
Október 13-án lezajlot-
tak a helyhatósági válasz-
tások. Városunkban nagy 
fölénnyel a Fidesz nyerte a 
választást. 

Karcagon továbbra is Do-
bos László polgármester ka-
pott bizalmat, a szavaza-
tok mintegy 67,23%-át kap-
ta, és mind a 8 választókör-
zetben újabb 5 évre megerő-
sítést nyertek a Fidesz-KDNP 
jelöltjei. Az 1. számú választó-
kerületben Molnár Pál a sza-
vazatok 66,09%-át kapta. A 2. 
számú választókerület képvi-
selője dr. Kanász-Nagy Lász-
ló maradt 59,77%-al. A 3. szá-
mú választókerületben ismét 
Nagyné László Erzsébet kap-
ta a legtöbb voksot, a sza-
vazatok mintegy 69,21%-át. 
A 4. számú választókerület-
ben Gyurcsek János 62,44%-
al nyert. Az 5. számú választó-
kerületben Dobos László ma-
radt a képviselő, aki a szavaza-

tok 65,29%-át szerezte meg. A 
6. számú választókerületben 
Karcagi-Nagy Zoltán 57,38%-
al nyerte meg a körzetét. A 7. 
számú választókerületben Sze-
pesi Tibor kapott bizalmat a 
folytatásra, a szavazatok mint-
egy 67,37%-ával. A 8. számú 
választókerületben pedig Pán-

ti Ildikó kapta a legtöbb szava-
zatot, a leadott voksok mint-
egy 78,05%-át adták rá a vá-
lasztók. 

A választás eredménye októ-
ber 17-én lett jogerős. A szava-
zás napján városunkban nem 
történt rendkívüli esemény, il-
letve a választás eredményével 

kapcsolatban senki nem nyúj-
tott be fellebbezést - tudtuk 
meg Rózsa Sándortól, a Helyi Vá-
lasztási Iroda vezetőjétől.

Lapzártánk után, október 
24-én, csütörtök délután ad-
ták át a megbízóleveleket a 
megválasztott polgármester-
nek, az önkormányzati és a 

nemzetiségi önkormányzati 
képviselőknek. Az ünnepélyes 
megbízólevél átadást köve-
tően a Karcag Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
megtartotta alakuló ülését.

Az eseményekről készített be-
számolónkat következő lapszá-
munkban olvashatják.
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Fennállásának 120. évében a névadó-
ra, Szentannai Sámuelre emlékeztek a 
róla elnevezett karcagi középiskolában. 
A három nap alatt volt zenei délután, 
Korunk kihívásai címmel szakmai dél-
után és a nyolcadikosoknak Ki miben tu-
dós? játék, s a Szentannai-napok zárása-
ként koszorúzás a névadóra emlékezve.

Az iskola aulájában, Szentannai Sámu-
el portréja előtt Kovácsné Ecsedi Csilla 
tanárnő idézte fel Szentannai életét, aki 
1876. augusztus 11-én született Székely-
szentmiklóson ősi székely, paraszti csa-
ládban. 

(Folytatás a 2. oldalon...)

Szentannai-napok 
2019. június 6-án Karcag Város Önkormányzata átvehette 

a Tehetségbarát Önkormányzat Díjat, amely méltó elismeré-
se a város és a térségben működő tehetséggondozás iránt el-
kötelezett intézmények együttműködésének. A díjról és a tá-
mogatott programokról október 10-én, csütörtökön tartot-
tak sajtótájékoztatót.

- A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak 
tartja, hogy a városból minél több fiatal felsőfokú tanulmányo-
kat folytasson, ezért minden évben csatlakozik a Bursa Hungarica 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz, évente kétszer meghirde-
ti a „tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű” karcagi állandó 
lakóhelyű hallgatók és tanulók ösztöndíj pályázatát, a tanév befe-
jezésekor Jó tanuló, jó sportoló díj kitüntető címet adományoz az 
általános iskolai és a középiskolai tanulónak - sorolta Dobos Lász-
ló polgármester.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Tehetségbarát Önkormányzat Díjat 
kapott városunk

Újabb öt éVre bizalmat kapOtt a VárOsVezetés

karcagi-Nagy
zoltán

Dr. kanász-
Nagy lászlópánti ildikóDobos lászlóNagyné lászló 

erzsébetmolnár pálGyurcsek 
jánosszepesi tibor
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok
Alulnézetből

(avagy egyik sze-
münk nevet, a másik 

meg homályban?)

A demokrácia diadala – mondta a mi-
niszterelnök, pártelnök úr az önkormány-
zati választás utáni eredményváró közön-
ségnek a Bálnában. Ami kétségkívül így 
van. Ha valaki ezek után azt mondja, hogy 
itt diktatúra van, jobb, ha megvizsgáltat-
ja magát egy elmeorvossal. (Pszichológust 
nem ajánlanék, mert az már „erre” kevés.) 

Csak hát - ne legyen senkinek illúzi-
ója - ezt fogják szajkózni ezek után is a 
DEKAJOBBMOMO-sok, a „varázslatosan 
összefogott pártocskák” ilyen-olyan ran-
gú tisztviselői, al- és főtitkárai. Ugyan-
is - nem titok, ők mondták -, hogy nem áll-
nak meg félúton, a végső cél a kormány-
váltás. Ez volt az első lépcső, ezt teljesítet-
ték - mondta egy piruló ifjúgárdista moso-
lyával Karigeri elvtárs. És volt valami diszk-
rét báj a szavaiban, amikor a „szeretet ere-
jéről és gyűlölködés undokságáról” beszélt 
a „dolgos hétköznapok” távlatában. 

Mint egy optikai csalódás, ahogy a kép-
ernyőt néztem: háttal tőle rézsút álló ha-
muszürke pofikájú Gyurcsány et-el, mint-
ha néhányszor helyet cseréltek volna. A 
dekás bajnok is szemérmesen mosolygott 
magában, mint aki két esélyben játszotta 
meg a Magyarország–Azerbajdzsán mér-
kőzést 1-0-ra és 2-0-ra mondjuk, és a hol-
land bírót a lelkében a mennybe repítette 
a mérkőzés hajrájában. (Ugyanis, neki az 
is jó lett volna, ha Karigeri nem nyeri el a  
főpolgármesteri posztot. A Jobbikosokat 
úgyis leszalámizza 3 év alatt, így meg 
marad egy kis gond: hogyan fogja majd 
megmagyarázni, hogy nem Karigeri lesz 
a miniszterelnök-jelölt 2022-ben? Hiszen 
Karigeri már 2018-ban ebben is nagy gya-
korlatot szerzett. Most meg, hogy már bi-
ciklivel jár be a pesti Városházára, ő lehet 
a magyar Boris Johnson.

Hát, igen. Vidámság, csupa jókedv a 
székesfővárosban, a „demokratikus ellen-
zék” soraiban. Néhány pesti barátunk-
ban pedig csalódottság, mert valahogy 
nem értik, ami pedig nem igazán kemény 
diós SUDOKU. Mit is mértek egyes közvéle-
mény-kutatók 4-5%-os hibahatárral? Ja, 
hogy ez 10% lett? (Mert végül is Puzsér is 
„odaszámít”!) Bizony-bizony ezért már a 
Gallup Intézetnél is úgy rúgják ki két láb-
bal a kutatásvezetőt, mint azt a bizonyos 
macskát kakilni. Meg hát az a kispesti, frá-
nya mobil-videó? Nem kellett volna rögtön 
forró nyomon kideríteni, kik is csinálhat-
ták? És ha azt mondja a Lackner képviselő 
úr: „Csak egyik jobbos barátunkat akartuk 
ugratni, megtréfálni. Hát ennyire hülyé-
nek nézik a nyomozó urak a wekerleieket, 
hogyha ez igaz lenne, újra megválaszta-
nak?”

  -ács-

A Karcag Városi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottsága meghirdeti a karcagi lakóhellyel rendelke-
ző felsőoktatásban tanuló hallgatók és középiskolai tanulók 
2019. II. félévi tanulmányi támogatásáról szóló pályázatát. 
A pályázat benyújtásának feltétele, a pályázó

 - felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgató-
ja, vagy középiskolában nappali tagozatos tanulmá-
nyokat folytat,

 - tanulmányi eredménye eléri a pályázati kiírásban 
meghatározott tanulmányi átlagot,

 - az egy főre jutó nettó átlagjövedelem nem haladja 
meg a 85.500 Ft-ot.

Akik a pályázati feltételeknek megfelelnek, az I. félév-
ben és a II. félévben meghirdetett pályázaton is igényelhe-
tik a tanulmányi támogatást.  

A pályázati felhívás és az adatlap letölthető a www.karcag.hu 
oldalról, vagy kinyomtatott formában elvihető a Karcagi Pol-
gármesteri Hivatalból.

A pályázatot a Karcagi Polgármesteri Hivatalhoz kell 
benyújtani (Karcag, Kossuth tér 1. fszt. 52. iroda). 

 A beadás határideje: 2019. október 31. 
 Az elbírálás határideje: 2019. november 30.  

Karcagi Polgármesteri Hivatal

PályázaTi felhívás

(...folytatás az 1. oldalról)
Dr. Illés Boglárka, az EMMI Család- és Ifjúságügyért Fe-

lelős Államtitkárság Ifjúságpolitikáért és Esélyteremtésért 
Felelős Helyettes Államtitkárság helyettes államtitkára el-
mondta, a Tehetségbarát Önkormányzat Díj létrehozásának 
az volt a célja, hogy elismerésben részesüljenek azon helyi 
önkormányzatok, amelyek alapfeladatukon túl aktív tevé-
kenységükkel folyamatosan segítik a tehetséges fiatalok fel-
kutatását, támogatását, és példamutató együttműködést foly-
tatnak a tehetséggondozó szervezetekkel. A sajtótájékoztatón 
a szakember felhívta a figyelmet arra, hogyha a tehetségek ki 
tudják bontakoztatni képességeiket, akkor jelentős eredmé-
nyeket tudnak elérni. Ezért fontos, hogy minden támogatást 
megkapjanak a tehetségek a kormányzat részéről is. Idén erre 
több mint 3,3 milliárd forintot biztosítanak a Nemzeti Tehet-
ség Program keretében, így évente több mint 300 ezer tehet-
séges fiatal kaphat pályázati úton anyagi segítséget.

E mellett civil szervezetek, önkormányzatok is segítik a te-
hetséggondozást, s közülük a példamutató munkát végzőket 
a minisztérium is elismeri. Idén is díjazták azokat az önkor-
mányzatokat, amelyek kiemelkedő munkát végeznek a tehet-
séggondozásban, így kapta meg Karcag további öt másik ön-
kormányzattal ezt a rangos elismerést és egy pedagógus pe-
dig életműdíjat ugyanezért - közölte a szakember.

Az egyik ilyen Tehetségpont a karcagi önkormányzat 
fenntartásában működő Madarász Imre Egyesített Óvoda, 
amely Akkreditált Kiváló Tehetségpont. Az itt folyó több tu-
cat tehetséggondozó műhely munkájáról, és a Karcag és Tér-
sége Tehetségsegítő Tanács tevékenységéről Gulyás Ferencé 
intézményvezető adott tájékoztatást.

Mint elhangzott, az óvodapedagógusok a jó gyakorlatokat 
továbbképzéseken is átadják. A Tehetséghidak program ke-
retében háromszor volt kihelyezett csoportos képzés az in-
tézményben, ahol a tehetséggondozás projektrendszerű szer-
vezésének módszertanával, a kreativitás fejlesztésével és a 
drámapedagógia alkalmazási lehetőségeivel ismerkedtek az 
óvodapedagógusok, hiszen a Karcag és Térsége Tehetségse-
gítő Tanács kiemelt feladata a tehetséggondozó pedagógu-
sok együttműködésének támogatása. A Tehetségbarát Ön-
kormányzat Díjjal járó 1,5 millió forintot a tehetséggondo-
zó műhelyekbe járó gyermekek táboroztatására fordították, 
tehetségterületenként valamennyi óvodából az 5-7 éves 200 
gyermek vett részt egyhetes táborban. Volt itt környezetvé-
delem, úszásoktatás, zenei élmény és kézműveskedés és né-
pi hagyományápolás, néptánc is. Az új tanévben is több tu-
cat tehetségműhely kezdte meg működését a tehetséggondo-
zás érdekében.

A Bonis Bona Életmű-díjat kapott Lévainé Kovács Róza 
matematika-fizika szakos általános iskolai tanár, mesterpe-
dagógus, a KÁIAMI Kováts Mihály Általános Iskolai Tag-
intézmény pedagógusa, intézményvezető-helyettese, aki tíz 
éve alapította meg és működteti a Kováts-Tehetségpontot, 
mely két alkalommal nyerte el az Akkreditált Kiváló Tehet-
ségpont címet. Fizika körével több témát is feldolgozott már, 
s látványos kísérletekkel teszi szerethetővé a fizika tantár-
gyat tanulói számára. A Fizika Próbaversenyen 15 év alatt 
16 ezernél is több tanulónak biztosított ingyen megmérette-
tési lehetőséget. Jelenleg a Fizika+ országos verseny szerve-
zője és főszervezője az Öveges József Kárpát-medencei Fizi-
kaversenynek.

DE

(...folytatás az 1. oldalról)
1912 őszén vette át a Karcagi Magyar Királyi Földmű-

vesiskolát, ahol munkássága sokrétű volt: igazgatta az in-
tézményt, próbálta meggyőzni a karcagi gazdákat a kép-
zés fontosságáról, javasolta a szarvasmarha- és sertésál-
lomány genetikai frissítését, kialakította a tangazdaság 
tehenészetét, az iskolát a szikjavítási kutatások központ-
jává tette, megalakította a Baromfitenyésztők Egyesüle-
tét, gazdanapokat szervezett, publikálta kutatásai és kí-
sérletei eredményét, könyveket írt, összeállított egy ve-
tőmagkeveréket és kidolgozott egy komposztkészítési 
eljárást, kidolgozta az ún. ötös vetésforgót, valamint fel-
állíttatott egy nagy fontosságú meteorológiai állomást - 
hangzott el a tudósról, akiknek munkája országos hírűvé 
nőtte ki magát.

- Névadónk szorgalma, akarata, bátorsága és tehetsé-
ge legyen példa előttünk! Méltóságteljesen hajtsunk fe-
jet emléke előtt, amely bennünk él tovább - kérte a jelen-
lévőktől a szónok, majd Szentannai Sámuel portréja előtt 
Karcag Város Önkormányzata nevében Dobos László 
polgármester, Gyurcsek János alpolgármester és Ró-
zsa Sándor jegyző helyezett el koszorút, majd a Debre-
ceni Egyetem Karcagi Kutatóintézete képviselői, az isko-
la vezetősége és a diákönkormányzat emlékezett meg a 
névadóról.

DE

Szentannai-napok 

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2019. november 1-jén jelenik meg.

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

Tehetségbarát Önkormányzat Díjat 
kapott városunk
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INTERJÚ

- Meglepetésként ért bennün-
ket a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Szociális Díj odaítélé-
se az Idősek Klubjában végzett 
szakmai tevékenységünkért. 
Nem számítottunk rá. Úgy gon-
dolom, hogy a díjjal az intéz-
mény több évtizedes munkája 
került elismerésre. Köszönjük 
Karcag Város Önkormányzatá-
nak a díjra történő felterjesztést, 
illetve a megyei önkormány-
zatnak, hogy méltónak találtak 
bennünket erre az elismerésre.

- Az Idősek Klubja a Karca-
gi Többcélú Kistérségi Társu-
lás Szociális Szolgáltató Köz-
pont keretében működik, amely 
többcélú, integrált intézmény, 
szakmai és gazdasági egységből 
áll, amelyek egymással együtt-
működve, egymást segítve vég-
zik feladataikat. A személyes 
gondoskodást nyújtó szociális 
alapszolgáltatás része az idősek 
nappali ellátása, városunkban 
több évtizede biztosított szol-
gáltatás. Az Idősek Klubja kez-
detben a Szociális Otthon kere-
tében működött, majd az intéz-
mény jogelődjéhez, a Családse-
gítő és Gondozási Központhoz 
csatolták. Az Idősek Klubjának 
feladatköre hármas, gondosko-
dik a házi segítségnyújtásról és 
a szociális étkeztetés lebonyo-
lításáról, valamint a klubtagok 
nappali ellátásáról.

Az idősek nappali ellátása a 
szociális és mentális támoga-
tásra szoruló, önmaguk ellátá-
sára részben képes időskorúak 
napközbeni gondozására szol-
gál, ahol lehetőség van a kö-
zösségi együttlétre, pihenés-
re, ruházat tisztítására, szemé-
lyi tisztálkodásra. Igény szerint 
az étkeztetés keretén belül egy-
szeri meleg élelem biztosításá-
ról is gondoskodunk. A nappa-
li ellátás térítésmentesen vehe-
tő igénybe, térítési díjat az ebé-
dért kell fizetni. Klubunk 44 fé-
rőhellyel rendelkezik, az átlag-
életkor 75 év. Legidősebb klub-
tagunk 94 éves, 1998 óta jár na-

pi rendszerességgel az intéz-
ménybe. A szolgáltatást hétfő-
től csütörtökig reggel 7.30 órá-
tól 16.00 óráig, pénteken 7.30 
órától 13.30 óráig lehet igény-
be venni. A feladat ellátásához 
szükséges tárgyi és személyi 
feltételeink biztosítottak, nap-
pali intézményünk otthonos, 
jól felszerelt, az idősek fizikai 
szükségleteit és kulturális igé-
nyeit kielégíti. Rendelkezünk 
gépkocsival, így gondoskodunk 
a távolabb lakó, illetve nehezen 
közlekedő tagjaink szállításáról 
a klub és az otthonaik között. 
A klubtagság igénybevétele le-
hetőséget ad a tagoknak arra, 
hogy mindennapjaikat közös-
ségben töltsék el, amelynek ha-
tására csökken a magány érzé-
se, és az aktivitás is eredménye-
sebben megtartható. Mindezek 
hozzájárulnak ahhoz, hogy klu-
bunk tagjai minél hosszabb ide-
ig megszokott környezetükben 
önállóan éljenek. 

- Kollégáim nagy hangsúlyt 
fektetnek a mentális gondozás-
ra, a közösségi élet megszerve-
zésére, de odafigyelnek a gon-
dozottak egyéni problémáira 
is, és segítenek azok megoldá-
sában. Segítünk a bevásárlás-
ban, hivatalos ügyek intézésé-
ben, gyógyszeríratásban és an-
nak kiváltásában egyaránt. Fo-
lyamatosan szervezünk és biz-
tosítunk programokat, amely-
lyel színesebbé, változatosab-
bá próbáljuk tenni a hétközna-
pokat. A programok, előadá-
sok tervezésében sokszor saját 
ötleteiket valósítják meg klub-
tagjaink. Egyfajta komplex te-
vékenységet végzünk, szociális, 
egészségügyi és közösségi szol-
gáltatásokat nyújtunk. Vannak 
napi rendszerességgel végzett 
feladataink, például torna tar-
tása, történések megbeszélése, 
napi sajtó olvasása, felolvasása. 
Heti rendszerességgel vérnyo-
mást és testsúlyt mérünk, ha-
vonta játékos vetélkedőt szer-
vezünk az időjárásnak megfele-
lően benti vagy kinti helyszíne-
ken. Az év ünnepeit egész na-
pot betöltő programokkal tesz-
szük emlékezetessé, több alka-

lommal (pótszilveszter, farsang, 
húsvét, nőnap) szervezünk ze-
nés-táncos rendezvényt. Folya-
matosan tartjuk a kapcsolatot 
köznevelési intézményekkel, 
(Csokonai úti Óvoda, Karcagi 
Nagykun Református Általá-
nos Iskola, Erkel Ferenc Művé-
szeti Iskola), amelyek óvodásai, 
diákjai és pedagógusai az év 
hagyományos ünnepeit (anyák 
napja, karácsony) gazdagítják 
műsoraikkal, és amelynek cél-
ja a generációk közötti kapcso-
lat erősítése.

- Évek óta baráti kapcsolatot 
ápolunk az Ostoroson műkö-
dő idősek klub tagjaival, 2018-
ban ünnepeltük kapcsolatunk, 
barátságunk fennállásának 10 
éves évfordulóját. Tavaly elő-
ször vettünk részt Cegléden, a 
Szépkorúak Sportfesztiválján, 
ahol rangos eredményeket ér-
tünk el és idén sem vallottunk 
szégyent, egyik klubtagunk a 
korcsoportjában a 2. helyen 
végzett. Nagy hangsúlyt fekte-
tünk az idősek egészségtudatos 
szemléletformálására is, rend-
szeresek az erre irányuló elő-
adások. Minden évben vissza-
térő rendezvényünk az Idősek 
Világnapja, ahol a város veze-
tői is köszöntik a klub tagja-
it. Nagyszerű kezdeményezés, 
hiszen felhívja a figyelmet az 
idősekkel való törődésre, fog-

lalkozásra. Pánti Ildikó képvi-
selő asszony hosszú évek óta 
támogatja szervező munkájá-
val klubunkat, amelynek ered-
ményeképpen az elmúlt évek-
ben több kiránduláson vet-
tünk részt, megismerkedtünk 
a városban működő intézmé-
nyek munkájával, helytörténe-
ti érdekességekkel.  

A tavalyi évben igyekeztünk 
új programokkal is kedvesked-
ni klubtagjainknak, tematikus 
foglalkozásokat indítottunk 
heti rendszerességgel, melye-
ket nagy érdeklődéssel fogad-
tak. Az „Idősebbek is elkezd-
hetik” tornafoglalkozás során, 
a délelőtti órákban a klubtagok 
egészségmegőrzése érdekében 
zenére történő általános át-
mozgatást tartunk. A mozgás 
által nem csupán az egészséget 
igyekszünk megtámogatni, ha-
nem az önbizalmat is próbáljuk 
erősíteni. Zenei foglalkozásunk 
a „Szóljon hangosan az ének”, 
amelynek keretében éneklünk, 
nótázunk, illetve különböző 
zeneműveket hallgatunk meg. 
A „Kurta-furcsa tarkabarka” 
irodalmi foglalkozásokon ver-
seket, meséket olvasunk fel és 
hangoskönyveket hallgatunk.

Elindítottuk a délutáni órák-
ban - szintén heti rendszeres-
séggel - a senior „székes” tor-
na és senior torna foglalkozása-
inkat, amelyet a város idősebb 
korosztálya számára is meghir-
dettünk. Ezek nagyon kedvel-
tek nemcsak a klubtagság, ha-
nem a város idős lakossága kö-
rében egyaránt. A nyár folya-

mán nyílt napokat tartottunk, 
amelyre a Karcagi Hírmondó 
hasábjain keresztül invitáltuk 
a város idősebb lakosságát, pél-
dául közös éneklésre, játékra, 
mozgásra.

- Klubunk működésére is jel-
lemző, hogy az évek alatt meg-
teremtett hagyományokra épül, 
de ugyanakkor igyekszünk az 
igényekhez igazodva folyama-
tosan megújulni. A szakmai 
színvonal javítása érdekében 
folyamatosan tájékozódunk a 
klub tagjainak véleményéről az 
ellátást, a programokat, a bá-
násmódot és elvárásaikat ille-
tően. Elmondhatom, hogy elhi-
vatott és elkötelezett kollégáim 
nemcsak a jogszabály által elő-
írt ellátást nyújtják a klub tag-
jainak, hanem képesek otthon-
ná varázsolni intézményünket, 
ahol klubtagjaink biztonság-
ban érezhetik magukat, ahol a 
törődés és odafigyelés nem kö-
telességből, hanem szeretetből 
fakad, ahol társas elfoglaltság-
ra, aktív, és ha szükséges pasz-
szív pihenésre lelhetnek, ahol 
gondjaik, problémáik megoldá-
sában segítségre számíthatnak. 
Köszönet érte a jelenlegi és volt 
dolgozóinknak egyaránt.

Brehó Mónika

ahol a TÖrőDés szereTeTből fakaD

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális Díjban részesült a Karcagi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Idő-
sek Klubja. A díjat Kun Csilla intézményvezető és Lévainé Olajos Cecília nappali ellátásvezető vette át a megyei közgyűlés el-
nökétől. Az alábbiakban Kun Csilla intézményvezetővel készített interjúnkat olvashatják. 

- Hogyan fogadták az elis-
merést?

- Mit lehet tudni az Idősek 
Klubjáról és az ott folyó te-
vékenységéről?

- Mire számíthatnak azok 
az idősek, akik szeretnének 
a klub tagjai lenni, milyen 
közösség részeseivé válhat-
nak?

- Miben és milyen segítsé-
get tud a klub nyújtani az 
idős emberek számára?

- Milyen rendezvények, prog-
ramok színesítik a klub tag-
jainak az életét?

Megyei szociális díjat kapott az Idősek Klubja 
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A Kunszövetség elnök-
sége pályázatot hirdetett 
általános és középiskolás 
diákok számára az 1279-
ben, 740 évvel ezelőtt, a 
tétényi országgyűlésen el-
fogadott kun törvények-
re emlékezve. A pályázat 
célja a Kunság betelepíté-
se utáni élet, a kun népes-
ség történetében alapve-
tő jelentőségű törvények 
megismerése, és azok to-
vább élésének bemutatása 
a mai kunsági diákok sze-
mével.

A beérkezett munkákat 
mindkét csoportban szakmai 
zsűri értékelte, és a díját-
adásra a Karcagi Traktoros 
Versenyen került sor, ahol 
F. Kovács Sándor, város-
unk és térségünk ország-
gyűlési képviselője, a Kun-
szövetség elnöke köszön-
tötte a pályázókat, felké-
szítő tanáraikat és a segítő 
szülőket.

Az eredményeket Pandur 
Zoltánné, a Kunszövetség 
tagja ismertette. E szerint 
39 kiskunsági és nagykun-
sági általános iskolás raj-
zolt különböző technikák-
kal, a téma a 13-14. száza-
di beilleszkedő kunok élet-
módjának, viseletének be-
mutatása volt. Négy közép-
iskolás próbálkozott meg 
az esszéírás csöppet sem 
könnyű műfajával, amely-
nek témája a kunok beil-
leszkedése a Magyar Ki-
rályság társadalmába, az 
1279. évi törvények alap-
ján volt.

A pályázatra érkezett esz-
széket dr. Nagy Molnár 
Miklós, a Györffy István 
Nagykun Múzeum igazga-
tója értékelte. E szerint Fara-

gó Máté, a Karcagi Szakképzé-
si Centrum kunhegyesi Nagy 
László Gimnáziuma, Szak-
gimnáziuma, Szakközépisko-
lája és Kollégiuma 11. a osz-
tályos tanulója esszéjében be-
mutatja azt a „bonyolult” kap-
csolatot, amely évszázadokon 
át szövődött a kunok és ma-
gyarok között. Ugyancsak a 
kunhegyesi iskola 10. a osztá-
lyos tanulója Mile Diána Vivi-
en, akinek írása nem ér véget 
az 1279-es évszámmal, illetve 
az addig ismert események le-
írásával, hanem időben annál 
tovább is megy. Ezzel megpró-

bálja bemutatni, hogy milyen 
hatással is volt a kunok beil-

leszkedésének, és mit is je-
lenthet a mai kor emberének 
ez a kun-tudat, illetve beil-
leszkedés. Az Érdi Szakkép-
zési Centrum Kiskunlacházi 
Szakképző Iskolájának 12. k 
osztályos tanulója Marcsi-
nyi Marcell Armand esz-
széjében „a kun törvények 
továbbélését” és „a kun ha-
gyományokat” is taglalja, 
utal az egykori faragott kő-
bálványok emlékét idéző al-
kotásokra, amelyeket az el-
múlt évek folyamán szá-
mos kun településen, így 
Kiskunlacházán is felállí-
tottak. A pályázatra beér-

kezett negyedik dolgozatot a 
Karcagi Nagykun Reformá-

tus Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakgimnázium 
11. b osztályos tanulója, 
Demeter Maja készítet-
te. A nyolcoldalas dolgo-
zat formailag és tartalmi-
lag is kiváló esszé, amely a 
jól megválasztott szakiro-
dalom alapján készült. A 
dolgozat egyik nagy eré-
nye a tudományos igényű 
hivatkozási rendszer, s a 
pontos hivatkozások köz-
lése - hangzott el az érté-
keléskor, s ez alapján ez 
lett a legkiválóbb esszé is.

Az általános iskolá-
sok számára kiírt rajz-
pályázat témája a 13-14. 
századi beilleszkedő ku-
nok életmódjának, vise-
letének bemutatása volt. 
A pályázati felhívásra 
39 pályamű érkezett, a 
Karcagi Nagykun Re-
formátus Általános Is-
kolából 23, a karcagi 
Györffy István Katoli-
kus Általános Iskolából 
10, a Kunhegyesi Refor-
mátus Általános Iskolá-
ból 2 és a Szabadszállá-
si Petőfi Sándor Általá-

nos Iskolából 4. A pályázók a 
rajzművészet egész palettáját 
felvonultatták, grafika, ak-
varell, illetve a szabadon vá-
lasztott technikák is megje-
lennek a pályaművek között.

Mivel a pályázó tanulók 
a 3. osztálytól a 8. osztályig 
mérették meg magukat, ezért 
az étékeléskor az alsó és fel-
ső tagozatos diákok munkáit 
külön bírálták el és így külön 
díjazásban részesültek. Az 
elnökség nevében F. Kovács 
Sándor külön megköszönte a 
felkészítő pedagógusok mun-
káját is.

DE
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HELYTÖRTÉNETI PÁLYÁZAT 2020
„Adj pennámnak erőt, úgy írhassak mint volt”

(Zrínyi Miklós)
A Györffy István Katolikus Általános Iskola a 

2019/2020-as tanévben is meghirdeti hagyományos 
helytörténeti és néprajzi pályázatát az általános isko-
lák felső tagozatos tanulói számára.
A pályázat célja: Karcag hitéleti, néprajzi értékeinek 

feltárása, írásba foglalása, megörökítése a jövő szá-
mára. A kutatótevékenység legfontosabb forrásai-
nak elsajátítása, a néprajzi műveltség elmélyítése, 
a történelmi kompetenciák fejlesztése, önálló isme-
retszerzés. 

Pályázni a következő témákban lehet:
1. Hitéleti emlékek a karcagi családokban

Gyűjtsetek tárgyi emlékeket: fényképeket, emlékla-
pokat, meghívókat, keresztelésről, elsőáldozásról, 
bérmálkozásról, esküvőkről, jubileumokról, teme-
tésekről, zarándoklatokról, lelkipásztorokról, plé-
bánosokról, káplánokról, kántorokról, lelkészekről, 
kántortanítókról. Készítsetek interjút a múlt század-
ban hitüket gyakorló karcagi emberekkel.

2. Szép pillanatok a családom régmúltjából
Visszaemlékezések, fotók és írott dokumentumok-
kal, fényképek, régi újságok, személyes iratok és 
emlékek alapján.

3. Az ének-zene szeretete Karcagon
Híres zenészeink, énekeseink, művészeink bemu-
tatása.

A pályázat terjedelme: minimum öt A/4 oldal gép-
pel vagy kézzel írva. A pályázat tartalmazhat képe-
ket, fotókat, illusztrációkat.
A pályázatokat szakmai zsűri értékeli és minősíti.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:
 - a pályamű a témáról szól, tartalmában megfelel 

a kiírásnak
 - logikusan felépített, jól olvasható és áttekinthető,
 - tartalmazza a felhasznált irodalmat, forrásokat.

A pályázatok értékelése:
 - a pályázó tanulók minősítő oklevelet kapnak,
 - a legjobb pályázatok írói jutalomban részesülnek.

A pályázatok beadásának határideje: 2020. január 
10. péntek (Karcag, József Attila u. 1.)

Eredményhirdetés: a „Györffy Napok” keretében (a 
pontos időpontról később adunk tájékoztatást).

Intézményünk szeretettel várja a pályaműveket.
Kellemes időutazást kívánunk!

Kovács Miklós Istvánné
igazgató

PályázaTokaT érTékelT a kunszÖveTség

Alsó tagozatos korcsoport:
1. Dobos Marcell, a karcagi 

Györffy István Katolikus Általá-
nos Iskola 4. b. osztályos tanulója,  
Urbán Vivien, a Karcagi Nagy-
kun Református Általános Iskola 
4. osztályos tanulója és Diós Dor-
ka, a karcagi Györffy István Álta-
lános Iskola 3. osztályos tanuló-
ja lett, különdíjat kapott Ács Ba-
lázs, a Karcagi Nagykun Refor-
mátus Általános Iskola 4. osztá-
lyos tanulója.

Felső tagozatos korcsoport: 
1. Szűcs Anna, a karcagi Györffy 

István Általános Iskola 8. a. osz-
tályos tanulója, Verebélyi Virág, a 
Szabadszállási Petőfi Sándor Ál-
talános Iskola 8. b. osztályos ta-
nulója és Mészáros Anina, a Kar-
cagi Nagykun Református Álta-
lános Iskola 8. osztályos tanuló-
ja, különdíj: Gonda Viktória, a 
Kunhegyesi Református Általános 
Iskola 7. a. osztályos tanulója. 

ereDmények
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Visszatértek a nyáriasan meleg napok, pedig már ok-
tóber vége van. Elérkeztek az egynyári virágok vegetá-
ciójuk végére, szépségük elmúlt, így helyet kellett adja-
nak kétnyári társaiknak. 

Az utóbbi hetekben a gondosan előkészített virág-
ágyásokba 2000 tő, gazdag színvilágú árvácskát és tu-
lipánhagymát ültettek ki a Városgondnokság szorgos 
kertészei. A növényeknek így bőven lesz idejük megerő-
södni a zord fagyok előtt. A mutatós színfoltokban már 
most is gyönyörködhetünk, de a virágok teljes pompá-
jukat kora tavasszal fogják megmutatni.  

Megújultak a virágágyások
Törökországi élménybeszámolót tartott 2019. október 11-én, 

pénteken 18 órakor a Ifjúsági Ház Világjárók sorozatában dr. 
Bartha Júlia keletkutató etnográfus. A remek hangulatú összejö-
vetelen bepillanthattunk a török népélet rejtelmeibe, a népi épí-
tészet sajátosságaiba, szokásokba, hagyományokba és a hitélet-
be. Fürkésztük annak titkát, hogy miként működik egy tőlünk 
távoli, más vallású, de népi kultúrájában sok közös vonást hordo-

zó társadalom; mi adja 
a török nép vitalitását, 
milyen rokonsági for-
mák jellemzőek rájuk, 
miben rejlik a szakrá-
lis tér tájformáló ere-
je. Az élményszerűen 
előadott mondandó-
val magunk is része-
sei lehettünk a kele-
ti varázsnak, amely a 
Boszporusz túloldalán 
tárul az utazó elé.

De

Világjárók - törökország

A konyai Mevlana derviskolostor díszkútja

Benedek Elek születésnapjá-
ra, a Népmese Napja alkalmá-
ból rajzpályázattal és meseol-
vasással emlékeztek a Csoko-
nai Könyvtárban. A Népmese 
Napja rajzpályázat díjait Sze-
pesi Tibor, a Déryné igazga-
tója és Sipos Ferencné, a zsű-
ri elnöke adta át. 

ErEDMéNyEK: 
Óvodások: 1. helyezett Tóth 

Viktória, Gonda Lilien (mind-
kettő Csokonai úti Óvoda), 2. 
helyezett Sári Panna (Táncsics 
krt. 17. Óvoda), Ugocsa Henri-
ett (Kuthen úti Óvoda), 3. he-
lyezett Buzalka Anna Csenge 
(Táncsics krt. 19. Óvoda), Ju-
hász Kitti (Csokonai úti Óvo-
da), különdíj: Kuthen úti Óvo-
da Maci csoport, Takács Péter 

úti Óvoda Süni csoport (Gyulai 
Viktória, Tóth Norina, Szajkó 
Liána, Kiss Gergő). 1-2. osztály: 
1. helyezett Bakó Dzsenifer Re-
beka (Szent Pál Marista Ált. 
Isk.), Dobrai Vivien (Karcagi 
Nagykun Reformáus Ált. Isk.), 
Nagy Gergő (Györffy I. Kato-
likus Ált. Isk.), 2. helyezett Se-
res Dorina Katalin (Szent Pál 

Marista Ált. Isk.), Tóth Bianka 
Petra (Kiskulcsosi Tagiskola), 
Pereszlényi Dominik (Györffy 
I. Katolikus Ált. Isk.), 3. helye-
zett Gönczi Beatrix (Szent Pál 
Marista Ált. Isk.), Bornemisza 
Leontin (Kiskulcsosi Tagisko-
la), Szlahotka Réka (Györffy I. 
Katolikus Ált. Isk.), különdíj: 
Sarkadi Dóra Jázmin, Balogh 
Vivien (mindkettő Györffy I. 
Katolikus Ált. Isk.), Ökrös Jáz-

min (Kiskulcsosi Tagiskola), Se-
res Lídia Dóra (Karcagi Arany 
János Ált. Isk.), Kiss Hanna 
(Karcagi Nagykun Reformá-
tus Ált. Isk.), Lór-Kerekes Viola 
Kincső (Kiskulcsosi Tagiskola), 
3-4. osztály: 1. helyezett Már-
ki Flóra, Nagy Bence, Bujdosó 
Sarolta (mindhárom Györffy I. 
Katolikus Ált. Isk.), 2. helyezett 

Jenei Zita, Szopkó Lara (mind-
kettő Karcagi Nagykun Refor-
mátus Ált. Isk.), Botos István 
(Szent Pál Marista Ált. Isk.), 
3. helyezett Dobos Marcell, K. 
Nagy Márk Gábor (mindkettő 
Györffy I. Katolikus Ált. Isk.), 
Szabó Alexa (Karcagi Nagy-
kun Református Ált. Isk.), kü-
löndíj: Szabó Zsolt, Szécsy Pan-
na, Mulicz Tamás, Bodnár Le-
vente (mindannyian Karcagi 

Nagykun Református Ált. Isk.), 
Gorzás Lilla (Györffy I. Katoli-
kus Ált. Isk.).

Felső tagozat: 1. helyezett 
Szabó Erika Anna (Györffy I. 
Katolikus Ált. Isk.), Öreg Ni-
kolett, Németh Kamilla (Kar-
cagi Nagykun Református Ált. 
Isk.), 2. helyezett Kerekes Bog-
lárka (Györffy I. Katolikus Ált. 
Isk.), Tótkomlósi Csenge (Kar-
cagi Nagykun Református Ált. 

Isk.), Fekete Csilla (Györffy I. 
Katolikus Ált. Isk.), 3. helyezett 
Balogh Záli, Márki Réka (mind-
kettő Györffy I. Katolikus Ált. 
Isk.), Fazekas Boglárka (Karcagi 
Nagykun Református Ált. Isk.), 
különdíj: Péntek Anna (Karcagi 
Nagykun Református Ált. Isk.), 
Szabó Krisztina Éva, Mándoki 
István (mindkettő Györffy I. 
Katolikus Ált. Isk.)

A díjátadó után Szabó Péterné 
gyermekkönyvtáros beszélgetett 
Takácsné Csikós Anikó tanító-
nő, drámapedagógussal, Kar-
cagi-Nagy Zoltán önkormány-
zati képviselő, magyar nóta éne-
kessel, Galsy-Nagy Andy óvo-
dapedagógus, énekessel és Mol-
nár Bálint református hitokta-
tóval arról, milyen meséket ol-
vastak és hogyan meséltek ne-
kik szüleik, majd ők is felolvas-
ták kedvenc meséjüket, a mű-
vész testvérpár pedig énekelt 
is egyet kedvenc megzenésített 
verseikből.

DE

a népmese napja karcagon
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ÉRDEKESSÉg

„És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: Szólj Izrael fiaihoz, 
mondván: A hetedik hónapban, a hónap elsején legyen számotok-
ra szombati nyugalom, a harsonariadás emléke, szent gyülekezés. 
Semmi szolgai munkát ne végezzetek és áldozzatok tűzáldozatot az 
Örökkévalónak.” (Tóra)

Ez év szeptember 29-én este beköszöntött a zsidók egyik leg-
szentebb ünnepe, a Rosh Hasana, a zsidó újév. Ez héberül az év fe-
jét jelenti. Az ünnep másik neve a Jom Hadin, az ítélet napja. Ezzel 
a nappal kezdődik az a tíz bűnbánó nap, amikor minden halan-
dó számot ad Isten előtt tetteiről. Kesze névvel is emlegetik ezt az 
ünnepet, amely gyülekezést jelent. Ilyenkor a zsinagógákban van-
nak együtt a hívők. Még van egy neve az ünnepnek, a Jom Harat 
Olam (a világ születésnapja), amely szerint a világ teremtése és 
időszámítása ezen a napon kezdődött. Végül nevezik az ünnepet 
Jom Truianak, a riadó napjának, mert ilyenkor szólaltatják meg a 
sófárt, amely egy egyszerű kosszarv.

Ezzel az estével kö-
szöntött be a 5780-as zsi-
nagógai esztendő. Ek-
kor kezdődik a tíz na-
pos megtérés, amely Jom 
Kipurig tart. Ezt az idő-
szakot félelmetes napok-
nak, avagy ítélet napjá-
nak is nevezik.

Egy hónappal az ün-
nep kezdete előtt minden 
nap megfújják a sófárt, 
hogy a hívek felkészülje-
nek a félelmetes napok-
ra. Ebben a tíz napban a 
hosszú zsinagógiai imád-
kozások során minden-
ki számot vet a megelő-
ző évben tett jó és rossz 
dolgaival. A rossz tette-
inek megbocsájtását nemcsak a Mindenhatótól kéri, hanem ember-
társaitól is, hogy megtisztulva lépjen a következő esztendőbe. Az 
örökkévaló előtt három könyv van, az egyik a jóké, a másik a rosz-
szaké, a harmadik a közömböseké. Ezekből dönti el az Úr, hogy a 
következő évben milyen életet érdemelnek az emberek. Ekkor dönt 
az Isten arról is, hogy ki marad életben és ki hal meg.

Láthatjuk, ez nem a hagyományos újévi ünneplés, de azért tar-
toznak hozzá különböző szokások. Így a fehér ruha viselése a zsi-
nagógákban (a fehér szín az ünneplés színe, és ezért temetik az 
embereket fehérben, mert ünnepi ruhában temetik el).

Ilyenkor szokás az almát mézbe mártani, hogy édes legyen az 
új esztendő. Ugyanezt szimbolizálja a sós kalács mézbe mártá-
sa is. Gránátalmát eszünk, amelynek rengeteg magja érdemein-
ket mutatja. Egyébként a gránátalmának 613 magja van és a Tórá-
nak is ennyi parancsolata. Egyes babonás emberek csak olyan dol-
gokat csinálnak ez időben, amelyeket az új évben is szeretnének, 
vagy nem alszanak, hogy el ne szalasszák majd az örömteli esemé-
nyeket. A hal fejét is szokták enni, hogy „fej legyél és ne a farok”.

Ez az ünnep a Jom Kippur, a bűnbocsánat napjával ér véget. 
Az ünnepet megelőzően a férfiak kakast, a nők jércét háromszor 
megforgatnak a fejük fölött, és közben a bűneiket sorolják, hogy 
átmenjen az állatba. Ezzel a rossz szellemet kívánják megtéveszte-
ni azért, hogy az állat bűnhődjön. Az ünnep lényege:

„A szíveteket szaggassátok, ne a ruhátokat, s úgy térjetek meg az 
Örökkévaló Istenetekhez, mert Ő irgalmas és megbocsátó, hosz-
szan tűrő haragú és nagy szeretetű, és meggondolja a büntetést.” 
(Joél könyve, 2. fejezet 13. vers)

A sófárról. A hit szerint Ábrahámnak sok próbát kellett kiállnia, 
amelyet a Mindenható vetett ki rá. A legnehezebb az volt, ami-
kor Ábrahámnak fel kellett volna áldoznia fiát Isten dícséretére a 
Templom-hegyen. Természetesen az Örökkévaló megkönyörült és 
egy bokorban fennakadt kost kellett feláldoznia a fia helyett. En-
nek a kosnak a szarvából lett az első sófár:

„Legyünk egy jó és édes évre beírva az élet égi könyvébe!”

(Folytatása következik.)
dr. Molnár Sándor

izrael, ahogy én látom

Gránátalma

Az Arany János Úti Általános Iskola 1969-ben végzett 8/a osztálya 
2019. szeptember 28-án, szombaton tartotta 50 éves osztálytalálkozóját 
az egykori osztályteremben, majd a Kaiser Étteremben. Horváth Ferencné 
Daragó Mária tanárnő volt az osztályfőnök, akire hálás szívvel emlékezett 
20 egykori tanítványa, akik a 25 fős osztálylétszámból megjelentek. Egy-
kori tanáraink közül Z. Tóth György tanár úr és felesége, Editke néni tisz-
telte meg  az osztályt. 

A kitűnő hangulatú találkozón résztvevők elhatározták, hogy ezen túl 
évente összejönnek egy jó beszélgetésre.

dr. Bartha Júlia

50 év után újra együtt 

Szeptember 30 - októ-
ber 6-a között került sor 
a 14. Országos Könyvtári 
Napok rendezvénysoro-
zat megtartására. Ezek-
ben a napokban sokféle 
hagyományt követve, de 
számos újdonságot is tá-
mogatva várták a könyv-
tárak a régi és új olvasó-
ikat. Az érdekes beszél-
getések, a könyvbemu-
tatók, a különféle pá-
lyázatok és a rendhagyó 
kreatív könyvtári órák 
között mindenki meg-
találhatta a kedvére való 
programot.

Október 2-án, szerdán a „Harcművé-
szet és Irodalom” program alkalmából 
a meghívottak között szerepelt Vass Jó-
zsef András, Deák Miklós és Rajcsik 
Zoltán és a beszélgetés házigazdája 
Disznós Imre, a karcagi Harcművészeti 
Központ vezetője, Eskrima világbajnok 
és mediball oktató. 

Az ő életükben nagyon fontos a harc-
művészet és az irodalom is. - Ha azt mon-
dom, hogy kosárlabda vagy asztalitenisz, 
az emberek többségének hasonló moz-
dulatok és eszközök jutnak eszükbe. Ha 
harcművészetet mondok, akkor minden-
kinek más. A harcművészet egy tipikus 
leírása a festőművészettel való összeha-
sonlítás. A festőnek rendelkezésére áll a 

paletta az alapszínekkel, valamint a vá-
szon és az ecset. A felhasznált színeket 
viszont ő maga keveri ki, és a vonalakat 
is ő húzza, mindezt a saját stílusában, a 
saját látásmódja, érzései és érzelmei ál-
tal vezérelve. A harcművésznek rendel-
kezésére állnak a technikák és a formák, 
amelyeket szabadon módosít és kombi-
nál a saját célja, valamint az adott helyzet 
szerint. Fontos a harcművészetben a ki-
bontakozás és valamiféle magasabb ren-
dű elvvel való harmónia kialakítása. Így 
már igazán nem tűnik messze a harcmű-
vészettől az irodalom - tudtuk meg az el-
hangzottakból.

A rendezvénysorozatban rendhagyó 
irodalom órát is tartottak.

Brehó Mónika  

Országos Könyvtári Napok
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Szeptember 20-án, pén-
teken „Ügyeskedj a kerék-
pároddal!” címmel rende-
zett a Madarász Imre Egye-
sített Óvoda ügyességi ve-
télkedőt a város óvodásai-
nak. A rendezvényről Gu-
lyás Ferencné intézmény-
vezetőt kérdeztük. 

- Immáron tizedik alkalom-
mal került sor rendezvényünk-
re az Európai Mobilitási Hét 
keretén belül. Már hagyomány 
intézményünkben, hogy szep-
tember végén, az autómen-
tes nap keretein belül meg-
próbálunk tenni azért, hogy 
az óvodás gyermekekkel, szü-
leikkel a levegő tisztaságára 
közösen vigyázzunk. Ezáltal 
is felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy a kerékpárral való közle-
kedésnek milyen jótékony ha-
tásai vannak az egészségünk-
re mindamellett, hogy külön-
böző képességeket, készsé-
geket fejleszt a gyerekeknél 

- mondta el az intézményve-
zető. 

Arról is szólt, hogy a mai nap 
egy kicsit különlegesebb és 
másabb, mint a korábbi évek-
ben. Nemcsak azért, mert ju-
bilálnak, hanem azért is, mert 
ebben az évben az autómen-
tes napra a Karcag Városi 
Önkormányzat egy pá-
lyázatot nyújtott be 
az Európai Mobili-
tási Hét keretén 
belül, és ennek a 
napnak a támo-
gatására, meg-
valósítására ko-
moly összeggel 
járult hozzá.

Délelőtt a ki-
sebb csoportos gye-
rekek játékos formá-
ban ügyeskedtek a ke-
rékpárral, délután pedig a 
nagyobbak mérték össze tudá-
sukat.  

A gyermekek a délután folya-
mán megismerkedhettek még 

a kerékpárszerelés tudományá-
val is, Posztós Károly karcagi 
pedagógus segítségével. 

Az intézményvezető azt is ki-
emelte, hogy óvodáikban száz-
ötvenkét kerékpár van, amin 

a hétköznapokon is gyakorol-
hatnak az ovisok. Fontos azt is 

megemlíteni, 
hogy a Karcag 
Városi Önkor-
mányzat jóvol-
tából mintegy 

kilencven futó-
biciklivel gazda-

godtak a Madarász 
Imre Egyesített Óvo-

da Tagintézményei, amit 
a gyerekek már birtokba is 
vettek.    

- Az óvodáink nemcsak ke-
rékpárokkal gazdagodtak, ha-

nem a pályázat keretein be-
lül sikerült még vásárolni jel-
zőlámpákat, táblákat, ame-
lyek az óvodákban is felállí-
tásra kerülnek. Így egy mes-
terségesen létrehozott kör-
nyezetben sajátíthatják el az 
ovisok a közlekedés szabá-
lyait, amely hozzájárul ahhoz, 
hogy néhány év múlva ők is 
biztonságosan tudjanak köz-
lekedni - tudtuk meg a veze-
tőtől.

Brehó Mónika

„Ügyeskedj a kerékpároddal!”
HÍREK

,,Az UNESCO (Egyesült Nemzetek 
Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális 
Szervezete) 2003-ban fogadta el a szelle-
mi kulturális örökség megőrzéséről szó-
ló egyezményt. 

A SZELLEMI KULTURÁLIS ÖRÖK-
SÉG alapvetően szóban, tudásban, ké-
pességekben, szokásokban létező, és az 
élő közösségekhez kapcsolható kulturá-
lis gyakorlat. Az egyezmény célja e kö-
zösségi gyakorlatok megőrzése, az önál-
ló kulturális arculattal rendelkező kö-
zösségek identitásának megerősítése, ez-
által a kulturális sokszínűség kölcsönös 
elismerése, valamint a nem tárgyiasult 
és gyakran kihalással fenyegetett kifeje-
zési formák jelentőségének tudatosítá-
sa, az ilyen örökség-elemek megőrzése. 
A szellemi kulturális örökség: hagyomá-
nyos és élő egyszerre, folyamatosan újra-
alkotott és szóban, gyakorlatban tovább-
adott. Olyan tudás, amely generációról 
generációra való vándorlása során ala-
kul ki, és létezik tovább. A közösségek-
ben él, annak tagjai az örökség gyakor-
lói és hordozói, egyben ők a megőrzés le-
téteményesei is. Szellemi kulturális örök-
ség lehet szokás, ábrázolás, kifejezési for-
ma, tudás, készség, valamint ezekkel ösz-
szefüggő eszköz, készítmény és kulturá-
lis színhely, amelyet a közösségek kultu-
rális örökségük részeként elismernek. Ez 
nemzedékről nemzedékre hagyományo-
zódik, amelyet a közösségek állandóan 
újrateremtenek, közös identitást és foly-
tonosságérzést nyújt számukra… Lehet 
szóbeli hagyomány és kifejezési forma, 

előadóművészet, társadalmi szokás, rí-
tus és ünnepi esemény, a természetre és a 
világegyetemre vonatkozó ismeret és gya-
korlat, hagyományos kézművesség.

Az UNESCO lépéseket tesz nemzet-
közi szinten a szellemi kulturális örökség 
érdeke védelmében. A csatlakozott álla-
mok adhatnak be felterjesztéseket három 
kategóriában: 1.) a Szellemi kulturális 
örökség nemzeti jegyzékére, pl.: Kunsági 
Birkapörkölt karcagi hagyománya (2009 
óta), 2019-től a nagykunsági gyapjú-
hímzés élő gyakorlata, stb. 2.) Jó megőr-
zési gyakorlatok, pl.: Táncház módszer, 
3.) UNESCO Szellemi Kulturális Örök-
ség Reprezentatív listáján, pl.: a Mohácsi 
Busójárás.

A szellemi kulturális örökség megőr-
zéséről szóló egyezmény célja szerint a 
védőintézkedések részeként a részes ál-
lam azonosítja és nyilvántartja a terü-
letén található szellemi kulturális örök-
ség elemeket. A kultúráért felelős minisz-
ter felhívása alapján a Magyarországon 
élő közösségek a saját szellemi kulturá-
lis örökségükként elismert elemeket java-
solhatnak felvenni „A szellemi kulturális 
örökség nemzeti jegyzéké”-re. A nemzeti 
jegyzékre felvett elemek ünnepélyes kihir-
detésére mindenkor a Kulturális Örök-
ség Napjai megnyitóján kerül sor.” (Válo-
gatás dr. Csonka-Takács Eszter Szellemi 
Kulturális Örökség Igazgatóság Szabad-
téri Néprajzi múzeum igazgatójának ün-
nepi beszédéből.)

2019. szeptember 20-án megilletődöt-
ten, boldogan és büszkén ültünk a nagy-

kunsági kunhímző körök vezetői (Kar-
cag, Kunhegyes, Kunmadaras, Kisújszál-
lás, Berekfürdő, Túrkeve) az ünnepélyes 
átadó ceremónián. Bán Andrea török-
szentmiklósi etnográfus kutatta a kun-
hímzések jellegzetességeit, törvényszerű-
ségeit, a kunhímzők munkáját, a hímzés 
gyakorlatát, kunhímző szakkörök műkö-
dését. Közösségi mozgalomként a kun te-
lepülések polgármesterei, intézményve-
zetők, szakemberek támogatását nyerte 
meg, valamint magánemberek aláírása-
it gyűjtötte össze. A jelölés a Kézműves 
Örökség Egyesület (Törökszentmiklós), 
a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Tudo-
mányos Egyesület (Szolnok) és a Nagy-
kunsági Népművészek Egyesülete (Kar-
cag) támogatásával készült. A támoga-
tókról részletesen a Nagykunság Alkotó-
művészei Facebook oldalon lehet olvas-
ni, de ezen a helyen megköszönjük Dobos 

László polgármester úr, dr. S. Kovács Ilo-
na, a Nagykunsági Népművészek egye-
sülete elnöke; dr. Bartha Júlia turkológus 
etnográfus és dr. Nagy Molnár Miklós, a 
Györffy István Nagykun Múzeum igaz-
gatója támogatását.  

Örömmel képviseltük a kaposvári ün-
nepi hétvégén a Karcagi Birkafőzők Egye-
sülete tagjai közelében KARCAGOT! Így 
nemcsak a karcagi birkapörkölt készítés 
átörökített hagyományát, hanem az év-
századok óta valóban generációról gene-
rációra továbbtanított kunhímzés kézmű-
ves hagyományát is bemutathattuk az or-
szág, s a világ előtt - mint szellemi kultu-
rális örökségünket.

Nagy-Pálné Pádár Ágnes 
elnökhelyettes, 

Nagykunsági Népművészek Egyesülete; 
Táncoló Tulipán Kunhímző 

csoport vezetője

A Nagykunsági gyapjúhímzés élő gyakorlata felkerült a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére

POSTALÁDA
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Október tizenötödikén hivatalo-
san is megkezdődött a fűtési szezon. 
A távfűtéses lakásokban működésbe 
léptek a fűtőtestek, de a jó idő ellené-
re egyes napszakokban a többi ingat-
lanban is beindítják a gáz- vagy ve-
gyes tüzelésű kazánt. Ahol eddig el-
maradt a karbantartás, a lakók az-
zal szembesülhetnek, hogy a fűtőbe-
rendezés nem megfelelően működik, 
vagy éppen üzemképtelen. A gázka-
zánok esetében a tartós üzem előtt el-
engedhetetlen az égőtér és a hőcseré-
lő tisztítása. Ellenkező esetben a por 
ráéghet a hőcserélőre, emiatt a kazán 
hatásfoka romlik, tökéletlen égés jön 
létre, mindez előbb-utóbb a kazán le-
állásához, rosszabb esetben akár szén-
monoxid-mérgezéshez is vezethet.

Ma már a hazai háztartások jelentős 
részében van szén-monoxid-érzéke-
lő, a tapasztalatok azt mutatják, hogy 
ezeken a helyeken kevesebben és ki-
sebb fokban sérülnek meg. A lakás-
tüzek esetében is csökkenteni lehet a 
sérülés kockázatát, ennek érdekében 
célszerű minél több otthonban füst-
érzékelőt elhelyezni. Egy időben jel-
ző berendezés emberéleteket és anya-
gi javakat menthet meg. A téli üzem-

módra való átállás előtt fon-
tos szakemberrel ellenőriz-
tetni a gázszelepek, ventilá-
torok és a keringtető szivaty-
tyúk működését, és a biz-
tonsághoz a füstelvezetők, 
kémények vizsgálata is nél-
külözhetetlen.

Vegyes tüzelésű kazánok 
esetében tilos háztartási hul-
ladékkal, lakkozott, festett 
vagy nedves fával fűteni, mert 
ezek amellett, hogy mérgező 
gázokat bocsátanak ki és ez-
zel a környezetet károsítják, 
fokozzák a kéményben a kátrány és a 
korom lerakódását is. A kémény belső 
falára lerakódott vastag korom- és kát-
rányréteg a fűtés hatására izzani kezd, 
akár meg is gyulladhat, ami lakástűz-
höz vezethet.

A statisztikák egyértelműen azt mu-
tatják, hogy a fűtési időszakban meg-
emelkedik a lakástüzek száma, míg 
naponta átlagosan tizenhat lakástűz-
höz riasztják a katasztrófavédelem tűz-
oltóegységeit, a fűtési időszakban meg 
is duplázódhat ez a szám.

A fűtési szezon elején a kémények 
állapotával is foglalkozni kell, ha még 

nem ellenőrizte szakember a füstelve-
zetőt, még nem késő kihívni. A csalá-
di házakba a kéményseprő nem megy 
automatikusan, az állampolgár által 
foglalt időpontban végzi el az ingye-
nes ellenőrzést és tisztítást. A http://
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
ugyfelszolgalat linken lehet időpon-
tot foglalni, vagy a 1818-as telefon-
számon, a 9.1-es menüpontban. A ka-
tasztrófavédelem kéményseprői tizen-
hét megye 2672 településén látják el 
a kéményellenőrzési és tisztítási tevé-
kenységet a lakosság körében. 

Katasztrófavédelem

HIRDETMÉNYEK

álláshirDeTés
A Karcagi Kátai Gábor Kórház 

munkatársat keres az alábbi munkakör 
betöltésére:

Betöltéséhez szükséges feltételek:
 - középfokú végzettség és középfokú szak-

irányú szakképzettség, 
 - felhasználói szintű számítógépes ismeret,
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A meghirdetett munkakör tekintetében 
betöltése közalkalmazotti jogviszonyban 
történik.

A közalkalmazotti jogviszony időtarta-
ma: határozatlan idejű.

Próbaidő: 3 hónap.
Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkal-

mazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók.

Benyújtandó dokumentumok: a jelentke-
ző szakmai önéletrajza, végzettségét, kép-
zettségét igazoló okiratok másolata.

Az állás betöltésének várható időpontja: 
elbírálást követően azonnal.

Jelentkezni írásban 2019. november 15-én 
16.00 óráig lehet az alábbi címünkre:

Kátai Gábor Kórház
5300 Karcag, 
Zöldfa u. 48.

e-mail cím: 
kgkorhaz@externet.hu
Tel.: 06/59-507-111
Fax: 06/59-312-103

számviTeli 
ÜgyinTéző

Elvitte a mobilokat
A Karcagi Rendőrkapitány-

ság eljárást indított tulajdon elle-
ni szabálysértés elkövetése miatt 
egy karcagi lakos ellen. A 18 éves 
férfi 2019. október 17-én 12 óra kö-
rül Karcag egyik utcáján egy kerí-
tésnek támasztott kerékpár kosa-
rából eltulajdonított két mobilte-
lefont. A rendőrök az adatgyűjtést 
követően rövid időn belül azono-
sították, majd előállították a helyi 
férfit, akit meghallgatása után sza-
bálysértési őrizetbe vettek.

Eladta a lopott 
telefont

Lopás vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt indí-
tott eljárást a Karcagi Rendőrka-
pitányság egy tiszaburai lakos el-
len. A 21 éves férfi 2019. október 
11-én 24 óra körül Tiszabura egyik 
utcáján megtalált egy mobiltele-
font, amelyet magához vett, majd 
otthonában elrejtette azzal a cél-
lal, hogy azt a későbbiekben érté-
kesítse. A rendőrök a bejelentést 
követően azonosították, majd elő-
állították a bűncselekmény elkö-
vetésével megalapozottan gya-
núsítható férfit, akit 2019. október 
13-án az Abádszalóki Rendőrőr-
sön gyanúsítottként hallgattak ki. 
A rendőrök a férfi lakásán megtar-
tott kutatás során a mobiltelefont 
megtalálták, és lefoglalták.

Impi hazatért
A Karcagi Rendőrkapitányság 

jogtalan elsajátítás vétség elkö-
vetésének megalapozott gyanúja 
miatt folytatott eljárást egy kisúj-
szállási lakos ellen. A 24 éves fér-
fi 2019. október 6-án 14 óra körül 
meglátott egy kisújszállási családi 
ház udvaráról kiszökött Yorkshire 
terrier fajtájú kutyát, majd magá-
hoz vette, hogy azt a későbbiek-
ben értékesítse. A férfi ezt köve-
tően az ebet több embernek is el-
adásra kínálta. A rendőrök a be-
jelentést követően azonnal meg-
kezdték az adatgyűjtést, tanúku-
tatást. A beszerzett adatok alap-
ján azonosították és elfogták S. 
Gyulát, aki a nyomozóknak beis-
merte a cselekmény elkövetését. 
A rendőrök a kutyát visszaadták 
tulajdonosának. A Karcagi Rend-
őrkapitányság munkatársai az 
ügyben a szükséges eljárási cse-
lekményeket elvégezték, és az ira-
tokat a napokban bíróság elé állí-
tási javaslattal megküldték az ille-
tékes ügyészség részére.

rendőrségi 
hírek

„Nincs de! –Rajtad is múlik!”

meghívÓ
A karcagi Egészségfejlesztési Iroda – Lelki Egészség Központ 

sok szeretettel meghívja az érdeklődőket a Karcagon 
megrendezésre kerülő „Szülők akadémiája” című programra

A program helyszíne: Kátai Gábor Kórház I. emeleti előadói 
terme (Karcag, Zöldfa u. 48.)

A program időpontja: 2019. október 29. 14.00 óra.
A program célja, hogy felhívjuk a szülők figyelmét az egész-

séges táplálkozás fontosságára, az étkezési zavarok felismerésé-
re, veszélyeire.

A programon való részvétel díjmentes.

„egészség – betegség – étkezés”

1. előadás:
Gyermekétkezési zavarok a pszichológia tükrében
Előadó: Dánielné Nagy Ildikó klinikai szakpszichológus

2. előadás:
Táplálkozással az egészséges immunrendszerért
Előadó: dr. Hegedűs Ilona gyermekorvos

3. előadás:
Ételallergiák és intoleranciák
Előadó: dr. Vass Éva gyermekorvos

4. előadás:
Felelősséggel az egészséges felnőttkorért 
Előadó: Somodi Tünde dietetikus 

5. előadás:
Az egészséges gyermeki fejlődés ismérvei 
és fontossága védőnői szemmel
Előadó: Barta Vivien védőnő

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása és 
átfogó egészségfejlesztési 

programsorozat megvalósítása 
a Karcagi járásban

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

Csak biztonságos fűtési rendszert használjon!
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A Karcag városban működő Helyi Választási Bizottság a 2019. október 13. napján megtartott helyi ön-
kormányzati képviselők és polgármesterek választásának, valamint a települési roma nemzetiségi önkor-
mányzati képviselők választásának eredményét Karcag településen az alábbiak szerint állapította meg:

hirDeTmény

MEGVÁLASZTOTT POLGÁrMESTEr
DOBOS LÁSZLÓ FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

KOMPENZÁCIÓS LISTÁN MEGVÁLASZTOTT KéPVISELŐK
ANDrÁSI ANDrÁS PÁL JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

LENGyEL JÁNOS JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

KOZMA DÁNIEL MOMENTUM MOZGALOM

A TELEPÜLéSI rOMA NEMZETISéGI ÖNKOrMÁNyZATI KéPVISELŐ VÁLASZTÁSON  MEGVÁLASZTOTT KéPVISELŐK

VArGA-MICI ISTVÁN „LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG

VArGA ISTVÁNNé „LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG

BAKÓ GÁBOr „LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG

KÖTELES MErCéDESZ FIATAL ROMÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

BAKÓ IMrE „LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG 

EGyéNI VÁLASZTÓKErÜLETI KéPVISELŐK
1. számú egyéni választókerület: 

MOLNÁr PÁL FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

2. számú egyéni választókerület:

Dr. KANÁSZ-NAGy LÁSZLÓ FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

3. számú egyéni választókerület:

NAGyNé LÁSZLÓ ErZSéBET FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

4. számú egyéni választókerület: 

GyUrCSEK JÁNOS FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

5. számú egyéni választókerület: 

DOBOS LÁSZLÓ FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

6. számú egyéni választókerület:

KArCAGI-NAGy ZOLTÁN IMrE FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

7. számú egyéni választókerület:

SZEPESI TIBOr FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

8. számú egyéni választókerület:

PÁNTI ILDIKÓ ANNA FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

dr. Pintér Zoltán Árpád 
Helyi Választási Bizottság elnöke
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2019. október 25. péntek
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Új uszoda Abádszalókon
19.00 Nagykunsági Krónika
 Városi közéleti magazinműsor
 Stúdióvendég: dr. Pintér Zoltán Árpád
 Téma: választási eredmények
 Karcagi hírek
 Stúdióvendég: dr. Farkas Béla
 Téma: érdemes a karcagi kórházban 
 szülni
20.30 Nagykunsági Híradó
20.40 Ünnepi műsor a Dérynében
21.50 Karcagi Tükör

2019. október 28. hétfő
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Sztárportré
18.50 Látogató
19.20 Székely konyha
20.10 Nagykunsági Híradó
20.30 Megyei Táncdalfesztivál

2019. október 29-30.
kedd-szerda
18.00 Műsorajánlat

18.05 Nagykunsági Híradó 

18.20 Jöjjetek Hozzám - református 

 istentisztelet 

19.30 Látogató - erdélyi utazás

20.00 A Hit Szava - római katolikus 

 szentmise 

21.00 Nagykunsági Híradó 

21.20 „Trabant”-toló verseny

21.30 A Karcagi Nagykun Református 

 Gimnázium gólyaestje         

2019. október 31. 
csütörtök
18.00 Műsorajánlat   

18.05 Nagykunsági Híradó

18.30 Új uszoda Abádszalókon

19.00 Nagykunsági Krónika

 Városi közéleti magazinműsor

 Karcag Városi Önkormányzat 

 Képviselő-testületének alakuló ülése

20.30 Nagykunsági Híradó

20.40 Ünnepi műsor

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

Október 26. (Szombat) 
8.00-13.00 óráig 

 Betánia Gyógyszertár

 (Szabó József utca 14.)  

9.00-20.00 óráig 

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.) (Tesco) 

Október 27. (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).

Október 26-27. 
dr. Temesváry Tamás  Karcag, Széchenyi sgt. 38.  Tel.: 06/30-537-5758 

Anyakönyv
házasságkötés

2019. október 11.
Jakab Marianna Mária - 
Nagy Zoltán

2019. október 12.
H. Tóth Szilvia Rita - Fábi-
án János

2019. október 18.
Nagy Mária - Federics Lajos

születés
2019. október 10. 
Örsi Mária - Rajcsányi Csaba
Kg., Körös utca 15.

Zselyke

halálozás
Kónya Istvánné 
(Takács Margit) 
 (1940)
Madarász Dánielné 
(Boruzs Margit) 
 (1934)
Horváth Sándorné 
(Tőkés Julianna) 
 (1934) 
Farkas Sándor 
 (1963)
Lazányi Ferenc 
 (1938)
Mándoki Ferenc 
 (1929)

Lapzárta: 2019. október 28. 
(hétfő) 12.00 óra

KEDVES TESTVÉREK!

Csoportos keresztelkedésre lesz lehetőség

2019. november 10-én (vasárnap)10.00 órakor
 a Karcagi Református Nagytemplomban.

A kereszteléshez szükséges egy jelentkezési adatlap 
kitöltése, amit a Lelkipásztori Hivatalban 

(Karcag, Kálvin u. 3.) lehet megtenni.

Jelentkezni, érdeklődni a hivatalban vagy
 Konczné Lehoczky Krisztina lelkipásztornál a 

06/30-627-8613-as telefonszámon lehet.

REFORMÁTUS CSOPORTOS 
KERESZTELÉS

A Karcag Városi Önkormányzat csatlakozott 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából 
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat ke-
retében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatásban ta-
nuló hallgatók (Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj) 
és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó (Bursa 
Hungarica „B” típusú ösztöndíj) fiatalok számára.

A pályázatok beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-
Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, 
amelynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regiszt-
ráltak a rendszerben, a meglévő felhasználónév és jelszó 
birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A pályázói űrlapot az EPEr-Bursa rendszerből ki-
nyomtatva és aláírva a Karcagi Polgármesteri Hivatal-
hoz kell benyújtani (Karcag, Kossuth tér 1. fszt. 52. iro-
da) a szükséges mellékletekkel együtt.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. november 05. 

Karcagi Polgármesteri Hivatal 

PályázaTi felhívás

Óraátállítás
Kedves Olvasóink!

Kérjük, ne feledjék!
2019. október 27-én, 

vasárnap
hajnali 3.00 órakor

2.00 órára kell
visszaállítani az órát.
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Ingatlan
308 m2-es építési telek el-
adó. 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 felkerít-
ve, fúrott kút, lakókocsi rajta. 
Tel.: 06/30-216-9216. 
Karcagon 70 m2-es, felújítás-
ra váró kertes ház eladó. Tel.: 
06/70-395-5263.
1,75 ha erdő, 1300 m2 szántó 
eladó. Tel.: 06/30-587-9678.
800 m2 telken, 2x3 szobás, 
2 szintes családi ház eladó, 
szintenként külön bejárattal, 
garázzsal és ipari árammal. 
Fűtése gáz, vagy vegyes tü-
zelésű kazán. Tel.: 06/30-780-
3842.

Karcagon 30 m2 alapterüle-
tű lakás eladó. Tel.: 06/30-
645-0694.
Ház eladó Karcagon, a Dózsa 
György utca 67. szám alatt. 
Irányár: 16,5 M Ft. Tel.: 06/30-
520-2776.

Állat
Kopasztott csirke eladó! Cím: 
Karcag, Soós I. utca 12. Tel.: 
06/59-311-969, 06/30-244-
5160.
Kopasztott kövér kacsa el-
adó! Megrendelést már 
most felveszünk, folyama-
tosan az év végéig, illetve a 
készlet erejéig! Cím: Karcag, 
Soós I. utca 12. Tel.: 06/59-
311-969, 06/30-244-5160. 
Kecske (3 db), magyar kacsa 
(50 db), bütykös liba (10 db) 
és oroszlánfejű törpenyúl el-
adó. Tel.: 06/70-427-1362.
3 árván maradt aranyos kis-
cica szerető gazdit keres. 
Tel.: 06/30-468-8059.

Karcagon 1 fekete és 1 tarka 
kiscica ajándékba elvihető. 
Tel.: 06/30-317-8180.

Vegyes
Vásárolnék régi paraszti esz-
közöket, kolompot, rézcsen-
gőt, juhászkampót, karikást, 
körmölő-bicskát, régi gom-
bos mellényt, színes szódás-
üveget, miskakancsót, régi 
kerámiákat, stb. 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 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, 
ágyneműtartó, női és fér-
fi ruhák, faliórák, plédek, ci-
pők. Érdeklődni 16 óra után 
Karcagon, a Délibáb utca 94. 
szám alatt. Tel.: 06/30-644-
3778. 
Eladó megkímélt állapo-
tú, 3 tálcás mosogató, bir-
kafőző lábos, 3 ajtós tála-
ló, szeletelőgép. Tel.: 06/20-
451-6311.
Jó állapotú alumínium radiá-
tor (120x14 cm) és 120 literes 
Hajdu márkájú villanybojler 
eladó. Tel.: 06/30-537-6722.
220 literes zöld műanyag-
hordó új állapotban eladó. 
Tel.: 06/30-264-4608.
Eladó 3 ágú csillár, automa-
ta mosógép, szék, 2 db fo-
tel és 1 db kanapé (huzathi-
bás), könyvesszekrény, mos-
dókagyló, WC-kagyló. Tel.: 
06/30-485-5551.

Eladó kandalló, zsalukő, pil-
lérzsalu, kéménytégla. Tel.: 
06/30-647-6496.
Megkímélt 3 darabos bőr 
ülőgarnitúra kedvező áron 
eladó. Tel.: 06/59-610-141, 
06/30-5877-608.
LG TV+Mindig TV doboz 
(10.000 Ft), Hajdu mosó-
gép (10.000 Ft) eladó. Cím: 
Karcag, Szent István sgt. 36. 
Érdeklődni 10-16 óráig.
Eladó egyszemélyes ágyne-
műtartós heverő, tavasszal 
virágzó kaktusz (sárga, pi-
ros virágú) és palántái. Tel.: 
06/30-252-8698.
Jó állapotban lévő mikrohul-
lámú sütő, 2 db heverő, ba-
kancs (acélbetétes) és gumi-
csizma (újak, 46-os méret-
ben) és ruhák eladók. Tel.: 
06/59-314-758.

Szolgáltatás
Üvegezés-képkeretezés! Sári 
Mihály egyéni vállalkozó, 
Karcag, Szent István sgt. 14. 
Tel.: 06/30-219-6813.
Vállaljuk az alábbi munká-
kat: épületek építését, bon-
tását, bármilyen nemű kő-
műves munkát. Tető építé-
sét, javítását, járdák, kapu-
bejárók újjáépítését, beto-
nozását, udvarok takarítá-
sát, terepek tisztítását. A leg-
kedvezőbb árakkal dolgo-
zunk! Bármilyen nemű föld-
munkát, kubikmunkákat is 
elvégzünk, nagy felületek 
aszfaltozását, zúzalékolását. 
Akár részletfizetés is meg-
oldható. Hívjon bizalommal! 
Nyugdíjasoknak kedvez-
mény! Tel.: 06/30-853-4323.

Feleslegessé vált papír- és 
fémhulladékát ingyen elszál-
lítom! (Mosógép, gázkészü-
lék, stb.) Tel.: 06/30-265-4197.
Méz házhozszállítás! Akác 
(2.000 Ft/kg), repce, napra-
forgó, nyári vegyes (1.500 
Ft/kg). Szőllősi Cs., Sebők E., 
tel.: 06/30-963-5073.
Az Orgonda Agrár Kft. földet 
bérelne, és vállal növényvé-
delmi szaktanácsadást, szak-
irányítást. Tel.: 06/30-785-
0690. 
Növény védelmi szakirá-
nyítást  szerződéskötés-
sel, számlaképesen válla-
lok. Kenyeres László okleve-
les növényorvos, tel.: 06/30-
785-0690.
Vállalok cipzárcserét, füg-
gönyszegést, felhajtást rö-
vid határidőre! Tel.: 06/70-
527-0343.

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!

 - Építészmérnök (Kenderes), 
 - Általános iskolai tanár, tanító (Kenderes),
 - Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus-pedagó-

giai asszisztens (Kenderes),
 - Minőségirányítási megbízott - IFS megbízott (Karcag),
 - Építőipari szakmai irányító, felügyelő (Kenderes),
 - Iskolatitkár (Kunmadaras), 
 - Virágkereskedő-virágkötő (Kunmadaras),
 - Bolti eladó (Karcag),
 - Kertészeti gazdabolti eladó (Karcag),
 - Szakács (Karcag),
 - Gyermekfelügyelő, dajka (Kunmadaras),
 - Pék, édesipari termékgyártó - pék segédmunkás (Kisújszállás),
 - Sütőipari munkás (Báránd),
 - Mezőgazdasági gépjármű- és motorszerelő (Karcag),
 - Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő (Kenderes),
 - Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglal-

kozású - villanyszerelési tev. szerzett gyakorlat szükséges 
(Kenderes),

 - Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalko-
zás (Karcag, Kenderes),

 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 
szállítási foglalkozás (Kisújszállás),

 - Intézménytakarító és kisegítő (Kisújszállás), 
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozású (Kisújszállás),
 - Egyéb, egyszerű építőipari foglalkozású (Kenderes).

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

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

a Jász-nagykun-szolnok megyei kormányhivatal 
karcagi Járási hivatal foglalkoztatási osztály 

aktuális állásajánlatai:

meghívó
A Nagykunságért Civil Fórum

Egyesület meghívja Önt és kedves családját, 
hogy legyen a vendégünk 

„Töltsön egy délutánt a civilekkel” 
című rendezvényünkön.

Ideje: 2019. október 26. (szombat) 14.00 óra
Helye: Karcag, Rákóczi út 3.

Szeretettel várunk mindenkit!
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SPORT HIRDETMÉNYEK

a karcagi Többcélú kistérségi Társulás 
szociális szolgáltató központ 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szol-
gáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központ

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott 
idejű 2 évig tartó közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 

5300 Karcag, Bajcsy-Zsilinszky utca 6. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 

járó lényeges feladatok: a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátások-
ról szóló 1993. évi III. törvény és a kapcsolódó rendele-
tek által meghatározott feladatokat ellátja. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
 - felsőfokú képesítés, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. 

sz. mellékletében az esetmenedzserre vonatkozó ké-
pesítési előírások, 

 - felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvő-

képesség. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: család- és gyer-

mekjóléti szolgálatnál vagy központnál legalább 1-3 év 
szakmai tapasztalat. 

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű alkalmazkodó és 
problémamegoldó képesség, önálló munkavégzés, em-
pátia, tolerancia. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget iga-
zoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi er-
kölcsi bizonyítvány a sikeres pályázást követően; nyi-
latkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban 
résztvevők megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 
a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 29. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Kun Csilla intézményvezető nyújt a 06/59-311-006-os te-
lefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
 - postai úton, a pályázatnak a Karcagi Többcélú Kis-

térségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ címé-
re történő megküldésével (5300 Karcag, Püspökla-
dányi út 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályá-
zati adatbázisban szereplő azonosító számot: 162-
1/2019, valamint a munkakör megnevezését: eset-
menedzser,  

 - elektronikus úton Kun Csilla intézményvezető részé-
re a szszkkarcag@gmail.com e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a benyújtott 
pályázat alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója, a 
szakmai vezető és a fenntartó képviselőjének bevoná-
sával történik. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 4. 

eseTmeneDzser 

karcagiak a világkupán

egy félidő elég volt a győzelemhez

A Kun-kar kis csapata 10 fő-
vel ismét helyt állt az október 
12-én a 17. Fittparádé kerete-
in belül megrendezett XVI. 
Judgement Day szkander világ-
kupán. Mészáros Attila és Perla 
István aranyérmet szerzett. 
Perla István még egy ezüst-
éremmel, Mészáros Szabolcs 2 
ezüstéremmel, Reményi Bence 
pedig egy bronzéremmel gaz-
dagodott. A csapat többi tagja: 
Deák Lajos, Mogyorósi József, 
Barát Lukács, Bakó Pál, Vályi-
Nagy Norbert és Vályi-Nagy 
Imre a középmezőnyig jutot-
tak. 

Köszönjük az egyesület tá-
mogatóinak, hogy a felkészü-

lést és a versenyen való rész-
vételt segítik. Köszönjük a Be-
rekfürdői Gyógy- és Strandfür-

dőnek, ifj. Hubai Imrének és a 
Hubai és Hubai Kft.-nek.

Vályi-Nagy Imre

Megyei I. osztályú mérkőzés
Karcag-Fegyvernek 3-0 (1-0)
2019. október 12. (szombat)

A tószegi vereség után, már győzelmi re-
ményekkel készült a karcagi csapat a valami-
kor szebb napokat látott Fegyvernek ellen. 
Ragyogó októberi napsütéses délutánon a ha-
zai együttes az alábbi játékosokkal futott ki 
a pályára: Belényesi-Szőke N., Terjék, Szívós 
Gy., Lázók S., Kovács L., Szentannai, Hajdu 
Zs., Ballók, Szívós G., Domokos A. 

Cserék: Burai, Balajti, Kiss A., Tóth. 
Edző: Orosz István. 

A 4. percben Domokos A. 30 méteres sza-
badrúgása elszállt a bal felső sarok fölött.

Az 5. percben Szívós Gy. bal oldalról kül-
dött lövése elsuhant a bal sarok mellett.

A 8. percben Szentannai 22 méteres sza-
badrúgása a sorról lepattant.

A 30. percben egy karcagi szöglet után 
Szőke N. közeli fejesét védte Kormány. 

A 31. percben Szívós G. elé perdült a labda, 
és kb. 30 méterről, félmagasan lőtt labdája a 
kapu jobb oldalába vágódott. 

A 44. percben Domokos A. szögletét a ka-
pus lehúzta a hazai csatárok elől. 

A 48. percben Domokos A. jobbról 15 mé-
terről lőtt a kapu fölé.

Az 50. percben Szász 40 méteres lövését 
Belényesi másodszorra tudta megfogni. 

A 60. percben Domokos A. a bal oldalról 
küldött szögletrúgását Terjék 5 méterről a 
kapu közepébe fejelte (2-0).

A 63. percben Hajdu Zs. nagy erejű lövését 
Kormány a felső sarok elől szögletre ütötte.

A 74. percben Domokos A. 16 méterről 
lőtt, de Kormány felugrott és védett.

A 75. percben Hajdu Zs. kapta a labdát és 
12 méterről a léc alá bombázott. (3-0)

A 77. percben Szentannai 20 méteres lövése 
elzúgott a jobb oldali kapu mellett. 

A 80. percben Kiss L. erős lövését védte Be-
lényesi.

A 85. percben gyors karcagi támadás során 
Balajti átadását Hajdu Zs. centiméterekkel a 
jobb alsó sarok mellé helyezte.

Orosz István edző a következőt nyilatkoz-
ta: - A második félidőben már a jobbik arcun-
kat mutattuk.

B.I.

Fotó: KLBK


