunk szülötte az első sor közepén 
helyezkedett el a dobosok között, így a tele-
víziós tudósításokban is több ízben viszont-
láthattuk, ráadásul új rajongókat szerzett a 
saját zenekarának is. Fantasztikus élmény 
volt ennek a nagy családnak a részese len-
ni, és ezekért az őszinte pillanatokért érde-
mes zenélni.

Törőcsik István

POSTALÁDA

HIRDETMÉNYEK

HÍREK

Tájékoztatás
Az EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT központi témája ebben 

az évben a séta és a kerékpározás, valamint ezek egészsé-
günkre és környezetünkre gyakorolt jótékony hatása.

A Karcag Városi Önkormányzat a Madarász Imre Egye-
sített Óvoda szervezésével rendezi meg az Európai Mobili-
tási Hét keretében az Autómentes napot 2019. szeptember 
20-án 7.00-18.00 között Karcagon, a Városháza és a ját-
szótér közötti szervizúton (Kossuth tér 1.). Tájékoztatjuk 
a kedves lakosságot, hogy ezen útszakasz lezárásra kerül. 

Az egész napos program keretében délelőtt közlekedé-
si játékok szervezésére kerül sor óvodás korú gyermekek 
részére, délután 14.30-tól az „Ügyeskedj a kerékpárod-
dal!” rendezvény kerül megszervezésre.

Az ország minden részéről érkeztek szépkorú fellépők az 
augusztus 29. és szeptember 1. között a berekfürdői stran-
don megrendezett 29. Berekfürdői Országos Nyugdíjas 
Klubtalálkozóra. A Napsugár Nyugdíjas Klub tagjai több 
ezer vendéget fogadtak a három nap alatt. A színpadon 
reggeltől estig, egymás után léptek fel a nyugdíjas klubok 
képviselői, voltak, akik csoportosan modern- és néptánc-
cal érkeztek az unokáikat is bevonva, több kórus népdal-
csokrot, nótát énekelt, s volt, aki egyedül verselt, énekelt a 
közönség előtt.

Nyugdíjas klubtalálkozót rendeztek

Lapzárta: 2019. szeptember 23. (hétfő) 12.00 óra

 - Építőipari tevékenységet folytató egység vezetője (Ken-
deres),

 - Szociális tevékenységet folytató egység vezetője (Karcag),
 - Fizikus (Kenderes),
 - Óvónő (Kisújszállás),
 - Gépszerelő technikus (Karcag),
 - Minőségirányítási megbízott - IFS megbízott (Karcag),
 - Építőipari szakmai irányító, felügyelő (Kenderes),
 - Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
 - Kereskedelmi ügyintéző (Karcag),
 - Iskolatitkár (Kunmadaras),
 - Analitikus könyvelő (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható irodai, ügyviteli foglal-

kozás - eszközgazdálkodó (Karcag),
 - Recepciós (Berekfürdő),
 - Kertészeti gazdabolti eladó (Karcag) ,
 - Gyermekfelügyelő, dajka (Kunmadaras),
 - Lakatos (Karcag),
 - Forgácsoló - fémfűrészes (Karcag),
 - Esztergályos (Kunmadaras),
 - Marós - CNC marós (Karcag),
 - NC, CNC gépkezelő (Karcag),
 - Mezőgazdasági gépjármű- és motorszerelő - mg. gépsze-

relő-kezelő (Karcag),
 - Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő (Kenderes),
 - Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari fog-

lalkozású - villanyszerelési tev. szerzett gyakorlat szük-
séges (Kenderes),

 - Egyéb, egyszerű építőipari foglalkozás - tetőfedő (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglal-

kozás (Karcag, Kenderes),
 - Építészmérnök (Kenderes),
 - Gulyás (Karcag).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkozta-
tási Osztályon (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 
Virtuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

aktuális állásajánlatai:

Kedves 
Olvasóink!

Következő 
lapszámunk 

2019. 
szeptember 

27-én 
jelenik meg.

Amennyiben nem 
kapják meg a 

Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 

06/59-312-415-ös 
telefonszámon!

500 zenész, 2000 néző, 12 dal és némi zivatar
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2019. szeptember 20. péntek
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Térségünk:
 Sajtótájékoztató Jászberényben 
 az Elektrolux ügyben
 Felzárkóztatási Program Tiszaburán
18.50 Nótacsokor
19.00 Nagykunsági Krónika
 Stúdióvendég: dr. Kanász-Nagy 
 László
 Téma: az időjárás-változás hatásai 
 a szervezetre
 Karcagi hírek
 Stúdióvendég: Nagyné László 
 Erzsébet
 Téma: folyamatos fejlesztések 
 a kórházban
20.30 Nagykunági Híradó
20.40 Gazdafórum
21.50 Karcagi Tükör

2019. szeptember 23. hétfő
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Sztárportré
18.50 Látogató
19.20 Székely konyha
20.10 Nagykunsági Híradó
20.30 Karcag Sport

2019. szeptember 24-25. 
kedd-szerda
18.00 Műsorajánlat 

18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet
19.50 Látogató - Erdélyi utazás
20.20 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise
21.30 Nagykunsági Híradó 
21.50 Aratóforgatag 2019 
 gépmustra, gépek felvonulása -
 összefoglaló
22.20 Karcag Sport: Karcag - Tiszafüred
 megyei I. osztályú felnőtt bajnoki 
 labdarúgó-mérkőzés

2019. szeptember 26. 
csütörtök
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Térségünk
 Átadták a felújított kiskörei hidat
19.00 Nagykunsági krónika
 Stúdióvendég: Gyurcsek János
 Téma: városi beruházások koordinálása
 Karcagi hírek
 Stúdióvendég: Karcagi-Nagy Zoltán
 Téma: töretlen a magyar nóta 
 iránti igény
20.30 Nagykunági Híradó
20.40 Varga Mihály lakossági fóruma
21.50 Karcagi Tükör

HIRDETMÉNYEK
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

Szeptember 21. (Szombat) 
8.00-13.00 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)  

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

Szeptember 22. (Vasárnap) 
9.00-12.00 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)    

Gyógyszertári 
ügyelet

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

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére 

vonatkozik, hétvégékre és esetleges ünnepnapokra 
(péntek 16.00 órától hétfő reggel 07.00 óráig).

Szeptember 21-22. 
dr. Saliga Viktória  Karcag, Zöldfa utca 25.  Tel.: 06/30-941-5759

Anyakönyv
Házasságkötés

2019. szeptember 07.
Balogh Boglárka Mária - 
Kóródi Zoltán
2019. szeptember 07.
Baranyai Zita - Varga Imre
2019. szeptember 07.
Ökrös Mónika - Csollák Attila
2019. szeptember 14.
Németh Amanda - Orosz Imre

Születés
2019. szeptember 03.
Csukodi Szilvia - Ignácz János
Kg., Tiszta utca 43.

Amira Szilvia
2019. szeptember 04.
Körmendy Szilvia - Mándi 
Ádám
Kg., Attila utca 17.

Zsombor
2019. szeptember 09.
Farkas Vivien - Kiss József
Kg., Jónás Béla utca 21.

József
2019. szeptember 10.
Lévai Anikó - Kovács Zoltán 
Kg., Szent István sugárút 1-5.

Nóra
2019. szeptember 11.
Jász Dóra - Maruzs Roland
Kg., Kungát utca 76. 

Dominik Roland
2019. szeptember 14.
Molnár Orsolya Erzsébet - 
Ágoston Imre 
Kg., Ágota utca 50. 

Lia Zoé
2019. szeptember 16.
Kiss Edit - Farkas Attila 
Kg., Hideg utca 8.

Attila

Halálozás
Kolostyák István 

(1969)

PÁLYÁZAT
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 

pályázatot hirdet az alábbi 
munkakör betöltésére:

Betöltéséhez szükséges feltételek:
 - szakirányú középfokú végzettség (pénzügyi-számvi-

teli szak), 
 - számítógépes ismeret (word, excel)
 - büntetlen előélet.

Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai ön-
életrajzát, végzettségét, képzettségét igazoló okiratok 
másolatát.

Az állás betöltésének várható időpontja: 2019. november 04.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 31.

Jelentkezni írásban, 2019. október 18-ig lehet, az alábbi 
címünkre:

Városi Önkormányzat Városgondnoksága
5300 Karcag, Táncsics krt. 46.

e-mail cím: vgkarcag.munkaugy@gmail.com
Tel.: 06/59-703-208  

GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ

szeptember 24. (kedd)
 09.00-11.00 óráig  Kiskulcsosi Pavilonsor (Kisföldek)
 15.00-17.00 óráig Kiskulcsosi Pavilonsor (Kisföldek)
 09.00-12.00 óráig Széchenyi sgt. 52. (EURO)
 14.00-16.00 óráig Széchenyi sgt. 52. (EURO)
szeptember 25. (szerda)
 13.00-17.00 óráig Dózsa György u. 72/a
 10.00-12.00 óráig Régi állatvásártér (Szivárvány u.)
 15.00-17.00 óráig Régi állatvásártér (Szivárvány u.)
 16.00-17.00 óráig Karcag, Tilalmas
 17.30-18.30 óráig Karcag, Magyarka
szeptember 26. (csütörtök)
 14.00-17.00 óráig Széchenyi sgt. 38.
szeptember 28. (szombat)
 09.00-12.00 óráig Ady Endre 2. (régi állatorvosi hiv.)
október 04. (péntek)
 15.00-18.00 óráig Kórház u. 16. (Parkoló)
október 05. (szombat)
 10.00-12.00 óráig Sport u. 19.
 15.00-18.00 óráig Sport u. 19.
október 10. (csütörtök)
 08.00-12.00 óráig Tőkés u. 20.
 14.00-18.00 óráig Tőkés u. 20.
október 11. (péntek)
 08.00-12.00 óráig Zöldfa u. 25.
 14.00-18.00 óráig Zöldfa u. 25.

Oltási ár: 
3800 Ft/db

EbOLTÁS
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Ingatlan
Karcagon a városközpontban, a 
Kisújszállási út elején ház, nagy 
portával eladó. Tel.: 06/30-647-
6496.
306 m2-es építési telek eladó. 
Rajta 40 m2-es épület, garázs és 
szennyvízcsatorna. Tel.: 06/20-
451-6311. 
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, lakó-
kocsi rajta. Tel.: 06/30-216-9216. 
Családi ház eladó! 75 m2-es, te-
tőtér beépítéses, lakható alsó-
épülettel. Érdeklődni hétvégén. 
Tel.: 06/30-325-3268.
Karcagon 70 m2-es, felújítás-
ra váró kertes ház eladó. Tel.: 
06/70-395-5263.
Svájci anya, lányával albérletet 
keres kertes háznál Karcagon 
és környékén pár hónapra. Tel.: 
06/59-312-562.
Eladó Karcagon a városközpont-
ban, 130 m2 hasznos alapterüle-
tű, tetőteres kertes ház, garázs-
zsal, alsóépülettel, gáz- és cse-
répkályhafűtéssel, jó állapotban, 
tehermentesen. Vállalkozásra 
is alkalmas! Tel.: 06/59-887-269, 
06/70-300-9730.
Karcagon, a Magyar utcá-
ban ház, beépítési telekkel, és 
a Dráva utca-Hegyesbori ut-
ca sarkán telek, áron alul eladó. 
Tel.: 06/70-275-1937, 06/70-257-
1937. 
Tiszaörsön ház eladó. CSOK-
ot is igénybe lehet venni rá. (2 
szoba-konyha-gázfűtés-kis kert 
tartozik hozzá.) Tel.: 06/30-715-
6649.

Karcag központjában, 2 szobás, 
földszinti, 55 m2-es lakás eladó. 
Érdeklődni 16 óra után. Tel.: 
06/30-683-2647.
Karcagon, 30 m2 alapterületű la-
kás eladó. Tel.: 06/30-645-0694.
1,78 ha erdő, 1300 m2 szántó 
(350.000 Ft) a Kutatóval szemben, 
műút mellett eladó. Ugyanitt pat-
kány-, egér-, csótány-, hangya-
irtás, és terménygázosítás! Tel.: 
06/30-587-9678.

Állat
Pecsenyekacsa élősúlyban mér-
ve eladó, akár tisztítva is! Tel.: 
06/70-532-6005. 
Kopasztott csirke eladó! Cím: 
Karcag, Soós I. utca 12. Tel.: 
06/59-311-969, 06/30-244-5160.
Kopasztott kövér kacsa eladó! 
Megrendelést már most felve-
szünk folyamatosan az év vé-
géig, illetve a készlet erejéig! 
Cím: Karcag, Soós I. utca 12. Tel.: 
06/59-311-969, 06/30-244-5160. 
Barna uszkár és csivava ka-
nommal fedezést vállalok. Tel.: 
06/70-527-0343.
Felújítandó ház teljes közművel 
eladó Karcagon, a Rimaszombati 
utcán. Tel.: 06/70-342-7906.

Állás
Jogosítvánnyal, esetleg kocsi-
val rendelkező nyugdíjast kere-
sek napi pár órára. Tel.: 06/59-
312-562.

Vegyes
Vásárolnék régi paraszti eszkö-
zöket, kolompot, rézcsengőt, 
juhászkampót, karikást, kör-
mölő-bicskát, régi gombos 
mellényt, színes szódásüveget, 
miskakancsót, régi kerámiákat, 
stb. Tel.: 06/20-996-1346.

Teljes körű hagyatékot felvásá-
rolok! Örökölte, vagy csak meg-
unta a régi dolgait? Megveszem 
a legmagasabb napi áron, és 
mindent el is szállítok. Hívjon 
bizalommal! Tel.: 06/30-853-
4323. 
Eladó tűzifa (100x100x170cm) 
szálában bükk, tölgy (27.000 Ft/
fm), ugyanitt kalodában 30.000 
Ft. Ingyen fuvar! Tel.: 06/70-351-
6936. 
Eladó 2 db ágy, 6 db fotel, ágy-
neműtartó, női és férfi ruhák, fa-
liórák, plédek, cipők. Érdeklődni 
16 óra után Karcagon, a Délibáb 
utca 94. szám alatt. Tel.: 06/30-
644-3778. 
Sürgősen, olcsón eladó: 3 ajtós 
tálaló, TV-asztal, szeletelőgép, 
birkafőző lábas, 3 tálcás moso-
gató. Tel.: 06/20-451-6311.
Vesszővel befont demizso-
nok, üvegballonok, (kisebb, 
nagyobb méretben, dró-
tozott), 2 db cserép tót tál, 
gyerekheverő és tálaló kocsi 
(faragott, gurulós) eladó. Tel.: 
06/59-887-269, 06/70-300-
9730. 
Porcelán tányérok eladók (18 
db-os, aranyszegélyes). Tel.: 
06/30-635-9662.
Automata mosógép, 2 db 3 ágú 
csillár, szekrény (200x130x45), 
gyerek íróasztal, székek (pár db, 
nem egyformák) eladók. Tel.: 
06/30-485-5551.
ROBI 150-es kerti traktor pót-
kocsival, rotakapával, fűnyíró és 
szivattyúadapterrel, papírtég-
la-nyomó és mobil kemence el-
adó. Tel.: 06/30-216-9216. 
Eladó 400 db egygombos bon-
tott szalagcserép (20 Ft/db). Tel.: 
06/30-712-1919. 
Fa eladó szálban, kb. 30q (1500 
Ft/q). Tel.: 06/30-375-9135.
Gépkocsiba gyerekülés, rácsos 
kiságy, etetőszék, zenélő hinta, 
ásók, kapák, gereblyék, lapátok, 
csákányok, vasvillák, kalapácsok, 
húsdaráló eladó. Cím: Karcag, 
Hunyadi utca 40. Tel.: 06/70-532-
6644. 
Antik majolika lámpa, falióra, 
keretes tükör, kukoricamorzso-
ló, csengő, mozsár, 2 db var-
rógép, 20 literes, új szőlőprés 
eladó. Tel.: 06/70-300-9730, 
06/59-887-269.
Bornak való Othello szőlő, nagy 
satupad (asztallal), közepes mé-
retű oxigénpalack, 3 részes női 
kosztüm, nagyméretű kaktusz 
eladó. Tel.: 06/30-261-2935. 

Eladó MIG Vario CO2 hegesztő 
170.000 Ft-ért. Tel.: 06/30-963-
5073.
KD-161-es terménydaráló és 2 
db egyszemélyes heverő eladó. 
Tel.: 06/30-466-7190.
Új mobiltelefon, 4 terítékes mo-
sogatógép, centrifugával kom-
binált mosógép, mini grillsütő, 
párnás kávéfőző, Belker mérleg, 
bádogos élhajlító, gyermekhe-
verő, 2 db fotel, rattan játéktá-
roló, szendvicssütő, bálás ruhák 
(800 Ft/kg) eladók. Tel.: 06/70-
904-8948.
Opel Astra H (kombi, 1,7 CDTI) 
kitűnő állapotban eladó. Tel: 
06/30-856-6981. 
Négyrészes, világoskék szek-
rénysor új állapotban eladó 
(irányár: 60.000 Ft). Továbbá 1 
db kihúzható rekamié (10.000 
Ft), 4x4-es padlószőnyeg (5.000 
Ft), kenyérpirító (2db, 2.000 Ft/
db) eladó. Tel.: 06/20-937-8094. 
ETI 25-ös gázkazán működő-
képes állapotban eladó. Tel.: 
06/30-424-9268. 
Elektromos betegágy matraccal 
eladó. Tel.: 06/70-342-7906. 

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle javí-
tás, cipzárcsere, felhajtás, bőr-
kabát- és hátizsákjavítás. Tel.: 
06/59-887-269.
Üvegezés-képkeretezés! Sári 
Mihály egyéni vállalkozó, Karcag, 
Szent István sgt. 14. Tel.: 06/30-
219-6813.
Vállaljuk az alábbi munká-
kat: épületek építését, bontá-
sát, bármilyen nemű kőműves 
munkát. Tető építését, javítását, 
járdák, kapubejárók újjáépíté-
sét, betonozását, udvarok taka-
rítását, terepek tisztítását. A leg-
kedvezőbb árakkal dolgozunk! 
Bármilyen nemű földmunkát, 
kubikmunkákat is elvégzünk, 
nagy felületek aszfaltozását, 
zúzalékolását. Akár részletfize-
tés is megoldható. Hívjon biza-
lommal! Nyugdíjasoknak ked-
vezmény! Tel.: 06/30-853-4323.
Feleslegessé vált papír- és fém-
hulladékát ingyen elszállítom! 
(Mosógép, hűtőgép, gázkészü-
lék, autó-motor akkumulátor, 
stb.) Tel.: 06/30-265-4197.
Nyugdíjasként gondozást, be-
vásárlást, kisebb takarítást, al-
kalmanként vasalást és ablak-
tisztítást vállalok. Tel.: 06/30-
381-0557.

Mindennemű kőműves és se-
gédmunkát (padlástakarítást, 
udvar-, sírkő-, sírrendezést) ol-
csón, pontosan, gyors határ-
idővel vállalok! Tel.: 06/20-593-
7075.
Méz házhozszállítás! Akác 
(2.000 Ft/kg), repce, naprafor-
gó, nyári vegyes (1.500 Ft/kg). 
Szőllősi Cs., Sebők E. Tel.: 06/30-
963-5073.
Rászoruló idős ember gondo-
zását vagy gondviselését válla-
lom. Tel.: 06/30-238-2918. 
Szociális végzettséggel vállalok 
házi gondozást, takarítást, be-
vásárlást. Tel.: 06/30-661-3898.
Az Orgonda Agrár Kft. földet 
bérelne, és vállal növényvédel-
mi szaktanácsadást, szakirányí-
tást. Tel.: 06/30-785-0690. 
Növényvédelmi szakirányítást 
szerződéskötéssel, számlaké-
pesen vállalok. Kenyeres László 
okleveles növényorvos, tel.: 
06/30-785-0690.

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 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 
FELELŐSSÉGET 
NEM VÁLLAL!

Klimax tünetei, fogyás, szorongás, depresszió, pánik, ni-
kotin és egyéb függőségek kezelése, alvásproblémák, 
stressz, válás/elengedés, gyász feldolgozása, tanulásköny-
nyítés (gyermekeknek/felnőtteknek is), tanulási és viselke-
dési zavarok, életvezetési elakadások, stresszkezelés (pár/
emberi) kapcsolati blokkok tisztítása, családon belüli trau-
mák /konfliktusok feldolgozása, látásjavítás. Testi tünetek, 
fájdalom csökkentése, megszüntetése, stb.

Cél: testi-LELKI egészség. Mindezt: természetgyógyászok-
nak előírt titoktartás mellett!

Mándoki-Szabó Gyöngyi Tgy, 
kineziológus, fülakupunktúrás addiktológus, 

SVT-t alkalmazó terapeuta, 
Access Bars® Facelift® és Energetikai Testkezelő

Karcag, Szt. István sgt. 17 (BHG)
Elérhetőség: 06/30-433-9264
Ha nem venném fel, mert terápiában/kezelés közben vagyok: 
gyongyibejelentkez@gmail.com
Facebook: Változtass, hogy változhass εїз 
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