
Megtartotta soros ülését Karcag Város Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete április 
25-én, csütörtökön. A képviselők többek kö-
zött beszámolók elfogadásáról és pályázati 
részvételekről döntöttek.

A tanácskozás kezdetén egyperces néma fel-
állással adózott a testület a holokauszt magyar-
országi és karcagi áldozatainak emléke előtt az 
április 16-ai emléknap alkalmából. 

Egyhangúlag támogatták a képviselők a be-
számolót a település közrend és közbiztonsá-
gi helyzetéről. Gyurcsek János alpolgármes-
ter elmondta, minden mutatóban javulás ta-
pasztalható, valamint gratulált a napokban át-
adott rendőrkapitánysági épülethez. Pánti Il-
dikó képviselőnő ugyancsak elismerését fejez-

te ki a Karcagi Rendőrkapitányság munkatársai 
felé. Andrási András képviselő kérdésére pedig 
dr. Urbán Zoltán r. dandártábornok elmondta, 
a fluktuáció (munkaerő-vándorlás) mint min-
den szervezetben, itt is megjelenik, de idáig 
nem jelentett problémát. Határvédelmet 2018 
májusa óta a JNSZ Megyei Rendőr-főkapitány-
ság személyi állomány nem lát el. Az Életpálya-
modell pedig 2019 elején pozitívan zárult. Mol-
nár Pál képviselő hozzászólásában kiemelte a 
rendőrkapitányság és a mezőőrség jó kapcso-
latát, illetve hőkamera beszerzését javasolta, 
valamint a mezőőrség esetében a sörétes lő-
fegyver helyett maroklőfegyver használatát. 
Gyurcsek János kérte, hogy erre majd a 2020-as 
költségvetés tervezésénél térjenek vissza.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Húsz évet várt a város a Kar-
cagi Rendőrkapitányság új 
épületére. A József Attila ut-
cán található, közel egymilli-
árd forintból megvalósuló ob-
jektumot április 23-án, ked-
den ünnepélyes keretek között 
vehette birtokba a rendőrség 
állománya. Az épület ugyan-
akkor nemcsak a rendőröket, 
hanem a térség állampolgárait 
is szolgálja.

Korszerű, minden igényt ki-
elégítő beruházásnak nevez-
te dr. Urbán Zoltán r. dandár-
tábornok, a JNSZ Megyei Rend-
őr-főkapitányság vezetője a kö-
zel egymilliárd forintból meg-
valósuló új rendőrségi épüle-
tet Karcagon. - A rendőrkapi-
tányság az elmúlt fél évszázad-
ban egy önkormányzati bérle-
ményben kapott helyet, az évek 

előrehaladtával viszont ez a 
megoldás már nem volt kielégí-
tő a kollégáink részére, megol-
dást kellett keresni a problémá-
ra – fogalmazott a dandártábor-
nok. Dr. Urbán Zoltán elmond-
ta, a beruházásnak köszönhető-
en a 80 fős állományuk az eddi-
gi három épület helyett egy mo-
dern, 2528 négyzetméteres épü-
letben végezheti mindenna-
pi feladatát. Az új objektum a 
kor színvonalának megfelelő-
en, modern biztonsági és in-
formatikai hálózattal, korszerű 
fűtéssel és világítással lett fel-
szerelve, az udvaron pedig fe-

dett parkolóhelyek, és a szolgá-
lati kutyák elhelyezésére alkal-
mas kennelek kaptak helyet.

Dobos László, Karcag város 
polgármestere szerint város-
történeti pillanat a rendőrka-
pitányság megépülése. Kiemel-
te, az új objektum jól illeszke-
dik azoknak az épületnek a so-
rába, amelyek meghatározzák 
a település arculatát. - A város 
és az állam összefogásával va-
lósulhatott meg ez a beruházás, 
de nem könnyű út vezetett idá-
ig – fogalmazott a városvezető. 
Dobos László szerint a kunokra 
jellemző kitartás azonban meg-

hozta a várt eredményt, és az 
első kérelem után húsz évvel át-
adhatták ezt a patinás épületet.

Dr. Fazekas Sándor ország-
gyűlési képviselő, korábbi föld-
művelésügyi miniszter elmond-
ta, a ’90-es évek végén merült fel 
az igény arra, hogy önálló épü-
letbe költözzön a rendőrkapi-
tányság, így most több évtize-
des elképzelés vált valóra. - Száz 
éve ez a legnagyobb közigazga-
tási, állami beruházás a város-
ban, amelynek most a részesei 
vagyunk. Egy olyan fejlesztés, 
amely meghatározza a városké-
pet, befolyásolja a közgondolko-
dást, és nagy hatással van a rend-
őrségi munkára – fogalmazott 
dr. Fazekas Sándor, és azt kíván-
ta, hogy az új épület adjon mél-
tó helyet a munkához, szolgálja 
valamennyiünk biztonságát, és 
biztonságérzetének erősítését.

Dr. Pintér Sándor belügy-
miniszter a Belügyminisztéri-
um vezetése nevében köszöntöt-
te a jelenlévőket. - A karcagi kö-
zösség mint elhangzott, telek-
vásárlással, dr. Fazekas Sándor 
országgyűlési képviselő, akkori 
polgármester kitartó figyelem-
mel kíséréssel és az ORFK anya-
gi terhek javának az átvállalásá-
val vett részt az épület felépítésé-
ben, amely közel egymilliárd fo-
rintba került – mondta a belügy-
miniszter, majd kiemelte, hogy a 
legtöbbet mégis a karcagi rend-
őrök adták, jó közrendet és szi-
lárd közbiztonságot. 

(Folytatás a 2. oldalon...)

XXXII. évf. 16. szám  2019. május 3.    Ingyenes Önkormányzati Hetilap

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Redemptios 
megemlékezés és a Jászkun főkapitányi beiktatási cere-
mónia rendezvény miatt 2019. május 5-én (vasárnap) 
13.00-20.00 óráig TELJES ÚTLEZÁRÁSRA kell szá-
mítani

- a Kossuth téren a református templomtól a Dózsa 
György u. 2. számig (Hírlapárus)

- a Rendőrségi szervizúton
A Kálvin úton PARKOLNI TILOS!
A 18.00 órakor induló felvonulás miatt kérjük, hogy fo-

kozott figyelemmel közlekedjenek a Kossuth tér - Dózsa 
György u. - Táncsics krt. - Madarasi u. - Redemptios emlék-
harang - Deák krt. - Kisújszállási u. - Kálvin u. útvonalon.

Kérjük, közlekedjenek óvatosan és körültekintően!

Déryné Kulturális, Turisztikai, 
Sport Központ és Könyvtár

Átadták a Karcagi Rendőrkapitányság új épületét

Tájékoztatás útlezárásról Testületi ülés

Az új épületet Kovács Sándor országgyűlési képviselő, dr. Urbán Zoltán megyei rendőrfőkapitány, Dobos László polgármester, 
dr. Pintér Sándor belügyminiszter és dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő adta át (képünkön balról-jobbra)

A kapitányság új épülete a térség állampolgárait is szolgálja
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(...folytatás az 1. oldalról)

Elfogadta a testület a tájékoztatót 
az Akácliget Fürdő szezonnyitó felké-
szüléséről, várható feladatairól. Pán-
ti Ildikó, az Idegenforgalmi, Társadal-
mi és Külkapcsolati Bizottság elnöke 
gratulált a fürdő tevékenységéhez. 
Molnár Pál a Nagykun Víz- és Csator-
namű Kft. Felügyelő Bizottság részé-
ről elmondta, hogy a fürdő az anyagi 
lehetőségekhez mérten jól felkészült 
a strandszezonra, ugyanakkor remé-
nyét fejezte ki, hogy a jövőben még 
nagyobb keretből valósulhat meg a 
felkészülés. Beszélt arról, hogy a nyu-
godt pihenés érdekében a fürdőben 
a házirend szerint nem megfelelő, za-
varó tevékenységet végzők több he-
tes, vagy akár több hónapos kitiltása 
hatékonynak bizonyult. Karcagi-Nagy 
Zoltán elmondta, a Pénzügyi, Fejlesz-
tési és Mezőgazdasági Bizottság tá-
mogatta a napirendi pontot. Lengyel 
János képviselő pedig a fürdő mar-
keting tevékenységének fokozását, 
infótáblák elhelyezését javasolta a 4 
sz. főútra.

Megszavazta a testület a június 17. 
és augusztus 16. közötti időszakot (45 
munkanap) a rászoruló gyerekek in-

tézményen kívüli ingyenes nyári szü-
nidei étkeztetésére.

Támogatták a városatyák a Mada-
rász Imre Egyesített Óvoda beszámo-
lóját a helyi hagyományok, népha-
gyományok, a mese megjelenéséről 
és hatásairól, feltételeiről. A napirendi 
pontot Gulyás Ferencné intézmény-
vezető szóban is kiegészítette, majd 
megköszönte mindenkinek a támo-
gatását. Pánti Ildikó, az Oktatási, Kul-
turális és Sport Bizottság tagjaként 
örömtelinek nevezte az egyre szépü-
lő óvodákat, és a bennük megvalósu-
ló programokat.

Döntött a testület a Madarász Im-
re Egyesített Óvoda intézményveze-
tői állásának pályázati meghirdetésé-
ről, amelyre azért van szükség, mert 
a jelenlegi vezető megbízatása július 
31-ével lejár.

Két meghívásos pályázatban való 
részvételről egybehangzóan szavazott 
a testület. Így a Madarász Imre Egyesí-
tett Óvoda a Magyar Tehetségsegítő 
Szervezetek Szövetsége meghívására 
két tehetségsegítő program megvaló-
sításában vesz részt.

Egy tartózkodás mellett megszavaz-
ták a képviselők az öt javasolt bírósági 
ülnök megválasztását a Karcagi Járás-

bíróságra. Dr. Szalay Katalin, a Karcagi 
Járásbíróság elnöke elmondta, a bíró-
sági ülnökök megbízatása négy évre 
szól, és pszichológus vagy pedagógus 
végzettségűnek kell lenniük. Bírósági 
ülnöknek választották Lódi Endrénét, 
Molnárné Balogh Évát, Kenyeres Lívi-
át, Rapi Lajosnét és dr. Bukács Anna-
máriát.

Megszavazták a képviselők a telepü-
lési önkormányzatok rendkívüli önkor-
mányzati támogatásának igénylését, 
amelyre az előző években is sikeresen 
pályázott a város.

Egybehangzóan támogatta a testü-
let a térfigyelő-kamera-rendszer bőví-
tését. Így az idei évben a Karcagi Rend-
őrkapitánysággal egyeztetett helyszí-
neken összesen 17 db térfigyelő kame-
ra kerül kiépítésre.

Napirend előtt Pánti Ildikó képvise-
lőnő köszönetét fejezte ki a Rokkant-
kert lakói nevében az útalap elkészí-
téséért. Kérte továbbá egy Rokkant-
kert I. és egy Rokkantkert II. tábla ki-
helyezését.

A testület munkaterv szerinti követ-
kező ülését május 23-án, csütörtökön 
tartja.

Kapás Mónika

KÖZÉLET

Közéleti szilánkok
Egybecsúszott 
kampányok és 

aszályok  
(3.)

Az EU-ba igyekvő ellenzéki pártok  hús-
vét utáni kedden Új Egyenlőség Közbeszél-
getés címen megtartották kerekasztal-be-
szélgetésüket. Kissé furcsa volt az egész, 
mert a hvg.hu szerint az ellenzéki pár-
toknak a választási listavezetőiknek kel-
lett volna megjelenniük. Ezzel szemben, 
talán csak a DK-nak és a Momentum-
nak volt ott a listavezetője. Mindenesetre 
a május 26-ai EP választáson a szavazó-
lapokon 11 párt neve szerepel majd. Az el-
lenzéki összefogás annyiban valósult csak 
meg, hogy majd néhányan mobil plaká-
tokkal indulnak országjárásokra. A Medi-
án közvélemény-kutatása szerint jelenleg 
Dobrev Klára a legszimpatikusabb ellen-
zéki jelölt, őt pedig a Momentumos Cseh 
Katalin követi. 

Valójában nem is nagyon érti az em-
ber, miért igyekeznek az ellenzéki pártok 
jelöltjei az EU-ba. Illetve értjük, ugyanazt 
kívánják folytatni, mint az előző ciklus-
ban. Persze az az érdekük, hogy a brüsz-
szeli vezetés maradjon a régi felállásban. 
Így a bevándorlást támogató adminiszt-
ráció is. Ezt viszont nyíltan nem fogalmaz-
zák meg a kampányüzenetükben. Jönnek 
itt a bérunióval, a klímaváltozás központ-
ba helyezésével, meg a szociális problé-
mákkal. Dobrev Klára a demokrácia egyik 
legnagyobb kihívásának azt nevezte, hogy 
nőnek a társadalmi különbségek. Megtor-
pant például a háború óta növekvő élet-
színvonal, többek között a globalizáció ha-
tására. Úgy vélte, egy Apple, egy Microsoft 
vagy egy IKEA kinőtte a szabályozási ke-
retet, amit egy-egy országban készítenek, 
ezért nem nemzetállamként, hanem kö-
zösen kell megoldani a problémákat. „Aki 
nemzetállamokra szavaz, az a szegény-
ségre szavaz. Aki a szegénységre szavaz, az 
a populizmusra szavaz” – mondta Dobrev, 
aki szerint az Európai Egyesült Államok a 
megoldás.

Az előző számban említettem a francia 
baloldali Samin Amirt, aki a nemzeti szu-
verenitást hangsúlyozta, persze ő marxis-
ta osztályalapon, kissé anarchikusan. Azt 
írta néhány évvel ezelőtt: „Éppen a föld-
rész amerikanizálódásától veszélyeztetett 
európai politikai kultúrák megszilárdítá-
sából születhet újjá a kihíváshoz méltó, 
vagyis antiliberális és antiatlantista bal-
oldal. A liberalizmus a demokrácia ellen-
sége; működése nyomán a még létező de-
mokratikus hagyományok is elenyésznek.
(...) A „másfajta Európa” csak a brüssze-
li intézmények lerombolásával valósulhat 
meg; megreformálásuk nem elegendő. A 
rombolást ott kell elkezdeni ahol lehetsé-
ges, s a többi területet folyamatosan be-
vonva lehet létrehozni egy valódi alterna-
tívát nyújtó építés feltételeit. Ha a „balol-
dal” nem teszi meg a kezdő lépéseket eb-
ben az irányban, nagy esélye van arra, 
hogy ismét a nacionalista demagógia ke-
rül hatalomra.”

-ács-

(...folytatás az 1. oldalról)
- Jók a terület bűnüldözé-

si adatai, alacsony a bűncselek-
ményszám, kevés a közterüle-
ten elkövetett bűncselekmény és 
magas az eredményességi muta-
tó. A helyi közösség elismeri az 
önök munkáját – fogalmazott 
dr. Pintér Sándor. - Az új épü-
let, a magas elismertség azon-
ban kötelez is. Az önök által 
felügyelt területen nyújtani-

uk kell a magasabb biztonsá-
got az itt dolgozóknak és nyu-
galmat az itt élőknek, az itt la-
kóknak. 

Ne feledjék, a biztonság, a 
rend, az egyik legmagasabb 
társadalmi érték, ez az egyéni 
és közösségi értékteremtésnek 
az alapja. Az önök munkája, 
eredményei nélkül nem tud 
fejlődni a közösség – hangsú-
lyozta a miniszter.

A köszöntők után a nemzeti 
színű szalag átvágásával adta át 
az új épületet dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter, Kovács Sán-

dor országgyűlési képviselő, 
dr. Fazekas Sándor országgyű-
lési képviselő, Dobos László 
polgármester és dr. Urbán Zol-

tán megyei rendőrfőkapitány. 
A karcagi rendőrkapitányság 
épületét Koncz Tibor esperes 
megáldotta, Gulyás Zsolt plé-
bános, érseki tanácsos meg-
szentelte, megáldott. Ezt köve-
tően Teleki Zoltán alezredes, 
a Karcagi Rendőrkapitányság 
vezetője mutatta meg az elöljá-
róknak az épületet.

A Városi Sportcsarnokban 
dr. Pintér Sándor Kossuth-kar-
dot adományozott dr. Sántha 
József ny. belgyógyász főor-
vosnak, a Városvédő és Szépí-
tő Egyesület tiszteletbeli elnö-
kének, aki városvédőként so-

kat tett a kapitányság megépü-
léséért.

Teleki Zoltán kapitányságve-
zető, dr. Fazekas Sándor és Ko-
vács Sándor országgyűlési kép-
viselők, valamint Györfi Sán-
dor Kossuth-díjas szobrász-
művész kunszoborral aján-
dékozta meg a belügyminisz-
tert.

Dobos László polgármester 
Teleki Zoltánnak a város ve-
zetése nevében egy festményt 
adományozott, majd Kovács 
Sándor képviselő köszöntöt-
te a vendégeket.

Kapás Mónika

Testületi ülés

Átadták a Karcagi Rendőrkapitányság új épületét

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Kossuth-kardot adott át 
dr. Sántha Józsefnek (a képen jobbra) mellette Teleki Zoltán kapitányságvezető

Dobos László polgármester szerint a rendőrkapitányság 
megépülése városi történelmi pillanat
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HÍREK

Negyedik alkalommal ren-
dezte meg a KSZC Varró Ist-
ván Szakgimnáziuma, Szak-
középiskolája és Kollégiuma 
a Szakmák Éjszakája ren-
dezvényt. Április 12-én, pén-
teken este a Varróban tanul-
ható szakmákat próbálhat-
ták ki az érdeklődők.

A program megnyitóján el-
sőként Gergely László, a Kar-
cagi Szakképzési Centrum kan-
cellárja köszöntötte a résztve-
vőket. - A Szakmák Éjszakája 
a „Próbáld ki, csináld meg, is-
merd meg” jelszó szellemében, 
immár negyedik alkalommal 
kerül megrendezése ország-
szerte. A szakképzést folytató 
intézmények a nap folyamán 

18.00 és 22.00 óra között ismét 
szélesre tárják kapuikat, és vár-
ják az érdeklődőket, hogy be-
pillantást nyújtsanak az okta-
tásukba. A KSZC nyolc tagin-
tézményének mindegyike sze-
retettel várja az érdeklődőket 
ezen a napon. A tagintézmé-
nyünkben oktatott szakmák 
megismerésével kapcsolat-
ban kívánok mindenkinek kel-
lemes időtöltést – fogalmazott 
a kancellár.

Szabó István, a KSZC Varró 
István Szakgimnáziuma, Szak-
középiskolája és Kollégiuma 
igazgatója is szólt a program 
résztvevőihöz. - Valaki már 
nem először jár a Varróban, hi-
szen voltak börzék, nyílt na-
pok és pályaorientációs napok 

az intézményben. Különböző 
céllal is jöttök ide, van, aki tud-
ja, hogy mi szeretne lenni, tud-

ja, hogy hová szeretne menni 
továbbtanulni, de van, akinek 
még fogalma sincs – mondta 
az intézményvezető, aki kíván-

ta, hogy ez a nap segítsen hoz-
zá a döntéshez, majd beszélt 
az elért szaktárgyi, és sport 
eredményeikről is.

A megnyitó végén Kiss Atti-
la szakmai intézményvezető-
helyettes tájékoztatta a Szak-
mák Éjszakájának résztvevőit 
az este programjáról, helyszí-
neiről. 

A diákok többek között ki-
próbálhatták a ruhakészítés 
alapjait, gazdasági-informa-
tikai feladatokat oldhattak 
meg, bepillantást nyerhet-
tek az asztalos, a festő, a vil-
lanyszerelő szakmák rejtel-

meibe, ugyanakkor sportban 
is összemérhették tudásukat 
a Varró bajnok focicsapatával.

Kapás Mónika

Szakmák Éjszakája a Varróban

A Holokauszt Magyarorszá-
gi Áldozatainak Emléknap-
ja alakalmából Keller Zoltán 
fotós Izraelt bemutató képei-
ből nyílt kiállítás április 16-án, 
kedden a Györffy István Nagy-
kun Múzeumban. A Karcagi 
Zsidó Hitközség és a Karcag 
Városi Önkormányzat szerve-
zésében nyílt tárlaton egy hu-
szonhét éve Izraelben élő fotós 
szemein keresztül mutatkozott 
be „A csodálatos Israel”. 

Az Országgyűlés 2000. évi 
döntése alapján 2001 óta min-
den évben április 16-án emlé-
kezünk a holokauszt magyar-
országi áldozataira, arra, hogy 
1944-ben ezen a napon kezdő-
dött a hazai zsidóság gettóba 
zárása.

Az ebből az alkalomból Kar-
cagra érkező fotókiállítás meg-
nyitóján dr. Nagy Molnár Mik-
lós múzeumigazgató köszöntöt-
te a megjelenteket, majd Csil-
lag Barnabás, a Karcagi Zsi-
dó Hitközség elnöke emlékezett 
a 75 évvel ezelőtti tragikus ese-
ményekre. - Karcag városának, a 

hitközségünknek is voltak áldo-
zatai. 778 karcagi zsidóból 446-
an haltak mártírhalált. Drá-
ga emléküket a Karcagi Zsina-
góga előcsarnokában felállított 
márványtáblába vésett nevük, 
és a temetőben felállított emlék-
oszlop őrzi – fogalmazott Csil-
lag Barnabás. A Karcagi Zsidó 
Hitközség már évek óta igyek-
szik nyitni Karcag lakossága fe-
lé azért, hogy az itt élők megis-
merjék a zsidó kultúrát, a múlt-

jukat és legyenek részesei a jele-
nüknek. - Az idei évben a téma-
választás, Izrael állama nem volt 
véletlen. Meg szerettük volna 
mutatni, hogy a holokauszt után 
75 évvel milyen a mai, csodála-
tos Izrael. Az a 71 éves zsidó ál-
lam, ahol együtt élnek zsidók, a 
muszlimok, keresztények, drú-
zok és több más vallású ember – 
mondta a hitközség elnöke.

Dr. Fazekas Sándor ország-
gyűlési képviselő, korábbi föld-
művelésügyi miniszter folytat-
ta a megemlékezést. - A holo-
kauszt, és mindaz, ami a ma-
gyar zsidósággal a II. világhá-

ború éveiben történt, az a józa-
nul gondolkodó emberek szá-
mára szinte felfoghatatlanul tra-
gikus. A mai emléknap alkal-
mat ad arra, hogy emlékezzünk 
az áldozatokra, hogy visszate-
kintsünk a múltra – hangsúlyoz-
ta dr. Fazekas Sándor. A képvi-
selő kiemelte, hogy a hatszáz-
ezer magyarországi zsidó áldo-
zat a magyar nemzet tragédiája. 
Beszédében szólt arról is, hogy 
a Magyar Kormány zéró tole-
ranciát hirdet mindenféle anti-
szemitizmus ellen, és azt vall-
ja, az antiszemitizmus erősödé-
sét egész Európában meg kell fé-
kezni.

Kovács Sándor, városunk és 
térségünk országgyűlési képvi-
selője szerint a helyszínek üzen-
nek nekünk. - Amikor belépünk 
a zsinagóga kapuján, akkor már 
látszik, hogy semmi sincs rend-
ben, hiszen, amikor balra fordu-
lunk, egy hatalmas márványtáb-
lát látunk azokkal a nevekkel, 
akik hiányoznak a zsinagógából. 

Azoknak a neveivel, akiknek a 
gyermekeik, unokáik hiányoznak 
abból az épületből – fogalmazott 
a képviselő, és kérte, hogy kegye-
lettel emlékezzünk a mártírokra.

Dobos László polgármester 
is szólt a közösséghez. - Én nem 
tudhatom, hogy a 75 évvel ez-
előtt történt borzalmas esemé-
nyek egyáltalán hogyan kerül-
nek feldolgozásra a mai embe-
rek lelkében – kezdte beszédét 
a városvezető. - Elképzelhető, 
hogy csak azok érthetik ezeket 
a borzalmakat, akik megélték, 
túlélték. Egy biztos, nekünk kö-
telességünk, hogy minden év-
ben emlékezzünk és tanítsunk 
– fogalmazott Dobos László, és 
reményét fejezte ki, hogy eh-
hez hasonló gyűlölet soha töb-
bé nem lesz.

Az emlékező gondolatok után 
dr. Molnár Sándor, a Karcagi 
Zsidó Hitközség alelnöke aján-
lotta a jelenlévők figyelmébe a 
kiállítást. - Tudjuk, hogy Karca-
gon több mint 700 emberből állt 

a zsidó közösség, ma már tíznél 
kevesebben vagyunk. Úgy gon-
doljuk, hogy az a sok bánat és 
keserűség, amely a hitközségün-
ket érte, és az a sok áldozat - az 
a hatmillió ember -, aki innen 
Magyarországról, és Európából 
került ki talán nem hiába lett 
mártír. Úgy gondoljuk, hogy a 
népek lelkiismerete felébredt ak-
kor, amikor megszavazták Izrael 
állam megalapításának lehetősé-
gét – mondta dr. Molnár Sándor. 
- Izrael kis hely, amely nagy vál-
tozásokat hoz. Izrael szépségét, 
lakosságának és természetének 
színességét mutatja be nekünk 
a körülöttünk kiállított képeivel 
barátom, és fogadott rokonom, 
Keller Zoltán – fogalmazott az 
alelnök.

Ezt követően Keller Zoltán 
fotós tartott rendhagyó tárlat-
vezetést képeiről.

A rendezvényen szavalataival 
közreműködött Mohai Tamás 
színművész.

Kapás Mónika

Holokauszt megemlékezés a múzeumban
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Április 8. (hétfő) és 12. (pén-
tek) között került megrende-
zésre az Arany János Általá-
nos Iskolában X. alkalommal 
a Roma Projekt. Április 8-a, 
a cigányság „szent ünnepe”, a 
Roma Kultúra világnapja.  Eb-
ből az alkalomból az iskola 
minden évben több napos ren-
dezvényt szervez. A részletek-
ről az iskola intézményvezető-
jét, Szentesiné Nánási Tündét 
és Molnárné Balogh Éva taní-
tó-könyvtár szakos pedagó-
gust kérdeztük.   

Az intézmény immáron tize-
dik alkalommal szervezte meg 
az eseményt, amelynek megál-
modója Ládiné Roncsek Ilo-
na tanítónő volt, aki elismerés-
képpen köszönő oklevelet ve-
hetett át. A rendezvényen jelen 
volt Kovács Szilvia, Karcag vá-
ros alpolgármestere, Sági Ist-
ván, a Karcagi Tankerületi Köz-
pont igazgatója, Karcagi-Nagy 
Zoltán, a körzet önkormányzati 

képviselője, valamint Pánti Il-
dikó önkormányzati képviselő. 

A program fő célja, hogy a 
romaság történelmére emlékez-
zen, s arra az útra, amely ezer 
évvel ezelőtt kezdődött el Indi-
ában, s ami mind a mai napig 
tart - mondta el köszöntőjében 
Molnárné Balogh Éva. 

Szentesiné Nánási Tündé-
től megtudtuk, hogy a rendez-

vény egy másik projekttel pár-
huzamosan valósulhatott meg. 
Az oktatási intézmény két év-
vel ezelőtt csatlakozott az Ok-
tatási Hivatal által irányított „A 
tanulói lemorzsolódással veszé-
lyeztetett intézmények támo-
gatása” című pályázat keretein 
belül a „Családi Nap” elnevezé-
sű programhoz. A pályázat kri-
tériuma, hogy a pályázó intéz-

mény egy családi napot valósít-
son meg. Ez ennek az alkalmá-
ból megszervezésre és lebonyo-
lításra került - tudtuk meg az 
intézményvezetőtől. 

Az iskola a projekten keresz-
tül szeretne minél több érdeklő-
dőt, tanulót, szülőt bevonni az 
intézmény életébe, amely évről 
évre mindig valóban egyre na-
gyobb látogatottságnak örvend. 
Céljaik közé tartozik az is, hogy 
minél inkább megismerkedje-
nek a magyarországi roma kul-
túra sokszínűségével, értékei-
vel, szokásrendszerével. Fontos-
nak tartják azt is, hogy az ideér-
kező vendégek betekintést nyer-
hessenek a romák nemzeti ho-
vatartozásába, a kulturális sajá-
tosságaik bemutatásába, illetve 
az iskola életébe, a mindennap-
okba. Ezért is került sor a Roma 
Projekt megnyitó ünnepségé-
nek délutánján tyúkos káposzta 
kóstolóra, táncházra, a Szikfolt 
Foltvarró Klub kamarakiállítás 
megnyitójára, ahol a jelenlévők 
megismerhették egymás kultú-
ráját.

Az iskola diákjai minden év-
ben nagy érdeklődéssel és in-
tenzitással vetik bele magukat a 
hét folyamán zajló feladatokba, 

és örömmel vesznek részt eze-
ken a speciális programokon.  

Ezen a napon került sor a te-
rületi rajzverseny eredmény-
hirdetésére, amire összesen 128 
pályamű érkezett két óvodából 
és hat általános iskolából. A dí-
jakat Szentesiné Nánási Tünde 
intézményvezető adta át. 

A hét további napjaiban az al-
só tagozatosok meglátogatták 
a Karcagi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Erkel 
Ferenc Művészeti Iskolai Tagin-
tézményét, ahol hangszerbemu-
tatóra került sor. A délután fo-
lyamán a hagyományos Roma 
TOTO megoldása várt minden 
évfolyamra. Szerdán délelőtt a 
felső tagozatosok vettek részt 
egy felvilágosító előadáson, míg 
az alsósok filmvetítés keretében 
ismerkedhettek meg „Szaffi” 
történetével. Délután az alsósok 
a szokásos élő társasjátékban 
mérték össze tudásukat. Csütör-
tökön a Máltai Szeretetszolgá-
lat jóvoltából játszóházi foglal-
kozások erősíthették közössége-
iket. Ezen a délutánon a magyar 
költészet napjára megemlékezve 
versmondó versenyre hívták az 
alsós gyerekeket.

Brehó Mónika

Roma Projekt az Aranyban 

A hagyományokhoz hí-
ven, idén is elbúcsúztak bal-
lagás előtt a város vezetői-
től a Szentannai Sámuel Kö-
zépiskola és Kollégium vég-
zős diákjainak képviselői és 
osztályfőnökei. 

Április 16-án kedden, a Vá-
rosházán Kovács Szilvia al-
polgármester, Rózsa Sándor 
jegyző és Szepesi Tibor ön-
kormányzati képviselő, vala-
mint Nagyné Major Mária, 
az intézményi és civil kap-

csolatok ügyintézője fogad-
ta a ballagó osztályok képvi-
selőit és osztályfőnökeit. Ko-
vács Szilvia alpolgármester 
köszöntője után sok sikert 
kívánt az érettségihez, a to-

vábbtanuláshoz, vagy épp a 
munka világához a megje-
lent fiataloknak. Arra buzdí-
totta őket, hogy ne torpan-
janak meg az útjukba kerülő 
akadályok előtt, hanem bát-

ran, tettre készen, kellő önbi-
zalommal oldják meg azokat. 
Rózsa Sándor jegyző, Szepe-
si Tibor képviselő, valamint 
Nagyné Major Mária az in-
tézményi és civil kapcsolatok 
ügyintézője is szólt a balla-
gókhoz, egy-egy saját élmény-
nyel megfűszerezve mondan-
dójukat a közelgő érettségi 
tükrében.  

A végzősök pár mondat-
ban ismertették a jövőbeni 
terveiket, majd ezt követően 
a ballagó diákok virággal és 
tarisznyával köszönték meg 
a város vezetőinek fáradtsá-
gos munkáját és támogatá-
sát, amelyet az évek során az 
iskolájukban tapasztalhattak 
meg.

Brehó Mónika

A városvezetéstől búcsúztak a Szentannaisok

Eredmények
ÓVodÁS KATEGÓRIA:

1. helyezett: Czakó Emília Angéla, Kuthen úti óvoda; 2. helyezett: Guth Zoltán, Kuthen úti 
óvoda; 3. helyezett: Varsányi Abigél Adrienn, Táncsics krt. 19. óvoda. 

1-2. oSZTÁLyoSoK:
1. helyezett: Diós Dorka, Györffy István Katolikus Általános Iskola; 2. helyezett: Jenei Zi-
ta, Karcagi Nagykun Református Általános Iskola; 3. helyezett: Magyar Sándor, Szent Pál 
Marista Általános Iskola; 3. helyezett: Hérmán Ramóna, Szent Pál Marista Általános Iskola; 
különdíj: Fehér Ramóna, Karcagi Arany János Általános Iskola. 

3-4. oSZTÁLyoSoK:
1. helyezett: Ujvárosi Regina, Györffy István Katolikus Általános Iskola; 2. helyezett: Burai 
Viktória, Szent Pál Marista Általános Iskola; 3. helyezett: Kovács Vivien, Györffy István Kato-
likus Általános Iskola; különdíj: Rózsa László, Szent Pál Marista Általános Iskola. 

5-6. oSZTÁLyoSoK:
1. helyezett: Tyukodi Attila, Karcagi Arany János Általános Iskola; 2. helyezett: Seres Gusz-
táv, Karcagi Arany János Általános Iskola. 
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Óvjuk egészségünket címmel interaktív egészségnapot szervezett a szülőknek, gyerekeknek a 
MIEÓ SZIM Tagóvodája március 28-án. Szabóné Szentesi Mária óvodavezető köszöntője után az 
óvodapedagógusok egy tanulságos mesét báboztak el a kicsiknek arról, miért is fontos a rendsze-
res fogmosás. A mese tanulságainak a megbeszélése után a gyerekek az udvaron játékos formá-
ban ismerkedtek az egészséges életmóddal, a szülőknek pedig Jenei Zoltán, a Karcagi Mentőállo-
más vezetője és Horváth Sándor mentőtiszt az előforduló otthoni, utcai kisebb baleseteknél a pi-
cik sebeinek ellátását mutatta be, de szóltak arról, hogy milyen veszélyes, ha játék közben a kicsik 
lenyelnek valamit s mi az azonnali teendő, de a szabályos újraélesztésről is beszéltek a szülőknek, 
majd ambubaba segítségével bemutatták azt.

Egészségről ovisoknak és szüleiknek

Április 12-én, pénteken a Déry-
né Kulturális Központ hangver-
senytermében, a Kun-Orgonda 
Zenebarátok Közhasznú Egyesü-
let szervezésében képzőművészeti 
kiállítással egybekötött jótékony-
sági hangversenyre került sor. A 
hangversenyen a KÁIAMI Erkel 
Ferenc Alapfokú Művészeti Isko-
lai Tagintézményének növendékei 
és pedagógusai léptek fel a Seňor 
zenekar tagjaival kiegészülve.

Lór-Kerekes Ágnes, az alap-
fokú művészeti iskolai tagintéz-
mény-vezetője köszöntötte a ze-
nekedvelő közönséget, majd el-
mondta, hogy a jótékonysági 
rendezvény bevételét a tehetsé-
ges művészeti iskolások támo-
gatására ajánlják fel. A hang-
verseny két felvonásban zajlott, 

és a produkciók előtt érdekes in-
formációkat hallgathattak meg 
a megjelentek a bemutatásra ke-
rülő zeneművekről. A jótékony-
sági rendezvényen többnyire kö-
zös produkciók bemutatására 
került sor. Ahogyan Plósz Csil-
la Margit intézményvezető fo-
galmazott, a pedagógiai prog-

ramjuk fontos része a kamara-
zenélés, az együttmuzsikálás, és 
ez a rendezvény kiválóan alkal-
mas mindezek bemutatására. A 
hagyományokhoz híven számos 
kamarazenei előadás színesítet-
te a programot, de az egyéni fel-
lépők is színvonalas produkci-
ókkal járultak hozzá a műsor-
hoz. A rendezvény szünetében 
a résztvevők megtekinthették a 
Képzőművészet tanszak alkotá-
saiból nyílt kiállítást. A tanszak 
2005 óta működik, és megannyi 
eredménnyel büszkélkedhet.  

A hangverseny zárásaként 
a Seňor zenekar 1990-ben írt 
„Emeljük fel kezünk!” című pro-
dukciójának bemutatására ke-
rült sor, a Magánének tanszak 
gyerekkórusával, valamint a szü-
lőkkel kiegészülve. 

Brehó Mónika

Jótékonysági hangverseny és kiállítás a Dérynében KOVÁTS MIHÁLY 
EMLÉKNAPOK

2019. MÁJUS 10-15.

9.30
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

A KOVÁTS KAPUNÁL     
(Bocskai u. - Liliom u. kereszteződése)

Köszöntőt mond: Pánti Ildikó önkormányzati képviselő

13.00
KOVÁTS MIHÁLY EMLÉKÜNNEPSÉG

 a Déryné Kulturális Központban  

Köszöntőt mond: 
Németh Szilárd István 
parlamenti államtitkár,
országgyűlési képviselő

DÍJÁTADÁS
ÜNNEPI MŰSOR

KOSZORÚZÁS

14.30 
KIÁLLÍTÁS: „Vitézség emberséggel”

Csécsi Nagy Imre altbgy. élete képekben
a Györffy István Nagykun Múzeumban

A kiállítást megnyitja: dr. Réfi Attila történész

14.30
VÁLTÓFUTÓ-VERSENY

(Kálvin u. 9.)

13.00 
„Törökvilág Magyarországon”

TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ ÉS RAJZPÁLYÁZAT
(Kálvin u. 9.)

14.00
Kispályás házi labdarúgó bajnokság

döntők
(Kálvin u.9.)

Védnökök:    

Dr. Fazekas Sándor
országgyűlési képviselő,

a Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület elnöke
Kovács Sándor

országgyűlési képviselő
Dobos László

Karcag város polgármestere
Sági István

Karcagi Tankerületi Központ igazgatója

Ünnepi rendezvényeinkre szeretettel várjuk!

MÁJUS 10.   

MÁJUS 13.

MÁJUS 14.

MÁJUS 15.

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

XXI. Karcagi Birkafőző 
Fesztiválra
az online nevezés

2019. május 6-án (hétfőn) 8.00 órakor

indul a www.karcag.hu oldalon
A szervezők
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A Karcagi Rendőrkapitány-
ság idén is megrendezte a 
Kerékpáros Iskola Kupát, és 
a „Ki a mester két keréken?” 
versenyt az általános isko-
lás tanulóknak április 9-én, 
kedden a Városháza mel-
lett.

Tóth Éva, a Karcagi Rend-
őrkapitányság századosa el-
mondta, a Városi Baleset-meg-
előzési Bizottság minden év-
ben meghirdeti Karcag város-
ában a kerékpáros ügyessé-
gi versenyt általános iskolá-
sok részére. Idén a Györffy Ist-
ván Katolikus Általános Iskola, 
a Karcagi Nagykun Reformá-
tus Általános Iskola, valamint 
a KÁIAMI két tagintézménye 
- a Kováts és a Kiskulcsosi - di-
ákjai érkeztek a megmérette-
tésre.

- A verseny két részből áll, 
egy ügyességi pályát állítot-
tunk fel a kapitányság előtt, il-

letve ezt követően egy teszt-
lap kitöltésével adhattak szá-
mot a KRESZ tudásukról a diá-
kok – fogalmazott Tóth Éva, aki 
hangsúlyozta, nagyon fontos, 
hogy a gyerekek már ilyen 
korban megismerjék a közle-
kedési szabályokat, amit majd 
az életük során be kell tartani-

uk, hogy ne legyenek balese-
tek áldozatai. 

A teszten és az ügyességi 
versenyen szerzett pontok 
alapján a legügyesebb ta-
nulók bekerülhettek a me-
gyei döntőbe.

Kapás Mónika

Rendőrségi ügyességi verseny a diákoknak

Húsvét előtt a Városi Baleset-megelőzési Bizottság 
közúti ellenőrzést tartott. Április 17-én, szerdán a refor-
mátus templom előtt állították meg a járművezetőket, 
s az ellenőrzéskor felhívták az autósok figyelmét az it-
tas vezetés veszélyeire, és a passzív biztonsági eszkö-
zök használatára. Képünkön a szabályosan közlekedő 
Dobrainé Vig Edit részére egy csokinyulat és ajándék-
tollat adott át Teleki Zoltán alezredes, rendőrkapitány és 
Tóth Éva r. százados.

Csokinyulat adtak a szabályosan 
közlekedő autósoknak

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és 
Háziorvosi Intézmény 

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

munkakör betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 5300 Karcag, Varró u. 1-3.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az ellátottak mentálhigiénés 

segítése, a szorongás, betegség, időskor problémájának, illetve felisme-
résének leküzdése. A lakók családi, társadalmi, érdekvédelmi és egy-
más közötti kapcsolatának kialakítása, fenntartásának segítése, egyé-
ni és csoportos foglalkoztatásának megszervezése, kulturális progra-
mok szervezése.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatások-
ra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: szociális asszisztens vagy mentálhigiénés asszisz-
tens végzettség (1/2000. (I.7.) SzCs M rendelet 3. számú melléklet sze-
rint), magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szak-
mai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, adatkezelési 
hozzájárulás megadása, erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat ese-
tén).

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. május 16.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hodos 
Bálintné, a KTKT Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény intéz-
ményvezető nyújt. Tel.: 06-59/ 312-716                 
A pályázatok benyújtásának módja: 
 - postai úton a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona 

és Háziorvosi Intézmény címére (5300 Karcag, Varró u. 1-3.)
 - elektronikus úton a kgszoc@enternet.hu e-mail címre,
 - személyesen Hodos Bálintné intézményvezetőnél (5300 Karcag, 

Varró utca 1-3.)
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 15.  

TeRÁPIÁs munKATÁRs
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FelHívÁs
A Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület vezetősége tisz-

telettel meghívja az egykor a karcagi laktanyában szolgá-
latot teljesített katonákat a 2019. május 18-án (szombaton) 
tartandó rendezvényünkre.

PROGRAM
11.00 Emléktábla koszorúzás

Helyszín: Karcag, Püspökladányi u. 11., Ifjúsági Ház 
(volt HEMO épülete)

Emlékszoba megtekintése 
Helyszín: a volt laktanya 9. sz. (parancsnoki épület, I. 
emelet)

13.00 Majális – ebéd
Helyszín: Karcag, Rákóczi u. 3. (Egyesületek Háza )
A majálison való részvétel esetén regisztrációs díjat szedünk.

Jelentkezési határidő: 2019. május 10. 
Jelentkezés: az egyesület vezetőségénél személyesen, illet-
ve a 06/70-459-7290 telefonszámon.

Vezetőség

HIRdETMÉNy
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a te-

lepülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 38. § (2) a) pontjának 
megfelelően ezúton tájékoztatom Karcag város lakosságát, érdek-képviseleti, civil és gaz-
dálkodó szervezeteit, vallási közösségeit arról, hogy Karcag város hatályos Településszer-
kezeti terve, Helyi építési szabályzata és Szabályozási terve módosításának véleményezé-
si dokumentumai elkészültek. A véleményezés tárgyalásos eljárásban kerül lefolytatásra.

Az elkészült véleményezési dokumentumok:
KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2019. ÉVI I. MÓDOSÍTÁSA 

az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos követelményeinek megfelelő tartalommal a 
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. § szerinti tárgyalásos eljáráshoz

- alátámasztó munkarészek
- helyi építési szabályzat módosítása
- településszerkezeti terv módosítása

A véleményezési dokumentumok a település honlapján, illetve a Karcagi Polgármes-
teri Hivatalban, ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda, csütörtök 8.00 - 16.00 óráig
Kérem, hogy a R. 38. § (2) bekezdés a) pontja alapján a véleményezési dokumentációk-

ban foglalt elhatározásokkal, és a rendezés alá vont területtel kapcsolatos észrevételeiket, 
véleményüket a lakossági fórumon szóban tegyék meg, vagy írásban a lakossági fórumtól 
számított 8 napon belül papír alapon, vagy elektronikusan a következő címre küldjék meg:

Karcagi Polgármesteri Hivatal, 5300 Karcag, Kossuth tér 1.

Tájékoztatom, hogy a R. 29/A § (5) c) pontja alapján 
2019. május 7-én 15.00 órakor

lakossági fórum megtartására kerül sor.

A lakossági fórum helye:
Karcagi Polgármesteri Hivatal 5300 Karcag, Kossuth tér 1., 2. sz. tanácskozó terem
Amennyiben a meghirdetett anyaggal kapcsolatban kérdésük van, kérem, keressék tele-

pülésünk főépítészét: 
Farkas Renáta főépítész: 06/30-414-6325

dobos László
polgármester

Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Karcagi Szerve-
zetének a vendége volt Kovács Sándor országgyűlési kép-
viselő április 12-én, pénteken. A Sortársak Házában tartott 
találkozón Nagy László elnök köszöntője után a parlamen-
ti munkájáról szólt a képviselő. Beszélt azokról a döntések-
ről, amelyek fontosak hazánk biztonsága, önállósága érde-
kében. Ismertette a családokat támogató kormánydönté-
seket - CSOK, a most induló faluprogram. Arról is beszélt, 
hogy a keresztény kultúra érték, amit meg kell védeni, s to-
vábbadni a fiataloknak. A Kormány hazánkban továbbra 
sem akar migrációt, a magyar emberek biztonságát pedig 
megvédi - jelentette ki Kovács Sándor, aki a nyugdíjasokat 
érintő kérdésekre is válaszolt, de szóba került a 4-es főút el-
kerülő szakaszának építése is. 

A nyugdíjas egyesület 
vendége volt a képviselő

Tájékoztatás
A Madarász Imre Egyesített Óvoda 

tájékoztatni kívánja a 
Kedves Lakosságot, hogy kerékpáros 

ügyességi vetélkedő miatt 
2019. május 9-én 13.30–18.00–ig a Táncsics krt., Horváth 

Ferenc és a Dózsa Gy. út közötti útszakasza lezárásra kerül.
Gulyás Ferencné 
intézményvezető

Jól halad a 132 éves Kis-
körei Tisza-híd rekonst-
rukciója - tudtuk meg az 
április 25-ei helyszíni saj-
tóbejáráson. Itt dr. Faze-
kas Sándor országgyű-
lési képviselő és dr. Var-
ga Sándor projektkoor-
dinátor mutatta be a mé-
dia munkatársainak a 
végéhez közeledő, mint-
egy 2 milliárdos beruhá-
zást.

Mint elhangzott, a 132 
évvel ezelőtt felavatott re-
gionális jelentőségű vasúti-
közúti híd műszaki állapo-
ta miatt a felújítás nem volt 
halasztható, így a MÁV - 
az állam az ITM - és a Ma-
gyar Közút összefogásával 
valósulhatott meg ez a beruhá-
zás. Ez adja a projekt jelentő-
ségét, másrészt a Tisza-híd 
nemcsak a két céget, két te-
lepülést, hanem a régiót és az 
országot köti össze. A hídon 
ugyanis vasúti, közúti, kerék-
páros és személyforgalom is 
zajlik. Turisztikai és idegen-
forgalmi szempontból is je-
lentős az itt átmenő forga-
lom - hangsúlyozta a helyszí-
nen a képviselő, aki elmondta, 

hogy május 14-én megindul 
a hídon újra a teljes forgalom. 
A próbaüzem után pedig tel-
jesen átadják a hidat a köz-
lekedőknek, akiknek ezután 
nem kell 50-60 kilométert ke-
rülnie. A kiskörei Tisza-híd 
azért is országos jelentőségű, 
mert Szolnok és Tiszafüred 
- Poroszló között nincs más 
közúti, állandó átkelési lehe-
tőség - hangsúlyozta dr. Faze-
kas Sándor.

Dr. Varga Sándor a helyszí-
nen elmondta, több ezer ton-
nányi - vas, acél és beton - 
anyagot építettek be a szak-
emberek a híd felújításakor, a 
szerkezete teljesen megújult, s 
a híd jelentőségét az adja, hogy 
hazánkban ez az egyetlen híd, 
ahol kettős forgalom - közúti 
- és vasúti is zajlik. Európában 
pedig a harmadik ilyen jellegű 
híd a Tisza-híd. 

DE

végéhez közeledik a Tisza-híd felújítása
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Február 14-én (csütörtökön) Kis-
újszálláson, az Illéssy Sándor Bap-
tista Szakközépiskolában került sor 
a III. regionális idegen nyelvi vers-
mondó versenyre. Itt, tanulóink nem-
csak a nyelvtudásukat, hanem az elő-
adókészségüket is megmutathatták a 
szabadon választott művek előadá-
sa során. Mind a 8 versenyző ügyesen 

helytállt az erős mezőnyben. Bogdán 
Barbara, Kovács Máté, Kiss Cintia, 
Molnár Tifani, Pintér Gabriella Emlék-
lapot kapott, Réz Petra (4. osztály) 3., 
Jónás Lili Hanna (5. osztály) 2., Doma 
Petra Dorina (7. osztály) 1. helyen vég-
zett. Felkészítő tanáruk: Nagy Éva.

Február 15-én (pénteken) a Györffy 
István Katolikus Általános Iskolában, 

„English is Fun” kistérségi angol nyel-
vi versenyen vett részt három felsős 
tanuló. Az írásbeli (feleletválasztós 
teszt, szövegértés) és szóbeli (társal-
gás, képleírás) fordulóból álló verseny 
mindig nagy kihívást jelent számunk-
ra. Mindhárom tanuló szépen szere-
pelt a megmérettetésen. Kovács Zol-

tán (7. osztály) 8. helyezést, Jónás Lili 
Hanna (5. osztály) 7. helyezést, Mándi 
Iván Alex (5. osztály) 4. helyezést ért 
el. Felkészítő tanáruk: Nagy Éva.

Gratulálunk a versenyzőknek a 
kitartó, szorgalmas munkájukért és 
a szép eredményekért!

Iskolavezetés

Angol versenyeken a Kiskulcsosi diákok

Az iskola tanulóinak az elmúlt hét jó cselekedetekben 
gazdag programokat kínált.  

Az intézmény az Egri Egyházmegye több iskolájával együtt 
csatlakozott a március 18-22-ig tartó Fenntarthatósági Téma-
héthez. A 2019. évi Fenntarthatósági Témahét témakörei a kö-
zösségi közlekedés, a víz, valamint az „Egészség és jóllét” a 
„Fenntartható városok és közösségek” és a „Fellépés az éghaj-
latváltozás ellen” témái köré szerveződtek. A témahét prog-
ramjaival párhuzamosan a magyarországi vízfogyasztás nép-
szerűsítését célzó „Happy Hét” projekt is szerves részét képezte 
nevelő-oktató munkánknak. Projektzáró napunkon március 
22-én, pénteken pedig a víz világnapjára emlékeztünk.

Az interaktív projektórák mellett kiállítással, tablókkal, 
„zöldbe” öltözve - csatlakozva a Madarász Imre Egyesített 
Óvoda programjához –, majd kék ruházatot öltve egy ha-
talmas vízcseppet formáló flashmob akcióval kívántuk fel-
hívni a figyelmet a teremtett világ szépségeire és védelmére.

A szombati nap is a jótékonykodás szellemében telt.  Di-
ákjaink több program önkéntes részesei voltak:
•	 Felső tagozatos diákjaink délelőtt csatlakoztak a TeSzedd! 

mozgalom takarítási akciójához, szemétszedéssel igye-
keztek élhetőbbé tenni a városunkban a környezetün-
ket. 

•	 A tehetséggondozás keretein belül működő néptánc 
szakkörös tanulóink – egy megtisztelő felkérésnek ele-
get téve – délután felléptek a Madarász Imre Egyesített 
Óvoda Aprólábak Néptánc Gáláján. 

•	 Délután három órától a családok védőszentjét Szent Jó-
zsefet ünnepeltük, az Apák napi ünnepi műsorunkban 
tanulóink köszöntötték az édesapákat és nagyapákat. 

Kovács Miklós Istvánné
 igazgató

Iskola-előkészítő projektünket gólyaprog-
rammal zártuk. Április 13-án (szombaton) 
a szolnoki Bagolyvár Vadasparkba kirán-
dultunk a szeptembertől első osztályt kez-
dő tanulóinkkal és családtagjaikkal együtt.

Nagy örömünkre a NEFAG Zrt. gazdag 
és tartalmas programmal várta az érdeklő-

dőket Húsvétváró Nyuszibirodalom címen. 
Az óvodásoknak meglepetés volt a program, 
és örömmel használták ki a lehetőségeket. 
Résztvettünk tojásvadászaton, birkafodrá-
szaton és a nyuszibütykölde – kreatív mű-
hely lehetőségeit is kihasználták a gyerekek. 
Nagy élményt jelentett a Nyuszi-Hopp csa-
ládi játszótér játékainak kipróbálása is. A 
színes programok mellett a nyuszisimogató 
lakói voltak a nap sztárjai és a néhány na-

pos kecskegidák. Kis gólyáinknak egy fel-
adatot is meg kellett oldaniuk. Arra kértük 
meg őket, hogy rajzos formában örökítsék 
meg emlékeiket. 

Az együtt eltöltött délelőttnek közösség-
formáló ereje volt. Lehetőség adódott ar-
ra, hogy a tanító nénik, az osztályközös-

ségek tagjai, és a szülők is jobban megis-
merjék egymást. A vidámsággal, játékkal 
eltöltött órák után azzal a gondolattal in-
dultuk haza, hogy a következő közös nagy 
kalandunk már az iskolakezdés lesz.

Gulyás-Szentesi Katalin, 
Tóthné Harsányi Adrienn 

és Kolozsi Judit
tanítónők 

Nagyböjtben végzett jó 
cselekedetek a Györffyben

Húsvétváró Nyuszibirodalom
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Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Belügyminisztérium rend-
védelmi pályát népszerűsítő tábort szervez azoknak a hát-
rányos helyzetű fiataloknak, akik érdeklődnek a rendvédel-
mi hivatás (rendőrség, katasztrófavédelem, büntetés-végre-
hajtás) iránt. 

A tábor időtartama: 2019. július 14-től – 2019. július 19-ig

Helyszíne: Remeteszőlős, Adyligeti Rendészeti Szakgim-
názium

A résztvevők áttekintést kapnak a rendvédelmi szer-
vek munkájáról, a felvételi követelményekről. A tábor a 
résztvevők számára térítésmentes. 

A jelentkezés elfogadásáról a Belügyminisztérium tá-
jékoztatni fogja a jelentkezőket, egyúttal mellékelve a 
részletes programot.

Olyan fiatalok jelentkezését várják, akik: 
 - 2019 szeptemberében kezdik meg gimnáziumban vagy 

szakközépiskolában a 11. vagy a 12. tanulmányi évfo-
lyamot, vagy

 - érettségivel rendelkeznek, de még nem töltötték be 
a 21. életévüket 

Beküldendő:
1. önéletrajz,
2. a 10., 11. vagy 12. évfolyam év végi lezárt bizonyít-

vány másolata (az idén érettségiző esetén félévi bizo-
nyítvány), vagy

3. az érettségi bizonyítvány másolata, ha már érettségizett,
4. tanuló esetén támogató nyilatkozat az osztályfőnök-

től vagy az iskola igazgatójától,
5. már érettségizettek esetén támogató nyilatkozat a 

település jegyzőjétől,
6. határozat a hátrányos vagy halmozottan hátrányos 

helyzet megállapításáról.
A jelentkezés elbírálása során előnyt élvez:

 - kimagasló tanulmányi és/vagy sportteljesítmény,
 - rendészeti fakultációs tanulmányok, 
 - közösségi életben aktivitás. 

Jelentkezési határidő: 2019. június 15.

Cím: Belügyminisztérium Civilkapcsolati és 
Ügyfélszolgálati Osztály

1903 Budapest, Pf. 314. (e-mail: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu)

További információ kérhető: 
+36-1-441-1601, +36-1-441-1768, +36-1-441-1364

A Belügyminisztérium adatkezelési tájékoztatója a 
„rendvédelmi pályát népszerűsítő tábor hátrányos hely-
zetű fiatalok számára” pályázatra jelentkezők adatainak 
nyilvántartásához megtekinthető a www.karcag.hu we-
boldalon, továbbá letölthető a jelentkezéshez szükséges 
„hozzájáruló nyilatkozat.”

Rózsa Sándor 
jegyző

Felhívás
A fás szárú növények ágai a villamosenergia-ellátás 

üzembiztonságát nagymértékben zavarják, esetenként 
veszélyeztetik, ezért az ingatlan tulajdonosa (kezelője) 
köteles a saját ingatlanán a vezeték biztonsági övezetét 
érintő növények ágait eltávolítani, ha azok a szabadve-
zeték biztonsági övezetének határain belülre nyúlnak. 
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa (kezelője) nem tesz 
eleget kötelességének, az E.ON Tiszántúli Áramhálózati 
Zrt. a Béres Erdészeti Szolgáltató Kft.-vel (5300 Karcag, Er-
dészlak 42.) fogja Karcag város közigazgatási területén a 
villamosenergia hálózat biztonsági övezetében a gallya-
zási munkákat elvégeztetni.

Rózsa Sándor
jegyző

TÁJÉKOZTATÁs
A FIDESZ Karcagi Szervezetének képviselői segítséget szeretnének nyújtani 

fűnyírásban a karcagi lakosságnak. 

A DÍJMENTES FŰNYÍRÁST KIZÁRÓLAG AZ IDŐS, 
BETEG, MOZGÁSSÉRÜLT SZEMÉLYEK VEHETIK IGÉNYBE.  

A LEVÁGOTT FŰ ÖSSZEGYŰJTÉSÉRŐL ÉS HASZNOSÍTÁSÁRÓL AZ INGATLAN 
TULAJDONOSAI KÖTELESEK GONDOSKODNI, MIVEL ANNAK 

ÖSSZEGYŰJTÉSÉT ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁT NEM TUDJUK MEGOLDANI. 

Kérjük, hogy azon személyek, akik a fenti csoportba tartoznak, 
keressék személyesen, vagy telefonon a képviselőket az alábbi elérhetőségeken:

 1. körzet Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8. 06/30-206-3327
 2. körzet dr. Kanász-Nagy László, Karcag, Kertész J. u. 4. 06/30-995-1635
 3. körzet Nagyné László Erzsébet, Karcag, Széchenyi sgt. 19.
(Hétköznapi megkeresés esetén kérjük 16 óra után telefonáljon) 06/30-239-3073
 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b. 06/30-279-7930
 5. körzet Dobos László, Karcag, Kuthen u. 2. 06/30-535-0764
 6. körzet Karcagi-Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7. 06/20-957-9091
 7. körzet Szepesi Tibor, Karcag, Móricz Zs. u. 19. 06/30-572-0000
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a. 06/30-240-0413

Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
Üdvözlettel:

FIDESZ KARCAGI SZERVEZETE 

Hirdetmény
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Május 4. (Szombat) 
8.00-13.00 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)
9.00-20.00 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco) 

Május 5. (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).

Május 04-05. 
 dr. Saliga Viktória 
 Karcag, Zöldfa utca 25. 
 Tel.: 06/30-941-5759

Anyakönyv
születés

2019. április 26.
Mészáros Csilla - Bernáth 
Mihály
Kg., Kinizsi utca 57.

Lea Judit
2019. április 28.
Dékány Erika Enikő - Sütő 
Márton
Kg., Gyep utca 42.

Enikő

Házasságkötés
2019. április 20.
Kovács Gyöngyi Erzsébet - 
Varga Sándor László

2019. április 26.
Szabó Zsuzsanna - Báder 
Gergely 

Halálozás
Bodnár Györgyné 
(Vigh Margit) 
 (1949) 
Márki Károlyné (Szabó Róza) 
 (1932) 
Tóth Sándorné 
(Kárászi Róza) 
 (1937)
Szabó Lászlóné 
(Ézsiás Magdolna) 
 (1933)  

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

Rendőrkapitányi fogadónap a 
lakosság részére:

Véradás
Időpont: 

2019. május 16. (csütörtök) 
8.00-12.00 óra

Helyszín: 
Kátai Gábor Kórház, 

I. emeleti előadói terem

Önkormányzati ügyek. 
Mindenkinek. Bárhonnan.
A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online!

Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál nem-
csak magánszemélyeknek, hanem a vállalkozásoknak is 
megkönnyíti a mindennapjait. Az e-ügyintézési felületen 
keresztül az ország bármelyik pontjáról, gyorsan és kényel-
mesen intézhetők az önkormányzati ügyek. Az elektroni-
kus ügyintézést választók így nemcsak a sorban állás mi-
atti bosszankodástól kímélik meg magukat, hanem támo-
gatják a papírmentes, és környezetkímélő ügyintézést is.

Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy meglévő adminiszt-
rációs feladatainak teljesítése mellett nehéz a rohanó hétköz-
napok során még az önkormányzati hivatalt is útba ejteni. Sze-
rencsére manapság erre már nincs feltétlenül szükség, hiszen 
van olyan digitális tér, amelyre belépve egyre több helyi hiva-
tali ügy elintézhető. Az Önkormányzati Hivatali Portálon ke-
resztül lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális ügyek sora indít-
ható, és egyszerűen nyomon követhető. 

A portál segítségével a papír alapú, személyes megjele-
nést igénylő ügyintézés helyett az ország bármely pontjáról, 
bármikor, kényelmesen, online is intézhetők akár a magán és 
vállalkozói helyi adóügyek is. Adóigazolás kérhető, túlfize-
tés esetén átvezetés és visszatérítés kezdeményezhető, gép-
jármű-, illetve termőföld adó jelenthető be, valamint helyi/
önkormányzati adó- és értékbizonyítvány igénylésre is van 
mód. A helyi iparűzési adó bevallása a portál segítségével 
szintén könnyűszerrel megoldható, függetlenül attól, hogy 
általános vagy ideiglenes tevékenységről van szó.

Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően jelentősen 
megrövidül a helyi adóbevallásra fordított idő. A lakosság 
mellett a gazdálkodó szervezetek is kényelmesen teljesíthe-
tik helyi adóbevallással kapcsolatos kötelezettségüket, és le-
kérhetik helyi adóegyenlegüket. Az online rendszerbe való 
belépést és személyes azonosítást követően ismét időt takarít 
meg a rendszer a felhasználónak, ugyanis közhiteles nyilván-
tartásokban meglévő személyes adatok már automatikusan 
kitöltve jelennek meg az űrlapokon. 

Az online ügyintézési felületen közel félszáz különféle ügy 
indítható, többek között ipari és kereskedelmi, hagyatéki, 
birtokvédelmi, valamint szociális, sőt az Önkormányzati Hi-
vatali Portálról is közvetlen linken elérhető, az úgynevezett 
e-Papír szolgáltatás (epapir.gov.hu) segítségével szinte bár-
milyen egyéb ügy is benyújtható elektronikus úton. A beje-
lentkezett felhasználók bármikor nyomon követhetik az ál-
taluk indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás 
után megtekinthetik, hol tart az adott ügy, illetve az előzete-
sen már kitöltött űrlapjaikat is könnyedén 
elérhetik.

Az Önkormányzati Hivatali Portál az 
https://e-onkormanyzat.gov.hu 
weboldalon és településünk 
weboldalán is elérhető. 

2018. május 03. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Székely konyha
19.05 Nagykunsági krónika
 - Aktuális kérdések
 Vendég: Feldman Zsolt államtitkár
 - Karcagi hírek
 - Háttér
20.10 Nagykunsági Híradó                                              
20.20 Karcagi Tükör
 Gazdafórum Karcagon

2019. május 6. hétfő
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Aprólábak Néptánc Gála II.
20.30 Nagykunsági Híradó
20.50 Székely konyha
21.05 XIII. Abádszalóki Böllértalálkozó 
 Tiszator 2019 - összefoglaló

2019. május 7. kedd 
(ismétlés szerda) 
18.00 Műsorajánlat 

18.05 Nagykunsági Híradó 

18.20 Jöjjetek Hozzám - református 

 istentisztelet

19.45 Látogató - erdélyi utazás

20.15 A Hit Szava - római katolikus 

 szentmise

21.30 Nagykunsági Híradó 

21.45 Karcagi Nótásfiúk Nőköszöntő 

 Nótagála műsora 2019 - I. rész

2018. május 09. csütörtök

18.00 Műsorajánlat

18.05 Nagykunsági Híradó 

18.20 Székely konyha

19.05 Nagykunsági krónika

20.10 Nagykunsági Híradó                                              

20.20 Karcagi Tükör

 Karcag Város Önkormányzatának

 Képviselő-testületi ülése

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

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek 
Otthona és Háziorvosi Intézmény 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet

munkakör betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott 
idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, két műszak. 
A munkavégzés helye: 5300 Karcag, Horváth F. u. 1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az intézmény mind-

két telephelyén az ellátottak szennyezett, felső és alsó ruhá-
zat mosása, vasalása, továbbá plédek, párnák, takarók mosása. 
A személyzeti ruhák mosása fertőtlenítő hatású mosószerrel.

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

Pályázati feltételek: 8 általános iskolai végzettség, magyar 
állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részle-
tes szakmai önéletrajz, adatkezelési hozzájárulás megadása, 
erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén).

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. május 16.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Hodos Bálintné, a KTKT Idősek Otthona és Háziorvosi In-
tézmény intézményvezető nyújt. Tel.: 06/59-312-716                 
A pályázatok benyújtásának módja: 
 - postai úton, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek 

Otthona és Háziorvosi Intézmény címére (5300 Karcag, Var-
ró u. 1-3.)

 - elektronikus úton, a kgszoc@enternet.hu e-mail címre
 - személyesen, Hodos Bálintné intézményvezetőnél (5300 

Karcag, Varró utca 1-3.)
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 15. 

mOsónő 
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Ingatlan
Karcagon, a Villamos utcán eladó 
egy 100 m2 alapterületű, részben 
felújított, 3 szobás, régi típusú la-
kóház, nagy kerttel, egyedi fűtés-
sel, ipari árammal, 100 m2-es al-
sóépülettel. Tel.: 06/30-350-6026. 

Régi típusú rendezett parasztház 
eladó Karcagon, az Attila utca 47. 
szám alatt. (Víz, villany, cserép-
kályha van.) Tel.: 06/59-300-842, 
06/59-300-322, 06/30-713-7254, 
06/30-903-1697.

Karcagon kockaház, kétféle fűtési 
lehetőséggel, lakható alsóépület-
tel, rendezett udvarral, gyümölcs-
fákkal, főtértől, piactól 2 percre el-
adó. Tel.: 06/70-391-2522, 06/30-
439-4839.

Karcagon összközműves, téglából 
épült kertes ház, betegség miatt 
eladó. Tel.: 06/30-635-9662.

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.

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

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

Karcagon a városközpontban, a 
Kisújszállási út elején ház, nagy por-
tával eladó. Tel.: 06/30-647-6496.

Lakáscsere! Kockaházra cserél-
nénk Karcag központi, 2. emeleti, 
48 m2-es lakásunkat, értékegyez-
tetéssel. Tel.: 06/30-240-8470.

Karcag városközpontban 50 m2-es 
IV. emeleti, kétszobás lakás eladó. 
(Bolt, bölcsőde, óvoda, iskola a kö-
zelben.) Tel.: 06/30-208-0095.

Közel a központhoz, csendes, szép 
kis utcában, emeletes, kockaház 
jó elrendezéssel, két fürdőszobá-
val, kis portán eladó. Érdeklődni: 
06/70-364-4967 (hétköznap 16.00 
után)

Kiadó Karcag központjában a vá-
sárcsarnoknál, egy 25 m2-es üzlet-
helyiség, amely alkalmas iroda cél-
jára, szolgáltatásnak és bármilyen 
kereskedelmi tevékenységnek. 
Érdeklődni: 06/20-563-5087.

Eladó Karcag főterén a vásárcsar-
noknál egy 250 m2-es üzlet, továb-
bá egy, és két szobás lakás, illet-
ve új építésű családi ház, mindez 
1200 m2-es telken. Az ingatlan be-
fektetőknek is kiváló, hiszen jelen-
leg is 70%-a bérbe van adva, de to-
vábbi lehetőség is adott. Az ingat-
lan az adottsága és a nagysága mi-
att biztos befektetés, ne habozzon! 
További információt személyesen. 
Érd.: 06/20-563-5087.

Vegyes
Vásárolok régi paraszti fenyőbúto-
rokat, sózóteknőt, disznóvágó asz-
talt, többfiókos patikai, bolti be-
rendezéseket, porcelán nippeket, 
órákat, festményeket, mindenne-
mű régiséget, teljes körű hagyaté-
kot. Tel.: 06/20-996-1346.

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

Eladó tűzifa! (1m x 1m x 170cm) szá-
lában (bükk, tölgy 27.000 Ft/fm), 
ugyanitt kalodában 30.000 Ft. 
Ingyen fuvar! Tel.: 06/70-351-6936. 

Eladó egy Olimpia 18 típusú há-
ti permetezőgép újszerű álla-
potban, alkuképesen 6.000 Ft-os 
áron, valamint 2 db 2 kg-os len-
gyel turista gázpalack, égőfejjel 
együtt. Tel.: 06/59-311-817, 06/30-
455-6995.

ROBI 150-es kerti traktor pótko-
csival, rotakapával, fűnyíró- és 
szivattyúadapterrel, papírtégla-
nyomó és mobil kemence eladó. 
Tel.: 06/30-216-9216. 

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

Karcagon eladó 2 db kovács üllő 
és 1 db jó állapotban lévő centri-
fuga. Tel.: 06/30-245-3691.

Eladó egy 35 méteres, 380 V-os, 
négy eres kábel elosztódobozzal 
(50 x 30 cm-es), masszázs és ultra-
hang kezelőműszer, ízületi és fáj-
dalomcsillapításra alkalmas. Tel.: 
06/30-521-8401. 

Eladó használt 1-es mosogató 
(fémtálcás, szekrénnyel), porcelán 
kézmosó, francia fenyőágy (mat-
raccal), 2 db fotel, 4 db fenyőszék + 
asztal. Tel.: 06/30-853-0018. 

Eladó 380-as villanymotor (1,5 kW-
os és 10 kW-os), 4 kW-os áramfej-
lesztő generátor (380/220-as), 5 kW-
os inverter, fordulatszabályozó (3 
kW-os, 220/380-as), szabadégésű 
gázbojler. Tel.: 06/30-219-6813.

Állat
2 db vörös cica (7 hetes, alomra 
szoktatott) ingyen elvihető. Tel.: 
06/30-545-9733. 

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle javí-
tás, cipzárcsere, felhajtás, bőrka-
bát- és hátizsákjavítás. Tel.: 06/59-
887-269.

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

Az Orgonda Agrár Kft. földet bé-
relne, és vállal növényvédelmi 
szaktanácsadást, szakirányítást. 
Tel.: 06/30-785-0690. 

Növényvédelmi szakirányítást 
szerződéskötéssel, számlaképesen 
vállalok. Kenyeres László okleveles 
növényorvos, tel.: 06/30-785-0690.

Feleslegessé vált papír- és fém-
hulladékát ingyen elszállítom! 
(Mosógép, hűtőgép, gázkészülék, 
autó-motor akkumulátor, stb.) Tel.: 
06/30-265-4197.

Vállaljuk az alábbi munkákat: épü-
letek építését, bontását, bármi-
lyen nemű kőműves munkát. Tető 
építését, javítását, járdák, kapu-
bejárók újjáépítését, betonozását, 
udvarok takarítását, terepek tisz-
títását. A legkedvezőbb árakkal 
dolgozunk! Bármilyen nemű föld-
munkát, kubik munkákat is elvég-
zünk, nagy felületek aszfaltozá-
sát, zúzalékolását. Akár részletfi-
zetés is megoldható. Hívjon biza-
lommal! Nyugdíjasoknak kedvez-
mény! Tel.: 06/30-853-4323. 

Megbízható nyugdíjas nő, taka-
rítói munkát vállal heti egy alka-
lommal Karcagon. Tel.: 06/59-311-
184.

APRÓHIRDETÉS

Hirdessen Ön is 
a Karcagi 

Hírmondóban!

Apróhirdetés
 már 200 Ft-tól!

Nyitvatartás:
Hétfő: 

8.30 - 13.30 óráig
Kedd: 

8.30 - 15.00 óráig
Szerda: 

8.30 - 10.00 óráig
Csütörtök: 

8.30 - 10.00 óráig

Pénteken 
nincs hirdetésfelvétel.

TISZTELT 
HIRDETŐINK!

SZERKESZTŐSÉGÜNK 
A HIRdETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁ-
ÉRT FELELŐSSÉGET 

NEM VÁLLAL!

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

namény),
 - Bolti eladó - egyszerűsített foglalkoztatás (Karcag, Ken-

deres),
 - Élelmiszer eladó - mozgóbolti jégkrém eladó (Szarvas, 

Szászberek, Vásárosnamény, Kunmadaras),
 - Kertészeti gazdabolti eladó - egyszerűsített foglalkozta-

tás (Karcag),
 - Vendéglátó-ipari alkalmazott - egyszerűsített foglalkoz-

tatás (Kenderes),
 - Pultos - egyszerűsített foglalkoztatás (Kenderes),
 - Növénytermesztő - gépész, gépszerelő (Karcag),
 - Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és -tenyésztő - állat-

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

daras),
 - Lakatos - egyszerűsített foglalkoztatás (Karcag),
 - Ács (Karcag),
 - Tetőfedő (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható ipari építőipari foglalko-

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

tett foglalkoztatás (Karcag),
 - Növénytermesztő gépész (Karcag),
 - Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgépkezelő - 

gumikerekes forgó kotrógép kezelője (Békés megye)
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

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

lítási foglalkozású - egyszerűsített foglalkoztatás (Karcag),
 - Egyszerű ipari foglalkozás - egyszerűsített foglalkozta-

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

foglalkoztatás (Karcag).

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

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

A Jász-nagykun-szolnok megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
Lapzárta: 

2019. május 6. 
(hétfő) 

12.00 óra

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2019. május 10-én jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

Köszönet
Ezúton is szeretnénk megköszönni a svájci fiataloknak 

(Tamarának, Jasminnak, Markonak) a segítségét, és a men-
helynek hozott jelentős adományukat.

Hálásan köszönjük nekik a háromnapos munkájukat is a 
menhelyen (karbantartás, fűnyírás, kutyasétáltatás).

Kóbor Szívek Állatmentő Alapítvány - Karcag 
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SPORT

Megyei I. osztályú bajnokság
2019. április 07. (vasárnap)
Karcag-Jászkisér 1-2 (0-1)

Az elmúlt heti bravúros győzelem után, ame-
lyet a karcagi csapat 10 emberrel ért el, szintén 
hasonló sikerben reménykedtek a játékosok és 
a szurkolók egyaránt. A nyárias melegben kez-
dődő találkozón az alábbi játékosok vették fel 
a küzdelmet: Belényesi-Domokos A., Szőke N., 
Györfi, Szívós Gy., Terjék, Szívós G., Hajdu Zs., 
Szőke R., Szentannai, Kovács L.
Cserék: Hudu, Balajti, Andrusek.
Edző: Orosz István.

A 2. percben egy vendégszöglet után Drávucz 
22 méteres lövése elzúgott a jobb kapufa mel-
lett. A 9. percben Domokos A. balról ívelt be 
egy szögletet, Szőke N. a védők gyűrűjében ka-
pura fejelt, de a labda szinte a gólvonalról kifelé 
pattant. A 11. percben Domokos A. 35 méterről 
küldött lövése éppenhogy a felső léc fölé szállt. 
A 15. percben Domokos A. indította a bal olda-
lon a felbukkanó Kovács L.-t, de a vendégkapus 
kifutva felkapta előle a labdát.

A 20. percben Szívós G. lefutotta a védőjét 
jobb oldalon, majd középre gurított, de gólhely-
zetben levő Szőke R. lába előtt elsuhant a labda. 
A 23. percben egy bal oldali jászkiséri támadás 
során Farkas a kapu elé ívelt, a kapufából kilé-
pő Belényesi olyan szerencsétlenül nyúlt a lab-
dához, hogy az a kapu közepébe hullott (0-1).

A 33. percben Szőke R. kapott labdát a 16-osnál, 
csinált egy cselt, fordulásból szögletre lőtt, de 
a kapus a bal alsó sarok előtt még szögletre vé-
dett.

A 35. percben Czibak egyedül rohant a lab-
dával, de Belényesi messze kifutva el tudta 
rúgni előle a labdát. 

A 37. percben Györfi egy csel után lőtt, de 
Vincze szögletre ütötte a labdát. 

A 39. percben Györfi szöktette jobb olda-
lon a gólhelyzetben lévő Kovács L.-t, de elha-
markodva a jobb alsó sarok mellé lőtt.  

Az 53. percben Kovács L. befelé cselezett, 
majd Szőke R.-hez passzolt, akinek a lövése a 
bal felső sarok fölé szállt.

A 66. percben Szőke R. 25 méteres szabad-
rúgása centiméterekkel suhant el a jobb felső 
sarok mellett. 

A 69. percben Györfi több csellel betört a 
16-oson belülre, lövése a kifutó kapusban el-
akadt, Szőke még lábbal belenyúlt, de a vé-
dőkről kiperdült.

A 73. percben Domokos A. üresen kapta a 
labdát, majd Kovács L. elé továbbított, aki a 
nagy helyzetben rossz megoldást választott.

A 75. percben Györfi egyéni akciója után, a 
labda a kivetődő kapusról szögletre pattant. 

A 80. percben egy lepattanó labdát Tóth 
megszerzett, és közelről a jobb sarokba lőtt 
(0-2).

A 82. percben Szívós G. lövésre szánta el 
magát vagy 30 méterről, a labda a jobb kapu-
fáról a hálóba pattant (1-2).

Ezután is hiába támadott a hazai együttes, 
képtelen volt kiegyenlíteni.

Az eléggé hektikus színvonalú mérkőzés 
után Orosz István a következőt nyilatkozta: 

- Eléggé gyengére sikerült ez a mérkőzés. 

B.I.

sok kihagyott helyzet
L A B D A R Ú G Á S B I R K Ó Z Á S

Újabb országos bajnoki címmel büszkélkedhet a Karcagi SE Bir-
kózó Szakosztálya. Két év után ismét egy karcagi kislánynak tapsol-
hattunk a Dunakeszin április 13-án (szombaton) megrendezett di-
ák leány országos bajnokságon. Három lelkes kislány képviselte Kar-
cag városát a népes mezőnyben, ahol az ország harminckilenc szak-
osztályából jöttek össze a jövő nagy bajnok-jelöltjei. Szakosztályunk 
lányai hősiesen helytálltak a nagy megmérettetésben, hiszen mind a 
hárman beverekedték magukat az éremért folyó mérkőzésekig. 34 kg-
os súlycsoportban Budai Cintia két ragyogó győzelem után a bronz 
mérkőzésen a második menetben 0-8 után hatalmas hittel és önbi-
zalommal igyekezett megfordítani a mérkőzést. 6 pontot szerzett, 
de a kétperces menetidő kevés volt, így a 6-8-as végeredménnyel az 
V. helyen végzett. A 37-kg-osok között Tótkomlósi Csenge jó birkó-
zással szintén beküzdötte magát a bronz csatáig, de ott 12-4-re vesz-
tett, így ő is V. helyen zárta a bajnokságot. A titkos favoritunk viszont 
meglepte az egész országot. Mondjuk ezt azért, mert két hosszú kény-
szerpihenő után, most lépett először szőnyegre igazán komoly verse-
nyen. Tóth Réka a 43 kg-os súlycsoportban úgy lett országos bajnok 
három győztes mérkőzéssel, hogy senki nem tudott egy akciópontot 
sem végrehajtani rajta. Szép teljesítmény volt, csak így tovább lányok!

Egy héttel korábban, április 6-án (szombaton) Csongrádon ke-
rült megrendezésre az idei szabadfogású területi diák bajnokság, 
amely kvalifikációs verseny volt egyben. A tét itt az országos baj-
nokságra való feljutás volt. Hatfős csapatunk szerepelt már jobban 
is ezen a megmérettetésen, nem igazán voltunk elégedettek a telje-
sítményekkel. Mindenkitől egy picit többet vártunk, de a sport már 
csak ilyen, ha magasan van a léc, akkor tudunk csak magasra ug-
rani. Négy bronzéremmel és két ötödik hellyel zártuk a viadalt. Az 
érmeseink viszont mind továbbjutottak az OB-ra. Eredmények: 32 
kg. Czinka Dominik III., Budai Cintia V., 35 kg. Szabó Sándor III., 
42 kg. Burai Ricardó V., 54 kg. Urbán Zoltán III., Nagy Sándor III.

Szűcs András

Tóth Réka országos bajnok lett

NB II.: Kováts DSE Karcag-Jánoshida SE: 18:0
Mivel Jánoshida csapata nem tudott kiállni, a három baj-

noki pont az „ölünkbe hullott”!

NB III.: Kováts DSE II. – Gyulai AK: 1:17
A minden tekintetben jobb, és erős összeállításban játszó 

ellenfél ellen csak Dobrai Pisti tudott egy mérkőzést nyerni. 

Megyei I. osztály: NGS UNION ASE Jászberény II. - 
Kováts DSE III.: 15:3

Karcagi győzelmek:
Páros: Czinege Ferenc – Fási Ferenc 1 
Egyéni: Czinege Ferenc 2
A végeredménynél azért szorosabb volt a mérkőzés, de 

összességében jobb volt Jászberény csapata. Gratulálunk 
Czinege Ferinek a szép teljesítményéhez!

Csornai Csaba

Megyei I. osztályú bajnokság
2019. április 20. (szombat)
Karcag-Fegyvernek 1-0 (0-0)

Az elmúlt heti nagyarányú győzelem után - 
4-1 Kunhegyes ellen - ismét hazai sikerben re-
ménykedtek a karcagiak. Az ellenfél Fegyver-
nek volt, amely korábban többször is keményen 
ellenállt.  

A karcagiak az alábbi játékosokkal vet-
ték fel a küzdelmet a vendégekkel szemben: 
Belényesi-Szőke N., Szőke R., Kovács L., Terjék, 
Szentannai, Nagy R., Hajdu Zs., Szívós G., Do-
mokos A., Györfi. 
Cserék: Szívós Gy., Hudu.
Edző: Orosz István.

A 18. percben egy jobb oldali támadás során 
Fábián 13 m-es lövését Belényesi bravúrral szög-
letre védte.

A 21. percben Szívós G. lapos lövését védte 
Kormány.

A 26. percben gyors hazai támadásnál Domo-
kos A. elől Kormány kifutva elkapta a labdát. 

A 27. percben Csortos 20 méteres lövését Be-
lényesi szögletre ütötte. 

A 40. percben Nagy R. 35 méteres lövése el-
ment a felső léc fölött. 

A 44. percben Szentannai kiugratta a jobb 
oldalon az üresen álló Terjéket, a csatár hiá-

ba talált a kapuba, a játékvezető nem adta meg 
a gólt.

A 49. percben Szentannai szöglete átszállt a 
védők fölött, Szőke N. közelről, fordulásból lőtt, 
de egy fegyverneki játékos a gólvonalról kirúg-
ta a labdát. 

Az 54. percben Kovács L. vagy 70 méteren át 
vezette a labdát az ellenfél 16-osán belülre, fél-
magas lövését Kormány szögletre ütötte.

Az 58. percben Domokos A. kapta a beíve-
lést, leverte, majd az alapvonal közeléből lőtt, 
de a kapus vetődve hárított. A 69. percben 
Hajdu Zs. indította Domokos A.-t, de a kapus 
még az utolsó pillanatban elrúgta előle a lab-
dát. 

A 73. percben Csortos lövését védte Belényesi.
A 75. percben gyors karcagi támadás során 

Kovács L. lövését Kormány szögletre ütötte.
A 81. percben Domokos A. - Kovács L. akció-

ja után a jobb oldali beadást Szőke N. közelről a 
hálóba lőtte (1-0).

A 85. percben Györfi egyedül kapta a labdát a 
felezővonalnál, de gólhelyzetben a kifutó Kor-
mányba lőtt.

A 90. percben Szentannai egyedül vezette a 
labdát, de a nagy helyzetben Kormány elvetődve 
megszerezte a labdát. 

Orosz István nyilatkozata a mérkőzés után: 
- Nehezen törtük fel a fegyverneki védelmet. 

B.I.

nehezen kivívott győzelem

A S Z T A L I T E N I S Z

Ping-pongos sikerek


