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Megtartotta soros ülését 
Karcag Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete má-
jus 30-án, csütörtökön. A kép-
viselők többek között költség-
vetést érintő és pályázati kér-
désekben döntöttek.

Hét igen és két nem szavazat 
mellett támogatta a testület a 
Karcag Városi Önkormányzat 
2018. évi zárszámadásáról szó-
ló rendelet-tervezetét. Karcagi-
Nagy Zoltán, a Pénzügyi, Fej-
lesztési és Mezőgazdasági Bi-
zottság elnöke elmondta, az 
önkormányzat a fizetőképes-
ségét megőrizte, és takaréko-
san gazdálkodott.

Ugyancsak hét igen és két 
nem szavazattal elfogadta a Kar-
cag Városi Önkormányzat 2018. 
évi maradványának felhaszná-
lásáról szóló rendelet-tervezetét. 
Gyurcsek János alpolgármester 

elmondta, a 3.821.360.150 forint 
maradvány kötött felhasználású 
az áthúzódó és 2019-ben felme-
rülő feladatokra. 

Hét igen és két nem szavazat 
mellett megszavazták a képvi-
selők a Karcag Városi Önkor-
mányzat 2019. évi költségveté-

séről szóló rendelet módosítá-
sát. Szepesi Tibor képviselő el-
mondta, a Költségvetési Intéz-
mények Érdekegyeztető Fóru-
ma támogatta mindhárom na-
pirendi pontot.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Testületi ülés

A hónap utolsó hétvégé-
jén, június 28-29-én rende-
zik meg a térség egyik leg-
nagyobb gasztronómiai ese-
ményét. A XXI. Karcagi Bir-
kafőző Fesztivál idén is a 
Múzeumparkban és a Kos-
suth téri parkban várja az 
érdeklődőket. A fesztivál 
előkészületeiről, a progra-
mokról Szepesi Tibor főszer-
vezővel, a Déryné Kulturális 
Központ igazgatójával be-
szélgettünk.

- Hamarosan megrendezik 
a Birkafőző Fesztivált. Hol 
tartanak most az előkészüle-
tek, milyen teendők vannak 
még a programig?

- Az időarányos munkát úgy 
érzem elvégeztük. A műsorok 
szervezése megtörtént, jelenleg 
a plakátok nyomtatásánál tar-
tunk, hogy időben tudjuk tájé-
koztatni az érdeklődőket. A fő-
zőversenyre a jelentkezéseket 
lezártuk, az engedélyek postá-
zása zajlik. Teendő azonban egy 
ekkora rendezvény szervezése 
kapcsán mindig van. Szinte le 
sem zárul az egyik évi, már kez-
dődik a következő előkészülete. 
Kis túlzással egész éven keresz-
tül ad feladatot a rendezvény. 

- Mire kell majd figyelni a 
fesztivál ideje alatt, illetve 
az azt megelőző napokban? 
Lesznek-e útlezárások?

- Ebben sincs változás a meg-
szokotthoz képest. A fesztivál 
területén a szükséges berendez-
kedést szerdán már elkezdjük. 
Csütörtökön épül a Múzeum-
parki berendezések zöme, pén-
teken pedig a kisebb simítások. 
A teljes útlezárás csütörtök reg-
geltől vasárnap délig fog tarta-
ni. 

- Hányan fognak főzni? Me-
lyek a legfontosabb tudniva-
lók a főzők számára?

- Az előző évekhez hason-
lóan maradt a főzőhelyek szá-
ma, ami azt jelenti, hogy közel 
300 főzőhely került kialakítás-
ra. Jelenleg minden hely fog-
lalt. Ha esetleg akad is vissza-
mondás, azonnal van a helyré-
re jelentkező. A szabályok nem 
módosultak az előző évekhez 
képest. A szokásos papíralapú 
feladatokat ugyanúgy el kell 
végezni, mint eddig is. A tűz-
oltó készülékek ellenőrzése, a 
behajtási térkép, a befizetési 
igazolás visszaküldése a szoká-
sos módon zajlanak. Már most 
meg kell köszönnöm azonban 

a főzők hozzáállását, hiszen 
nagyon gördülékenyen, eddig 
határidőre megtörténtek azok 
a feladatok, amelyek a zavar-
talan rendezéshez szüksége-
sek. 

- Mit gondol, elegendő bir-
kapörkölt készül majd, min-
denki meg tudja kóstolni?

- Csak reménykedni és bíz-
ni tudok ebben. Minden évben 
dolgozunk azon, hogy aki egy 
kicsit később, vagy csak az es-
ti koncertekre érkezik a város-
ba, az is gasztronómiai élmény-
hez jusson a birkapörkölt révén. 
A város vendéglátóhelyei is fo-

kozottan készülnek ilyenkor. 
Ez a nap a karcagi birkapörkölt-
ről szól elsősorban, így nincs az 
a mennyiség, amely ne találna 
gazdára.

- Milyen programokkal vár-
ják az érdeklőket a fesztivál 
egyes napjain?

- A múzeumparki színpa-
don kezdődik a fesztivál. A fia-
tal művészeti csoportok bemu-
tatkozása után operettműsorra 
várjuk az érdeklődőket. A Rock-
udvarban a helyi együttesek 
kezdik a koncerteket. 

(Folytatás a 4. oldalon...)

Három hét múlva Birkafőző Fesztivál

Az idei fesztivál sztárfellépői

Az új Karcagi Rendőrkapitányság átadása után is 
kétirányú a forgalom a József Attila utcában. Lesz-e 
ebben változás? - kérdeztük Teleki Zoltán r. alezre-
des, kapitányságvezetőtől.

- Ez az útszakasz korábban egyirányú forgalmi út volt. 
Tudjuk, hogy itt az orvosi rendelő, és sok lakosnak nagy 
segítséget jelentett, hogy megállhatott előtte és par-
kolhatott. Amikor az építkezés elkezdődött, kétirányú-
vá vált a forgalom, hogy a nagy tehergépjárművek meg-
felelő módon be tudjanak fordulni az építkezésre, más-
részt, az itt parkoló autók biztonsága miatt kellett ezt az 
intézkedést meghozni. Az új rendőrkapitányság átadá-
sa után, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főka-
pitánysággal egyeztetve a Karcagi Rendőrkapitányság 
kérte, hogy az út továbbra is kétirányú maradhasson. 
Megállni tilos jelzőtábla lett kihelyezve az út mindkét ol-
dalára ezen útszakaszra, már csak azért is, mert ha bár-
melyik oldalban parkol gépjármű, akkor az út kétirányú 
forgalma nem tud folyamatos lenni, meg kell állni, ki kell 
kerülni. Ez balesetveszélyes, s nagy kockázatokat rejt - 
sorolta Teleki Zoltán. 

(Folytatás az 5. oldalon...)

Forgalmi rend az orvosi rendelőnél

BikiniNeoton Família
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(...folytatás az 1. oldalról)
Egybehangzóan megszavaz-

ták az önkormányzat felügye-
lete alá tartozó költségveté-
si szervek éves ellenőrzési je-
lentései alapján elkészített éves 
összefoglaló ellenőrzési jelen-
tését. Pánti Ildikó képviselőnő 
elmondta, az ellenőrzés szük-
séges, és az ellenőrök munkája 
is hozzájárul a költségvetés si-
keres teljesítéshez.

Támogatták a beszámolót a 
gyermekjóléti és gyermekvédel-
mi feladatok ellátásáról. Nagyné 
László Erzsébet elmondta, a 
Szociális és Egészségügyi Bi-
zottság támogatta a beszámo-
lót, és köszönetüket fejezték ki a 
dolgozóknak az elvégzett mun-
kájáért.

Egybehangzóan döntöttek 
a Pályázatot Véleményező Bi-
zottság létrehozásáról a Mada-
rász Imre Egyesített Óvoda in-
tézményvezetői állására kiírt 
pályázat elbírálása céljából. A 
háromtagú bíráló bizottság el-
nöke Pánti Ildikó képviselőnő, 
két tagja pedig Karcagi-Nagy 
Zoltán képviselő és Nagyné 
Varga Csilla, a közalkalmazot-
ti tanács elnöke.

Támogatták a „Karcagi böl-
csőde felújítása” című pályá-
zat benyújtását a képviselők. A 
helyhiány miatt bővíteni sze-
retnék a férőhelyek számát.

Döntöttek karcagi ingatla-

nok értékesítésével összefüg-
gő megbízási szerződések meg-
kötéséről. Gyurcsek János el-
mondta, a bíróság és az ügyész-
ség új épülete miatt az önkor-
mányzat értékesíti a meglévő 
épületet, és még további ingat-
lanokat azért, hogy megfelelő 
terület legyen a kötelező par-
kolók létesítéséhez és az épü-
let elhelyezéséhez. Ehhez külső 
szakértő bevonása szükséges.

Megszavazta a testület a Ma-
darász Imre Egyesített Óvo-
da alapító okiratának módosí-
tását, amelyre az óvoda terve-
zett, húszfős bővítése miatt van 
szükség. 

Támogatták a javaslatot, és 
véleményezték a Karcagi SZC 
Varró István Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiu-
ma átszervezését. Az önkor-
mányzat, mint az ingatlan tu-
lajdonosa hasznosnak találja az 
átszervezést a szakképzés fejlő-
dése, a szakképzett munkaerő-
igény növekedése miatt.

Támogatták a részvételt a já-
rásszékhely múzeumok szak-
mai támogatása című pályáza-
ton. A karcagi múzeum egyik 
gyűjteményének jelentős része 
a Rónai malomban van elhe-
lyezve. Az elnyerhető négymil-
lió forintból ezt a gyűjteményt 
új helyre helyeznék.

A tanácskozás elején Gyur-
csek János alpolgármester kö-

szöntötte Posztósné Gyarma-
ti Évát, a Györffy István Kato-
likus Általános Iskola pedagó-
gusát, aki az elmúlt évtizedben 
több tanítványát készítette fel 
sikeresen a kisújszállási Szép 
magyar beszéd verseny döntő-
jére, és ezért Kazinczy-kitünte-
tésben részesült. 

Napirend előtt Lengyel Já-
nos parkolóhelyek és gyalogos 
átkelőhelyek felfestéséről, vala-
mint felhalmozódott elektro-
mos hulladékokról tett fel kér-
déseket. Gyurcsek János el-
mondta, a pénzügyi helyzet kor-
látozott, de a 2020-as költségve-
tésbe terveznek további parko-
ló létesítéseket. A Dózsa György 
úti zebrák terve elkészült, a ki-
vitelezésre hamarosan sor ke-
rül. Ezt Nagyné László Erzsébet, 
a körzet képviselője, valamint 
Nyester Ferenc műszaki tanács-
adó is megerősítette.

Andrási András a malom fel-
újításában közreműködő mun-
kásokról kérdezett, a 4. számú 
főút és a Gyarmati út kereszte-
ződésében körforgalom létre-
hozását szorgalmazta, valamint 
az utak, járdák javításáról ér-
deklődött. Gyurcsek János el-
mondta, magáncég végzi a fel-
újítást, nincs információjuk a 

munkavállalókról. A 4. számú 
főút viszont cselekvésre késztet, 
fel kell vetni a körforgalom le-
hetőségét. A járdák, utak felújí-
tásai már elindultak, azok ered-
ményei a következendő hóna-
pokban láthatóak. Hangsúlyoz-
ta ugyanakkor, hogy bizonyos 
utak a Közútkezelő kezelésében 
vannak.

Molnár Pál kiemelte, hogy 
2019-ben is pályáztak útjaví-
tásra. A munkálatok már meg 
is kezdődtek, de az eső nehezí-
ti. Jelenleg a belvízhelyzet meg-
oldása a kiemelt feladat. Beszélt 
arról, hogy 6-8 évvel ezelőtt 
parkolót alakítottak ki a Tán-
csics körúton az óvodáknál. A 
közjegyzői irodával szemben 
nem hozható létre parkoló, mi-
vel oda kerékpárút kerül majd.

Szepesi Tibor pedig megkö-
szönte a SZIM óvodánál a par-
kolóhelyek létesítését, ahol a 
belvíz miatt nehéz volt parkol-
ni. Kérte továbbá a Kiskulcsosi 
iskolánál forgalomlassító, fi-
gyelemfelhívó tábla kihelyezé-
sét. 

A képviselő-testület mun-
katerv szerinti következő ülé-
sét június 27-én, csütörtökön 
tartja.

Kapás Mónika

KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Az „új ellenzék” 
és a Valóság 

nagybácsi 
(avagy trükközések 

és tükrözések)
(2.)

Bevallom, nem így szerettem volna 
folytatni múlt heti jegyzetem, más té-
máról akartam írni, ám közben a fel-
gyorsult ellenzéki átrendeződés és a szo-
morú, dunai hajókatasztrófa hírei és mi-
értjei is feltolultak.

Történt ugyanis, hogy az MSZP veze-
tősége - talán azért, mert felfogta az „idő 
gyorsulását” - rögtön beállt Gyurcsány 
úr mögé a sorba. A régi nagy MSZP-s 
mogulok – Lendvai Ildikó és Kovács 
László – azonnal jelezték a „new deal”-t: 
csak a DK-val való fúzió, egyesülés ment-
heti meg a pártot. (No meg természete-
sen a pártkasszát!) A párt jelenlegi el-
nöke, Tóth úr valószínűleg felidézte az 
egykori magyar katonanóta kezdő sora-
it – „Állj be Berci katonának/ jobb dógod 
lesz mint apádnak...”, etc. – és percig 
sem habozott. Leváltatta Bangóné elv-
társnőt, mint aki nagyban felelős a vá-
lasztási kudarcért (elhíresült rágcsálós 
hasonlata miatt), viszont Újhelyi kam-
pányfőnököt (aki a féregirtásra felszólí-
tó plakát ötletadója) javasolta Brüsszel-
be utazó képviselőnek. Amit természete-
sen a választmány megszavazott. Nincs 
is ezzel semmi baj, végtére is a párt bel-
ügye. (Szanyi kapitány ezt nem egészen 
így látja, de az meg az ő „magányügye”.)

A DK elnökének is kb. ilyen színvona-
lú a helyzetértékelése. Pedig ő azt hiszem, 
elvégezte a marxista-leninista középisko-
lát is, ahol mindenképpen hallania kel-
lett a „Konkrét helyzet, konkrét elemzése” 
című, dial-mat nagyfejezetről. Ám való-
színűleg a játszótéri homokozó melletti 
kispályás focimeccsen drukkoló közönség 
is lelkes ovációba kezdett, amikor mint 
csapatkapitány harsogta a meccs vé-
gén: „13-4 ugyan az eredmény javukra, 
de mindenki láthatja, mi nyertünk, mert 
nem rúgták be a 14. gólt, pedig szerették 
volna!” (Ők viszont ugye semmiképpen 
nem szerettek volna ötödiket!?)

Félretéve az iróniát, sajnos a valóság 
tükre és tükröződése gyakran ennél sok-
kal bonyolultabb és nyersebb. Különösen 
akkor, ha a „társadalmi valóság” tükrö-
zése összefonódva keveredik a „termé-
szeti valóság” tükrözésével. Ilyen pl. most 
a súlyos dunai hajószerencsétlenség be-
mutatása, szinte „helyszíni közvetítése”, 
amelyről főleg a tévé és az internet tük-
rözései révén kapunk képeket, illetve 
képsorokat. S ezzel együtt, természete-
sen „tudatformálást”. Hogy ez mennyire 
primitív, álságos, hazug és manipulatív, 
meggyőződhet róla mindenki, aki nyo-
mon követi az ATV „közvetítéseit”, kü-
lönösen úgy, ha rögzíti ezeket, és szem-
besíti ugyancsak ennek a csatornának a 
betelefonálós „Fórum” c. műsorával. Va-
lamint összeveti pl. a mandiner.hu ol-
dalán megjelenő tematikus írások alatti 
kommentekkel.

(Folytatás a következő számban)
-ács-

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek júniusi 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  június 18. 15.00-16.00-ig,  
   Városháza 2. terem
Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  június 25. 16.00-17.00-ig,  
   Városháza 2. terem
Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  június 24. 16.00-17.00-ig,  
   Városháza 2. terem

Gyurcsek János  4. választókörzet  június 24. 8.00-10.00-ig,  
   Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  június 18. 14.30-16.30-ig, 
   Városháza 5. szoba

Karcagi-  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  június 17. 15.00-16.00-ig,  
   Városháza 2. terem

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

Pánti Ildikó  8. választókörzet  június 11. 10.00-11.00-ig,  
   Kádas György Ált. Isk.,
   Kisújszállási út 45. 

Lapzárta: 
2019. június 17. (hétfő) 12.00 óra

Meghívó
A 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője

„AuTóBuszos
VÁRosIsMERETI sÉTÁRA”

hívja és várja az érdeklődőket
(nagyszülő-szülő-unoka korosztályig) 

Időpont:
2019. június 12. (szerda)

Úticél:
ApAvárA és kÖrnyéke

Túravezető: 
Ruzicska Ferenc

Találkozó:
2019. június 12-én (szerdán) 13.30 órakor
a Kádas György Szakiskola parkolójában.
(A kirándulást esős időben is megtartjuk.)

Jelentkezés a kirándulásra:
2019. június 11-én (kedden) 10.00-11.00 óra között

személyesen az érkezés sorrendjében 
a Kádas György Szakiskola fogadóterében.

(Azok az érdeklődők, akik az előző - esős idő miatt 
elmaradt kiránduláson - jelen voltak 

a Kádas György Szakiskolánál, számukra a hely 
biztosított, jelentkezni nem kell!)

 
Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár:

Pánti Ildikó,
 a 8. sz. választókerület 

önkormányzati képviselője

Testületi ülés
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RIPORT HIRDETMÉNYEK

- A 2019/2020-as nevelési év-
ben megközelítőleg 170 gyer-
mek kezdi meg az óvodát, 
amely körzetek szerint, a vá-
ros kilenc ovijában oszlik majd 
meg, ahol tiszta- és vegyes élet-
korú csoportokban kezdik meg 
a foglalkozásokat a nevelőkö-
zösségek. Külön öröm a veze-
tés számára, hogy várhatóan az 
idei év szeptemberétől a felújí-
tott Zöldfa úti tagóvoda is ki-
nyitja kapuit. A hatályban lé-
vő törvények szerint a gyermek 
abban az évben, amelynek au-
gusztus 31. napjáig a harma-
dik életévét betölti, a nevelési 
év kezdő napjától legalább na-
pi négy órában, óvodai foglal-
kozáson köteles részt venni. Az 
óvoda felveheti azt a gyerme-
ket is, aki a harmadik életévét 
a felvételétől számított fél éven 
belül betölti, illetve lehetnek 
olyan kivételes esetek is, ami-
kor felmentés kérhető az óvo-
dai nevelés megkezdése alól. 
Ehhez szükség van Karcag vá-
ros jegyzőjének felmentést iga-
zoló okmányára, valamint egy 
védőnői- és óvodavezetői ja-
vaslatra is. Lehetőség van arra 
is, hogy a nevelési év közben, 
akik még a harmadik életévü-
ket nem töltötték be, férőhely 
függvényében tudnak biztosí-
tani helyet számukra. Továbbá 
az óvoda a szülők azon kéré-
sét is igyekszik figyelembe ven-
ni, akik valamilyen okból kifo-
lyólag más körzet tagóvodájá-
ban szeretnék gyermeküket el-
helyezni (például lakóhelyhez, 
munkahelyhez, nagyszülőkhöz 
közelebbi intézmény) - tud-
tuk meg Gulyás Ferencé intéz-
ményvezetőtől.

A vezető arról is beszámolt, 
hogy a nevelési év végének 
közeledtével milyen progra-
mokra kerül sor. 

- Május végén tartottuk tag-
óvodáinkban a ballagásokat. 
Ez mindenkinek fontos ese-
mény, hiszen egy korszak le-
zárását és egy másik életkori 
szakasz kezdetét jelöli. Ezt kö-
vetően június hónaptól a sza-
badidős programok időszaka 

következett. Ilyenkor a neve-
lők kíséretében meglátogatják 
a gyerekek a város szépen fel-
újított játszótereit, a tájházat, a 
Lombkorona sétányt, a Karca-
gi Kunlovardát, csakhogy né-
hányat említsek a program-
jaink közül - fogalmazta meg 
Gulyás Ferencné. 

Az óvodai nevelés keretein 
belül különféle táborok szer-
vezésére is sor kerül a nyár fo-
lyamán. Ezek közül megemlí-
tendő az Akácliget Gyógy- és 
Strandfürdőben megszerve-
zésre kerülő, két héten át tar-
tó fejlesztő tábor. Itt negyven-
negyven fő vesz részt, két íz-
ben. A fejlesztő tábor kereté-
ben kerül sor az úszást előké-
szítő, vízhez szoktató prog-
ram biztosítására is, ami a na-
pi tevékenységek között kap 
szerepet.

- Július első hetében négy tá-
bor kerül megtartásra, amely 
immáron hagyományos kere-
tek közt valósul meg az intéz-
ményben. Lesz kézműves al-
kotó tábor, zenei fejlesztő tá-
bor, környezeti tábor és nép-
hagyományőrző tábor is. Ezek 

a programok tematikusak, he-
ti felosztásban kerülnek meg-
tartásra, és az egész napjukat 
leköti a nagycsoportos gyere-
keknek mindamellett, hogy 
sok élményt biztosítanak szá-
mukra - tudtuk meg az intéz-
ményvezetőtől, aki elmondta, 
hogy június végétől nyolc tag-
intézmény bezár, és júliustól 
megkezdve egy óvodában van 
lehetőség a gyerekek elhelyezé-
sére. Az elmúlt évek tapaszta-
latai alapján nagyjából nyolc-
van-kilencven fő veszi igény-
be az óvodai ellátást. Ebben az 
időszakban is szervezett, ter-
vezett mozgásfejlesztéssel, él-
ményt adó tevékenységekkel 
kötik le az ovisok figyelmét.  

Gulyás Ferencné intézmény-
vezető hangsúlyozta, hogy is-
mét egy tartalmas évet zárt 
a Madarász Imre Egyesített 
Óvoda közössége, szép ered-
ményekkel és megannyi prog-
rammal, élménnyel fűszerez-
ve, amely természetesen a kö-
vetkező nevelési évben is foly-
tatódni fog, hiszen számukra a 
gyermek az első.  

Brehó Mónika 

TARTAlMAs nEVElÉsI ÉVET 
zÁRTAK Az óVodÁK

Eseménydús időszakot tudhat maga mögött a Madarász Imre Egye-
sített Óvoda vezetése. Április 29-30-a közt került sor az óvodai be-
íratásra, valamint ezzel párhuzamosan a nyári táborok szervezése 
is középpontba került. A részletekről Gulyás Ferencné intézmény-
vezetőt kérdeztük. 

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

pályázatot hirdet a Györffy István Nagykun 
Múzeum – Karcagi Hírmondó - Karcag

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

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

5300 Karcag, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbí-
zással járó lényeges feladatok:
 - riportok, tudósítások készítése,
 - társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport-

eseményeken, rendezvényeken, sajtótájékoztató-
kon való részvétel,

 - munkája jellegének megfelelően részt vesz délutá-
ni, esti, hétvégi eseményeken, rendezvényeken,

 - beszámoló, híranyag, illetve, kommentár írása.

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

Pályázati feltételek:
 - főiskolai végzettség (humán szak),
 - gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 - büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 - médiában való jártasság,
 - szakirányú végzettség,
 - fotózásban való jártasság,
 - „B” kategóriás jogosítvány.

Elvárt kompetenciák:
 - kreativitás,
 - precizitás, pontosság,
 - csapatban való együttműködés készsége,
 - önálló munkavégzés,
 - kiváló szintű kommunikációs képesség,
 - rugalmasság, alkalmazkodó készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
részletes szakmai önéletrajz fényképpel, motivációs le-
vél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány fel-
mutatása a munkakezdés feltétele, iskolai végzettsé-
get, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata. 
Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát 
a bírálatban résztvevők megismerhetik. Amennyiben 
rendelkezik médiánál eltöltött gyakorlattal, referencia-
levél a munkáltatótól.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a mun-
kakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően, 
azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 30.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a 
pályázatnak a Györffy István Nagykun Múzeum - Kar-
cagi Hírmondó szerkesztősége címére történő megkül-
désével (5300 Karcag, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.), vagy 
elektronikus úton a hirmondo@ph.karcag.hu e-ma-
il címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Ha a pályázatra nem érkezik megfelelő jelölt, a pályá-
zat újra kiírásra kerül.

újságíró munkakör 
betöltésére.
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Olvastad már? címmel pró-
zamondó versenyt szerve-
zett a Déryné Kulturális Köz-
pont Csokonai Könyvtára má-
jus 28-án, kedden. A verseny-
zők a prózarészletek előadá-
sa után rendhagyó módon a 
könyvet a jelenlévők figyel-
mébe is ajánlották.

A prózamondó versenyen 
Szabó Péterné gyermekkönyv-

táros köszöntötte a versenyző-
ket és a közönséget. Elmond-
ta, hogy a Magyar Könyvkiadók 
és Könyvterjesztők Egyesülése 
(MKKE) 90. alkalommal rende-
zi meg az Ünnepi Könyvhetet, 
amelyhez a 2001-es Olvasás Éve 
óta már 18. alkalommal kapcso-
lódtak a Gyermekkönyvnapok 
eseményei is.

- Ezzel a mai, Olvastad már? 
című rendezvénnyel szeretnénk 

beharangozni a könyves hetet. 
Legyen ez a rendezvény az ol-
vasás diadala, ahol a prózamon-
dó versenyen túl, remélem, si-
kerül mindannyiótokhoz köze-
lebb vinni az olvasás élményét 
és szeretetét – fogalmazott Sza-
bó Péterné, aki kiemelte, hogy a 
könyvek új világot nyitnak meg 
előttünk, valódi ajándék az, ha 
magunkra szánhatunk egy kis 
időt.

Az általános iskolák felső ta-

gozatos diákjai egymást kö-
vetően adták elő kedvenc 
prózai részletüket, majd a je-
lenlévők figyelmébe ajánlot-
ták a teljes könyv elolvasását.

Szabó Péterné a verseny 
után egy könyves vakrandira 
invitálta a versenyzőket és a je-
lenlévő osztályokat. A diákok-
nak az újságpapírokba cso-
magolt könyveket mindössze 
a néhány soros ajánló alapján 
kellett értékelniük, hogy me-

lyiket olvasnák el leginkább. 
Így nem befolyásolhatta a vá-
lasztást a borító vagy az olda-
lakon található képek.

A program célja, hogy a fel-
ső tagozatos gyerekek se sza-
kadjanak el az olvasástól, a 
könyvtártól, hiszen míg alsó 
tagozatban számos olvasásra 
ösztönző program van, addig 
a felső tagozatosak számára 
már kevesebb.

Kapás Mónika

Eredmények:
Arany minősítésben részesült:

Tóth Liliána 5.b (Györffy I. Kat. Ált. Isk.)
Bíró Janka 5.b (Karcagi Nagykun Ref. Ált. Isk.)
Birizló Csenge 6.a (Karcagi Nagykun Ref. Ált. Isk.)

Ezüst minősítést szerzett: 
Szegedi Sarolta Dóra 7.b (Karcagi Nagykun Ref. Ált. Isk.)
Gőz Boglárka 5.b (Karcagi Nagykun Ref. Ált. Isk.)

Bronz minősítést kapott: 
Sóti Gábor Ákos 6.a (Karcagi Nagykun Ref. Ált. Isk.)
Farkas Floransz 6.b (Karcagi Nagykun Ref. Ált. Isk.)

A zsűri tagjai: Horváthné Pandur Tünde, a zsűri elnöke, 
magyar szakos pedagógus, dr. Kovácsné Mikola Éva 
pedagógus, Fülöp Ilona könyvtáros.

Prózamondó versenyt rendeztek a felsősöknek

(...folytatás az 1. oldalról)
- Először a Seňor és a Deca-

dence, majd utánuk az Dust ’N 
Bones zárja az estét. Természe-
tesen lesz Juhszárnyék is, ahol 
délután vásári komédiás elő-
adására hívjuk a gyermekeket. 
A gimnázium melletti színpa-
don este a Bikini együttes kon-
certezik, majd fiataloknak szó-
ló disco zárja az estét. A Bor-ud-
varban fog véget érni a péntek 
esti program, ahol a tavaly már 
jól bevált Happy and Band húz-
za a talpalávalót a bulizni vá-
gyók részére. 

- A rendezvény fő napja vi-
szont a szombati.

- Így van. Szombaton a meg-
nyitó ünnepséget követően a 
folklór műsoré a színpad. A 
musicalénekesek, majd a karca-
gi néptánccsoportok fellépését 
követően ide várjuk a Márvá-
nyos együttest, amely tárogató 
nótákat játszik, később pedig a 
rézfúvósoké lesz a főszerep. Az 
eredményhirdetést követően a 
műsor a magyar nóta jegyében 
zajlik, ahol a megszokott ma-
gas színvonalú előadásban gyö-
nyörködhetnek a kilátogatók. A 
gyerekekről sem feledkeztünk 
meg, a Juhszárnyékban vár-
juk a délutáni előadásra a fia-
talokat. A Kálvin utcai színpa-
don a délelőtt folyamán a rock-
zenei tehetségkutatóé a fősze-

rep. Az este pedig a nagykon-
certeké: idén a Quentett együt-
tes bevezetője után a Neoton 
Família nagykoncertje lesz lát-
ható, hallható. Az egész feszti-
vált pedig retró disco zárja, ami 

egészen az tűzijátékig várja az 
utcabálozni vágyókat.   

- Milyen újdonságok, kü-
lönlegességek várhatóak eb-
ben az évben?

- Az eltelt húsz év alatt fo-
lyamatosan bővült és válto-
zott a rendezvény. Természe-
tesen most is lesznek változá-
sok, amelyek frissítést jelente-
nek, de alapvetően a jól bevált, 
minden korosztályt megszólító 
programokkal készülünk. Egy 
biztos, ennyi program és hely-

szín még sosem volt a Birkafő-
ző Fesztiválok történetében. A 
Püspökladányi úton az Ifjúsá-
gi Házig terjedő szakaszon kéz-
műves árusokkal találkozhat-
nak, akik a Kálvin 2. iskolai ud-

varban is várják majd a látoga-
tókat. Marad a múzeumi szín-
pad a nóta és folklór progra-
moknak, marad a gyerekek-
nek, családoknak a „Juhszár-
nyék”. A jól bevált Bor-udvar 
már tavaly átköltözött a Vá-
rosháza hátsó parkolójába, hi-
szen a „Nagyszínpad” már pén-
teken is koncertektől lesz han-
gos. A másik tavalyi változás, 
hogy pénteken a Györffy és a 
Sportcsarnok közötti díszud-
varon Rock-udvar ismét kiala-

kításra kerül, ahol helyi zene-
karok mellett persze lesz egy 
sztárcsapat is.  

- Idén először egy tehetség-
kutató versenynek is a hely-
színe lesz a Birkafőző Feszti-
vál? Van-e egyéb különleges-
sége ennek? Esetleg szavazhat 
a közönség a versenyzőkre?

- A lehetőségeinket, s persze 
az eltelt húsz év tapasztalata-
it is látva vágtunk bele a te-
hetségkutatóba. A színpad az 
egész rendezvény ideje alatt 
áll, tehát vétek lett volna üre-
sen hagyni. Az elmúlt években 
pedig sok olyan fiatal zene-
kar megfordult a karcagi szín-
padon, akikből aztán ismert, 
vagy még ismertebb együttes 

vált. Gondoljunk csak a No-
mád zenekarra vagy a Bagossy 
Brothers Companyre.  

A zsűri kiválasztotta a je-
lentkezők közül azt a hat fiatal 
zenekart, amely bemutatkoz-
hat a közönség előtt. Közülük 
kerül ki a győztes – aki a jövő 
évi fesztivál fő zenekara előtt 
fog majd koncertezni  –, és ter-
mészetesen a közönség szava-
zatok legjobbja is. A zenekarok 
bemutatkozása folyamatosan 
hallható az internetes ROCK 
Rádióban, ahol le lehet adni a 
közönség szavazatokat. Aki te-
heti, hallgassa őket akár ott, 
akár majd a színpadon.

Kapás Mónika

Három hét múlva Birkafőző Fesztivál

Képünkön a tavalyi győztes, Kiss István, aki egymás 
után kétszer főzte a fesztivál legjobb pörköltjét
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RIPORT

A nyári szezon május 1-től 
szeptember 30-ig tart. A sze-
zonra való felkészítést a für-
dő vezetősége és dolgozói már 
márciustól megkezdik. Ebbe 
beletartozik a kinti medencék 
karbantartása, felkészítése, a té-
li hónapok okozta károk kijaví-
tása, a téli üzemmódtól eltérő-
en plusz medencék megnyitá-
sa a vendégek számára. Emel-
lett a zöldterületeken a fű nyí-
rása, a vízből történő mintavé-
telezés, valamint a szálláshelye-
ken a festés, mázolás történik 
meg ilyenkor.

A rendelkezésre álló ven-
déglátó helyiségeket is kiadták, 
amelyek már májustól üzemel-
nek is. Kikapcsolódás gyanánt 
a sportolni vágyókat a főépület 
melletti focipálya és lábteniszpá-
lya is várja, míg a relaxálni vá-
gyó vendégek a strand wellness 
részlegét próbálhatják ki.

A fürdő területén belül 2014 
óta üzemelő gyógyászati rész-
leg is várja a gyógyulni vágyó-
kat. Itt barneológiai kezelések 

folynak (masszázs, úgynevezett 
vizes kezelések, stb.), valamint 
együttműködésben állnak a kar-
cagi Kátai Gábor Kórházzal, így 

a strand területén, meghatáro-
zott időpontban, kihelyezett re-
umatológiai rendelést vehetnek 
igénybe a betegek. 

Az idei évi belépő díjak árá-
ban nem lesz változás, a 2018-as 
árak maradnak érvényben.

- A vendégek számát tekintve 

minden évben emelkedést ta-
pasztalunk. Idén is a szálláshe-
lyek - faházak, apartmanházak 
és a kemping is - várják a ven-
dégeket. Külföldről elsősorban 
németek, lengyelek, szlovákok 
és némi holland fordul meg ná-
lunk. Határon belülről pedig el-
sősorban a környező települé-
sek lakói látogatnak meg ben-
nünket - tudtuk meg a fürdőve-
zetőtől.

A strandon idén is lesznek 
nagy rendezvények, amelynek 
sorát a májusban megtartott 
nyugdíjas művészeti találko-
zó meg is nyitotta. Lesz Akác-

liget nap július 20-án, valamint 
ősszel kerül sor a motorostalál-
kozóra. 

- A szezon közben több saját 
programmal is várja a strand a 
látogatókat. Sor kerül még mo-
zifilmvetítésre, nótaműsorral is 
kedveskedni szeretnénk az ér-
deklődőknek, valamint lesz még 
strandok éjszakája, és megtar-
tásra kerül a Magyar Fürdőkul-
túra Napja is. Mindenkit szere-
tettel várunk a fürdőnkbe és a 
rendezvényeinkre is egyaránt - 
mondta el a vezető. 

Brehó Mónika

nyári üzemmódban a „kisfürdő” 

Pünkösdi népszokásokat 
mutattak be a Táncsics kör-
út 19-es óvoda Margaréta 
és Katica középső csopor-
tos óvodásai május 23-án, 
csütörtökön a szüleiknek.

A gyerekek dalos játékokon 
keresztül elevenítették fel azo-
kat a népi hagyományokat, 
amelyek régen éltek pünkösd 
időszakában. Kunné Nánási 

Mónika intézményvezető he-
lyettes, tagintézmény-vezető 
elmondta, az óvodások ezen a 
napon megmutathatják mind-
azt, amit megtanultak, a szülők 
pedig láthatják, hogy mennyi-
re sokat fejlődtek a gyereke-
ik az óvodában. - A nagyszü-

lők számára pedig lehet, hogy 
a régi időket idézik fel a gyere-
kek, hogy az ő korukban ho-
gyan is zajlottak ezek a hagyo-
mányok – fogalmazott Kunné 
Nánási Mónika.

A Margaréta és Katica cso-

portot felkészítették Perge 
Tiborné, Nagyné Varga Csil-
la, Gyarmati Adrienn és Ko-
vácsné Laczikó Tímea óvo-
dapedagógusok. A rendez-
vényt a népi iparművészek 
által biztosított kézműves 
tevékenységek is színesítet-
ték. A gyerekek kipróbálhat-
ták milyen a csipkeverés, ho-
gyan lehet kunhímzést ké-
szíteni, foltot varrni, és meg-
nézhették a kovácsmesterek 
munkáját is.

Kunné Nánási Mónika el-
mondta, ilyenkor a szülők 
„komázhatnak”, tehát kötet-
lenül, tartalmasan beszélget-
hetnek egymással, amellyel a 
kapcsolatok ápolása is a cél.

Kapás Mónika

Pünkösdölő az óvodában

A májusi 1-jei szezonnyitóra a felkészülést már márciusban megkezdte a 
karcagi Akácliget Gyógy-és Strandfürdő - tudtuk meg Andrási Istvántól, 
a nagykun víz-és Csatornamű kft. ügyvezetőjétől. 

(...folytatás az 1. oldalról)
- Az új rendőrkapitánysághoz parkolók is épültek. A bel-

ső udvaron 30 szolgálati gépjármű, és a kollégák autói tud-
nak parkolni, e mellé készült ügyfélparkoló is a hozzánk 
érkező állampolgárok részére. Látva az orvosi rendelőnél 
a parkolási problémát, a Rendőrség felajánlja, hogy ezt a 
parkolót bárki igénybe veheti, aki az orvosi rendelőhöz ér-
kezik. Úgy gondolom, kb. 30 métert kell sétálni idáig, s itt 
biztonságosan le tudnak az állampolgárok parkolni. Gya-
korlatilag rendőri felügyelet alatt is állnak a járművek, hi-
szen be van kamerázva az egész terület. Azt kérem a lako-
soktól, hogy bátran álljanak be a parkolónkba. A kapu reg-
gel 6-tól este 8-ig nyitva van, azt követően pedig a lako-
sok a József Attila utca többi szakaszán és a Széchenyi su-
gárúton tudnak parkolni. Úgy gondolom, hogy abban az 
időszakban olyan csekély a rendelőhöz érkező gépjármű-
forgalom, hogy mindig lesz a fenti útszakaszon elegendő 
parkoló - mondta Teleki Zoltán kapitányságvezető.

DE

Forgalmi rend az orvosi rendelőnél
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Jó hangulatú rendezvényen vet-
tek részt a Refi általános néptánc 
iránt érdeklődő diákjai. A békési 
Belencéres néptáncegyüttes szólópá-
rosa, Simon Zoltán és Csapó Mag-
dolna tartott előadást a 10 éves fenn-
állását ünneplő Csillagrózsa nép-
tánccsoport tagjainak, a résztvevő 
4. évfolyamos diákoknak. A vendég 
szólótáncosok beszéltek együttesük 
megalakulásáról, fellépéseikről, ver-
senyeikről, külföldi szerepléseikről. A 
néptáncegyüttesünk 2005-ben ala-
kult - mondta Simon Zoltán táncos. 
Együttesünk célja és hivatása a Kár-
pát-medencei néptánchagyomány 
minél hitelesebb megismerése, elsa-
játítása, és színpadon való bemuta-
tása. - Fontos feladatunk megszeret-
tetni a táncot a fiatalokkal. Ennek 
érdekében évente több táncházat is 
szervezünk. Turnéztunk Ameriká-
ban, Kínában, Ausztráliában. Fel-
léptünk Észtországban, Svájcban. 

Országos bemutatókon, rendezvé-
nyeken, versenyeken veszünk részt. 
Tánccal búcsúztatjuk a nyarat, kö-

szöntjük az őszt és a telet - folytat-
ta az érdekességek sorát Csapó Mag-
dolna néptáncpedagógus, aki bemu-

tatta a tájegység népi hagyományait, 
népszokásait, a népviseletek gazdag 
tárházát. A néptáncpedagógusoknak 
bemutatkozott a Refi Csillagró-
zsa néptánccsoportjának szólópá-
rosa, Putyora Orsolya és Öreg Ben-
ce. Nagyecsedi táncot mutattak be. 
Ezt követően a Belencéres néptánc-
együttes szólópárosa adott ízelítőt a 
tájegység táncaiból. - A hagyomány 
az, amire építeni lehet a jövőt, ahogy 
elődeink is tették. Nagyon fontos, 
hogy a felnövekvő nemzedék is meg-
szeresse, magáénak érezze értékein-
ket, hogy ők is tovább vihessék azo-
kat - mondta Biró Andrea, a Refi 
néptáncoktatója. A hagyomány nem 
a hamu őrzése, hanem a láng to-
vábbadása. E bölcsesség birtokában 
a Refiben is arra törekszünk, hogy a 
néptánchagyomány életben marad-
jon.

Iskolavezetés

Bennünk lüktet a világ

2019. május 16-án Nagyné László Erzsébet fő-
igazgatónő, Fazekas Sándor országgyűlési képvi-
selő, Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Sza-
bó András polgármester, és a regionális területi 
igazgató jelenlétében átadta a Kátai Gábor Kór-
ház Nőgyógyászati Szakrendelő II. Kunhegyes 
megújított rendelőjét. 

Igazgatónő elmondta, hogy közel 40 millió Ft 
pályázati pénz elnyerésével sikerült ilyen széppé 
varázsolni a rendelőt. Ezúton ismételten szeret-
nénk megköszönni azt a sok törődést, gondos-
kodást, amelyben részesülünk a karcagi kórház 
igazgatósága részéről. 

Igazgatónő elmondta, hogy nagy örömére 
szolgált az ismételt pályázat megnyerése. 2018 
júliusában Semmelweis napon a „volt szülőott-
hon” helyén újjáépített ápolási osztály került át-
adásra.

Ekkor 130 millió Ft-ot sikerült elérni a pályáza-
tával, ezt követően az ápolási osztály 32 ápoltja, 
24 dolgozója egy csodálatosan szép, kórházi el-
helyezést, illetve munkahelyet kapott.

A kunhegyesiek a szülőotthon 1989-es meg-
szüntetése óta nem kaptak olyan lehetőséget, 
hogy a kor színvonalának megfelelő kórterme-
ket, kórtermi berendezéseket kapjanak.

A fokozottan hátrányos helyzetű Kunhegyesi 
Járás csak a karcagi kórház igazgatónőjének 
szervező munkájával, odaadó törődésével jutha-
tott ilyen lehetőséghez. 

A kunhegyesiek minden tiszteletük és elisme-
résük mellett, amikor elhaladtak a „volt szülőott-
hon” épülete előtt, a szakrendelés torzóját látták. 

Sokan megállítottak érdeklődve, mikor várha-
tó a szakrendelés részlegének megújítása is. 

Azért írok megújítást, mert nemcsak a mai kor 
színvonalának megfelelő szintű szakrendelés vá-
rószobái, vizsgáló szobái, orvosi szobája újult 
meg, hanem az épülettel együtt a gyógyításhoz 
szükséges orvosi műszerpark is jelentősen meg-
fiatalodott. 

Nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy a 
kunhegyesiek, betegek, nővérek nevében megkö-
szönjem a megújított szakrendelő átadását. 

Kissé elcsukló hangon azt mondtam: 1972 óta 
dolgozom Kunhegyesen, egész életemben arra 
vágytam, hogy egy ilyen szintű rendelőben dol-
gozhassak. Szeretném leírni, hogy a luxusszállo-
dáknak megfelelően az egész épület körbecsem-
pézett.

Fűtése, melegvíz-szolgáltatása megújított, a 
rendelőben és az előzőkben már leírt ápolási osz-
tályon is szenzoros szappanadagoló, alkoholos 
kézfertőtlenítő, papírtörölköző áll az ápoltak és a 
betegek rendelkezésére. 

A rendelő bemutatása során elmondtuk, hogy 
1972 óta közel 500.000, tehát évi 8-10.000 beteget 
vizsgáltunk meg. A nőgyógyászati betegek ellá-
tása mellett terhes tanácsadást, és onkológiai ta-
nácsadást is végzünk.

Igazgatónő jelenlétében a területi igazgató 
megígérte, hogy még ebben az évben egy leg-
újabb típusú ultrahangkészüléket is kapunk.

Igazgatónő boldogan mondta, hogy köszön-
jük. Az ismételt lehetőségre pályázunk, és remél-
jük, hogy októberben ismét ünnepelünk.

Amikor ezeket a sorokat írom, nemcsak a pol-
gármester úr nevében, a magam nevében, ha-
nem az azóta a rendelésen megfordult maximá-
lisan megelégedett, és ismét az igazgatónő jóvol-
tából rendelőjükre büszke betegek nevében írom 
köszönetünket. 

Tesszük ezt azért is, mert a FIDESZ kormány-
zást megelőző időkben hiába pályáztunk, kellett 
egy kiváló képességű menedzser, a karcagi kór-
ház igazgatónője, Nagyné László Erzsébet és Ko-
vács Sándor képviselő úr, akik az ország leghát-
rányosabb, Kunhegyesi Járására gondolva segí-
tették a betegellátás magasabb szinten tartását.

dr. Ács Miklós
 főorvos

A KUNHEGYESIEK KÖSZÖNETE
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településren-
dezési eszközökről, valamint egyes településren-
dezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 43/A 
§ (2) bekezdésének megfelelően ezúton tájékoz-
tatom Karcag város lakosságát, érdek-képvise-
leti, civil és gazdálkodó szervezeteit, vallási kö-
zösségeit arról, hogy Karcag Városi Önkormány-
zat Képviselő-testülete a településkép védelmé-
ről szóló rendeletének módosítását határozta el.

Tájékoztatom, hogy a R. 29/A § (1) 
bekezdése alapján 

2019 június 12-én (szerdán) 
15.00 órakor

lakossági fórum megtartására kerül sor.
A lakossági fórum helye:

Karcagi Polgármesteri Hivatal 
5300 Karcag, Kossuth tér 1. szám 

2. sz. tanácskozó terme

A településkép védelméről szóló rendelet 
módosításával kapcsolatos észrevételeket és 
javaslatokat a lakossági fórumon szóban, to-
vábbá a lakossági fórumtól számított 8 napon 
belül papíralapon a lent megadott címre vagy 
elektronikusan a phkarcag@ph.karcag.hu cím-
re elküldve lehet megtenni.

Karcagi Polgármesteri Hivatal
5300 Karcag, Kossuth tér 1.

Amennyiben a meghirdetett anyaggal kap-
csolatban kérdésük van, kérem keressék tele-
pülésünk főépítészét: 

Farkas Renáta főépítész: 06/30-414-6325
Dobos László
polgármester

HIRdETMÉnY
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ÉRDEKESSÉGHÍREK

Ma Izrael egyik nagy problémája a paleszti-
nai arab menekültek és a hozzájuk tartozó ter-
rorizmus. Arról már írtam, hogy a második vi-
lágháború befejeztéig ezen a területen gyakor-
latilag polgárháború dúlt, rengeteg áldozattal. 
Végül az ENSZ kétállami megoldást javasolt, és 
meghatározta a területi határokat is. Ezt a zsi-
dók elfogadták, az arabok nem. Ezután a har-
cok felerősödtek. Volt azonban ennek a határo-
zatnak egy vonzata, mégpedig az, hogy a leen-
dő Izraelnek ítélt területekről a gazdagok és az 
értelmiségiek elkezdtek menekülni. Ők voltak 
a vezetők, akik magára hagyták a népet, egy-
részt félve a zsidóktól, másrészt nem kértek a 
főmufti Husszeini államából sem. Az emberek 
látván vezetőiket, akik elhagyták házaikat, pá-
nikba estek, és mentek utá-
nuk. Ezt a környező orszá-
gok arab vezetői is erősítet-
ték azzal, hogy csak rövid 
időre kell távozniuk, mert 
a zsidókat úgyis a tenger-
be szorítják, s akkor vissza-
térhetnek. Így Izrael kikiál-
tásáig 200 ezer arab hagy-
ta el Palesztinát. Érdekes, 
csak a muszlim arabok me-
nekültek, a drúzok és a ke-
resztény arabok nem. A há-
ború kitörése jellegénél fog-
va fokozta a menekülési 
kényszert. Mire Izrael győ-
zött, nem pontos számítá-
sok szerint összesen 6-800 
ezer arab menekülhetett 
el. Tiberias, Jaffa, Cfat, Bét 
Sean lakói elhagyták város-
ukat a kisebb települések 
mellett. Részben az izraeli erők üldözték el, na-
gyobb részt az arabok kényszerítették a lakos-
ságot a menekülésre. Kelet-Jeruzsálemből a Jor-
dán haderő üldözte el a zsidókat. A palesztinok-
nak ítélt területekből Jordánia elfoglalta a mai 
Ciszjordániát és Kelet-Jeruzsálemet. Egyiptom 
Gázát felügyelte. Az Arab Légió Jordániában 
gyorsan leszámolt az államon kívüli fegyvere-
sekkel. Egyiptom Husszeininek megengedte, 
hogy létrehozza a Teljes-Palesztina kormányt, 
de 1952-ben az Arab-Ligával együtt felszámolta 
azt. Az 1967-es háborúig gyakorlatilag nem le-
hetett autonómia törekvés a palesztinai arabok 
részéről. Husszein Jordánia királya kijelentette: 
„1948 óta az arab vezetők felelőtlenül közelítet-
ték meg a palesztin problémát. Önző politikai 
célokra használták a palesztin népet. Ez nevet-
séges és mondhatnám, még bűnös is.”

De a kérdésnek van egy másik oldala is. Két-
ezer éven keresztül éltek zsidók az észak-afri-
kai arab országokban, pl.: Algériában, Liba-
nonban, Irakban, Jemenben, Szíriában, va-
lamint Törökországban és Iránban. 1948 kö-
rül mintegy 850 ezer zsidót üldöztek el ezek-
ből az országokból úgy, hogy csak az életüket 
menthették, és mindenüket ott kellett hagyni-
uk. 200 ezer ember Amerikába ment, a többi 
Izraelbe. Ők menekültek voltak. Miért nem él-
nek menekülttáborokban? Pedig abban az idő-
ben Izrael lakosainak a száma még nem érte el 
az egymilliót. Mégis befogadták őket. Néhány 
érdekes adat: 1948 előtt 150 ezer zsidó élt Irak-
ban, ma kevesebb, mint 10. Algériában 140 ezer 
zsidó élt, ma kevesebb mint ötven. A sokkal né-
pesebb arab országok a testvéreiket miért nem 
fogadták be ennyi év alatt? Az ENSZ és az Eu-

rópai Unió állandóan a menekült arabok visz-
szatelepítéséről és kártalanításukról szónokol. 
Az arab-muszlim országokból elüldözött zsi-
dókról miért nem tesz említést senki? Az ENSZ 
megalapította a soha máshol ennyi ideig mű-
ködő, csakis egy népcsoportot szolgáló segély-
szervezetét, az UNRWA-t. Ezt az USA és az 
Európai Unió pénzelte javarészt. Ebben az év-
ben az USA megvonta a támogatását. Heather 
Nauert amerikai külügyi szóvivő a döntést az-
zal indokolta, hogy „az UNRWA üzleti modell-
je és költségvetési gyakorlata „menthetetlenül 
hiányos”. Hozzátette: az ügynökség „végtelenül 
és exponenciálisan bővülő kedvezményezettek-
ből álló közössége egyszerűen fenntarthatatlan, 
évek óta válság-üzemmódban van”.

Egy EU-s interpelláció: Beatrix von Storch 
és Robert Jaroslaw Iwaszkiewicz „Az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének a közel-keleti palesz-
tin menekülteket segélyező hivatala (UNRWA) 
egy különleges ENSZ-ügynökség. 30.000 főt al-
kalmaz, akik közül szinte mindenki helyi ille-
tőségű, és a nemzetközi alkalmazottak száma 
gyakorlatilag elhanyagolható. Úgy tűnik, hogy 
nem felügyelik számvitelét és fellépéseit, mi-
vel belső irányítása merőben eltér az ENSZ töb-
bi ügynökségétől. Mindazonáltal az EU hatal-
mas pénzügyi és más jellegű támogatást nyújt 
ennek az ügynökségnek. Ez aggasztó, mivel az 
UNRWA nem határolódott el bizonyos terror-
cselekményektől. Emellett egyes jelentések azt 
állítják, hogy az UNRWA bizonyos alkalma-
zottai – még a pedagógusként dolgozók is – ak-
tívan részt vettek terrorcselekményekre való 
felbujtásban.”

Kérdéseik rövidítve: Mennyi pénzt adott az 
EU, és ellenőrizték-e felhasználását? Tudja-e 
a Bizottság, hogy az UNRWA épületeit terro-
rista célokra használják? Vissza kellene-e csa-
tolni közvetlenül az ENSZ felügyelete alá az 
UNRWA-t?

Ma azt állítják, hogy 5 milliónál többre 
emelkedett a menekültek és leszármazottaik 
száma. Vegyük azt, hogy a menekültekből 600 
ezer ember kényszerült menekülttáborban él-
ni, akkor ez közel kilencszeres növekedés. In-
diában, ahol a népszaporodás az egyik legna-
gyobb a világon, 1948-ban 373 millióan éltek, 
ma nagyjából 1 milliárd 370 millióan, ez négy-
szeres növekedés.

(Folytatása következik.)
dr. Molnár Sándor

Izrael, ahogy én látom

Egyszer talán gyűlölködés nélkül így lesz. 
Együtt kirándultunk egy arab házaspárral a sivatagban

Gyermeknap alkalmából idén is tárt kapuval várták az 
érdeklődőket május 25-én, szombaton a tűzoltószertá-
rak. Megyénkben valamennyi hivatásos tűzoltóság, ka-
tasztrófavédelmi kirendeltség, önkormányzati tűzoltó-
ság életébe betekinthettek az érdeklődők ezen a napon.

Karcagon a szolgálatban lévő tűzoltók várták az ér-
deklődő gyerekeket és a felnőtteket a tűzoltólaktanyá-
ba, ahol megmutatták belülről is a tűzoltó autót, a gye-
rekek beülhettek az autóba, majd kipróbálták milyen 
nehéz a tömlőt tartani. Ottjártunkkor két kisgyerme-
kes apuka - Györfi Gábor Péter a 3,5 éves Marcellel és 
Tokai Péter az 5 éves Annával és a 2,5 éves Péterrel ér-
kezett megnézni a tűzoltók életét. A kisfiúk természe-
tesen tűzoltós pólóban jöttek, s a tűzoltóautó minden 
részét alaposan tanulmányozták, majd hárman, min-
den erejüket összeszedve, megpróbáltak vízsugárral 
is célozni. A gyerekeik lelkesedését látva, az apukák is 
csatlakoztak, és a tűzoltósisakot ők is feltették egy fo-
tó kedvéért.

Gyereknap a tűzoltóságon

Mozdulj család! néven tartott gyermeknapot má-
jus 24-én, pénteken a Györffy István Katolikus Általá-
nos Iskola alsós munkaközössége tanulói részére. Ko-
vács Miklósné igazgató köszöntője után az osztályok 
különböző ügyességi feladatokat teljesítettek, de volt 
kézműveskedés, csillámtetoválás és ugrálóvár is. A fel-
adatokat a pedagógusok és szülők állították össze, a 
csapatokat is szülők kísérték az állomásokra, ahol ők is 
bekapcsolódtak a játékokba.

Mozdulj család!
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A nemzeti Tehetség Program keretében „síppal, dobbal, nádi hegedűvel” c. pályázati projekt megvalósulása 
a Madarász Imre Egyesített óvoda Csokonai úti óvodájában

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, „A hazai és határon túli óvodai te-
hetség-kibontakoztató programok támogatása” című, NTP-OTKP-18-0091 pályázati azonosító számon szereplő „Síppal, dobbal, nádi hegedűvel” el-
nevezésű nyertes pályázat 2018. szeptember és 2019. május között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Csokonai úti  óvodájában. 

A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás: 661.000 Ft.
A pályázati programban az óvoda „Aprólábak” gyermektánc tehetségműhelye vett részt 16 gyermekkel, Benéné Kecskeméti Anikó tehetséggon-

dozó óvodapedagógus vezetésével.
A 30 órás program célja a gyermekek érdeklődésének felkeltése a népi kultúra és a népzene iránt, olyan élmények nyújtása, amelyek segítik a ze-

nei anyanyelvünk, nemzeti identitás tudatunk megőrzését. Interaktív tevékenységeken keresztül a zene, és a népi hagyományok, eszközök, tárgyak 
megismerése, megértetése. Az élmények hatására a tehetségígéretes gyermekekben a népszokások iránti tisztelet kialakítása, a bennük rejlő értékek meg-
láttatása.

A projekt során az általános iskolákkal és művészeti iskolával szoros együttműködés alakult ki: közös táncházak, galéria megnyitók, hangszer-
bemutató.

Az „Aprólábak” Néptánc Gálán lehetőséget teremtettünk arra, hogy a szülők részesei legyenek a gyermekek zenei és táncos élményeinek, megtapasz-
talják a gyermekek kiemelkedő adottságainak kibontakozását, elköteleződjenek a tehetséggondozás iránt. A városunk, a környező települések óvodai és 
iskolai néptánccsoportjainak bemutatkozásán túl lehetőséget teremtettünk az egymástól tanulásra, a szakmai kapcsolatok erősítésére, bővítésére.

A projekt megvalósítása során a Györffy István Nagykun Múzeumban múzeumpedagógiai módszerek alkalmazásával a gyermekek megismerked-
tek a Nagykunság néphagyományaival, jellegzetes népviseletével, népi játékokkal.

Lazító programként kirándultunk Budapestre, ahol részt vettünk az Országos Táncháztalálkozón a Papp László Sportarénában. Az élmény mélyí-
tette a nemzeti kultúránk iránti szeretetet, életre szóló élményt nyújtott a gyermekeknek és szüleiknek.

Gulyás Ferencné
intézményvezető

A nemzeti Tehetség Program keretében „Gyertyaláng” 
c. pályázati projekt megvalósulása a Madarász Imre 

Egyesített óvoda Kinizsi úti óvodájában
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erő-

forrás Támogatáskezelő által meghirdetett, „A hazai és határon túli 
óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása” című, NTP-
OTKP-18-0083 pályázati azonosító számon szereplő „Gyertyaláng” el-
nevezésű nyertes pályázat 2018. szeptember és 2019. május között valósult 
meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kinizsi úti óvodájában. 

A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás: 637.000 Ft.
A pályázati programban az óvoda „Szivárvány” zenei tehetségműhe-

lye vett részt 10 gyermekkel, Péter Lászlóné tehetséggondozó óvodape-
dagógus vezetésével.

A 30 órás program célja szülővárosunk épített kulturális értékei mel-
lett a helyi népi kismesterségek, a vidékhez kötődő néprajzi mozaikok 
megismertetése, ehhez tartalmilag kapcsolódó zenei anyagok, változatos 
zenei képességfejlesztési lehetőségek összekapcsolása. A ritmus és dallam 
összefűzésével változatos mozgásformák hozzákapcsolásával közösség-
formáló élményhatás megvalósítása, a zenei képességek, készségek össze-
hangolása más fejlődési terület készségeivel, képességeivel, városunk ér-
tékeinek felfedezése, amelyeket a tudás lángjával, „gyertyalánggal” jelöl-
tünk. Az ünnepekre való ráhangolódást élményre épülő műhelyfoglal-
kozásokon valósítottuk meg. Az autentikus cigány zenei világ beépült 
a műhelymunkába, amelyet térségi szinten mutattunk be a Karcag és 
Térsége Tehetségsegítő Tanács Szakmai fórumán 2019. március 27-én.

Élményszerző és lazító programokon gazdagítottuk a projektet, el-
látogatunk a Városházára az én szülővárosom - a Nagykunság fővárosa 
– Karcag c. program keretében, lovaskocsival kirándultunk a Kunlovar-
dába, ahol őshonos állatokkal, gondozásukkal ismerkedettünk meg. A 
Györffy István Nagykun Múzeum – A kunok öröksége című kiállítás 6 
kiállítótermének anyagát dolgoztuk fel a zenei tehetséggondozásra fóku-
szálva, minden terem kiállított anyagához tartalmilag, témailag kapcso-
lódó zenei anyaggal, zenei képességfejlesztéssel valósult meg a műhely-
munka. Karácsonyi ünnepekre való érzelmi ráhangolódást segítő élmény 
volt a Karcagi Református Nagytemplom és a Szent Pál Marista Általá-
nos Iskola Passiójátékának megtekintése.

Gulyás Ferencné
intézményvezető

A nemzeti Tehetség Program keretében „Megy a labda 
vándorútra” c. pályázati projekt megvalósulása a Madarász 

Imre Egyesített óvoda Takács Péter úti óvodájában
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erő-

forrás Támogatáskezelő által meghirdetett, „A hazai és határon túli 
óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása” című, NTP-
OTKP-18-0121 pályázati azonosító számon szereplő „Megy a labda ván-
dorútra” elnevezésű nyertes pályázat 2018. szeptember és 2019. május kö-
zött valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Takács Péter úti 
óvodájában.

A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás: 500.000 Ft.
A pályázati programban az óvoda „Délutáni pattogó” testi-kinesz-

tetikus tehetségműhelye vett részt 14 gyermekkel, Gyökeres Éva tehet-
séggondozó óvodapedagógus vezetésével.

A 30 órás program célja a labdavezetési technikák elsajátítása, a 
gyermekek edzése, miközben megismerkednek a labdás sportágakkal, 
kézilabda, kosárlabda, röplabda, labdarúgócsapatokkal, a sportág szabá-
lyaival, közös programok során. 

A projekt során ügyességi labdajátékok, biztonságos labdakezelés alap-
jai, labdapattogtatás, dobás technikái voltak a fő elemek a műhelyfoglal-
kozásokon. A páros és csapatjátékok motivációt, bátorítást adtak a gyer-
mekek számára, amellett, hogy az egészséges versenyszellem kialakítását 
támogatták. A Városi Sportcsarnokban a kézi-, kosár- és röplabda ál-
talános iskolai, középiskolai csapataival és edzőkkel, a műfüves pályán 
a futball csapattal közös játékos „edzésen” vettünk részt. Ezek a közös 
együttlétek különleges együttműködés érzését jelentették óvodás gyer-
mekeinknek.

Élményszerző és lazító programokon vettünk részt, kirándultunk a 
püspökladányi Farkas-sziget Arborétumba, a Debreceni Állat-és Nö-
vénykertbe. A növény és állatvilággal való ismerkedés, megtapasztalás 
mellett a kirándulások erősítették a tehetségműhely tagjai között az ösz-
szetartozás, a közösségbe tartozás érzését. A karcagi Akácliget Gyógy- 
és Strandfürdő uszodájába szervezett látogatás során a tanmedence ki-
próbálása közben a gyermekek megtapasztalták a vízben történő moz-
gás örömét.

Gulyás Ferencné
intézményvezető
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HIRDETMÉNYEK
Légy részese 
Te is a TOUR 

karcagi rajtjának!

Várunk 2019. június 15-én 
(szombat) délelőtt 10.30 órá-
ra a Déryné Kulturális Köz-
pont előtti lezárt útszakaszra 
barátaiddal, szüleiddel, nagy-
szüleiddel s persze a KERÉK-
PÁRODDAL, hogy együtt te-
kerjünk a főmezőny előtt a 
hivatalos RAJTKAPU alatt.  

Elgurulunk együtt a Ma-
darasi úton a Karcag táblá-
ig, integetünk a helikopter-
nek, majd útjára engedjük a 
Kékesre tartó versenyzőket. 

Rajt: 11.00 órakor. 

A gyerekeket délelőtt to-
vábbi játékos programokkal 
várjuk a Városháza előtt, ahol 
kipróbálhatják kerékpáros tu-
dásukat, ügyességüket. 

Mutassuk meg együtt, 
hogy Karcag a 

kerékpárosok városa. 

Tájékoztatjuk a város lakos-
ságát, hogy a verseny miatt 
2019. június 15-én, szomba-
ton 6.00 és 14.00 óra között 
a Kossuth tér lezárásra ke-
rül, továbbá a Madarasi úton 
részleges útlezárások, forga-
lomelterelések várhatóak. 

Csirkevásár!
A Városi Önkormányzat Városgondnoksága értékesítésre 

meghirdet Harko tipusú húshibridet 
800 Ft/db egységáron, átlag 1,8-2 kg élősúlyban.

Az értékesítés folyamatosan zajlik a készlet erejéig 
2019. június 17. hétfőtől, hétköznaponként 8-12 óráig.

Az árusítás helye: Rokkantkert 1. – Baromfitelep (Lovardával szemben)
Egyezetés telefonon: 06/30-349-1363

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, 
Berekfürdő területére 

vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra 

(péntek 16.00 órától hétfő 
reggel 07.00 óráig).

Június 15-16. 
 dr. Saliga Viktória 
 Karcag, Zöldfa utca 25.
  Tel.: 06/30-941-5759  

Tájékoztatás
A Madarász Imre Egyesített Óvoda 

tájékoztatja a kedves lakosságot, hogy 
kerékpáros ügyességi vetélkedő mi-
att, 2019. június 12-én 13.30-18.00 
óráig a Táncsics krt., Horváth Fe-
renc és a Dózsa Gy. út közötti útsza-
kasz lezárásra kerül.

Rossz idő esetén 
a rendezvény elmarad.

Gulyás Ferencné 
intézményvezető
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Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2019. június 21-én jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

HIRDETMÉNYEK

Június 8. (Szombat) 
8.00-13.00 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)  

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

Június 9. (Vasárnap) 
9.00-12.00 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)  

Június 10. (Vasárnap) 
Ünnepnap!
9.00-12.00 óráig 
 Oroszlán Gyógyszertár 
 (Kórház utca) 

Június 15. (Szombat) 
8.00-13.00 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)  

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

Június 16. (Vasárnap) 
9.00-12.00 óráig 
 Oroszlán Gyógyszertár 
 (Kórház utca)

Gyógyszertári 
ügyelet

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

Anyakönyv
születés

2019. május 28.
Andrási Katalin Anna - 
Gyulai Tamás
Kg., Kórház utca 10. 

Zsolt

Halálozás
Tőkés Istvánné 
(Polgári Zsuzsanna) 
 (1929)

Tüdős János Mihály 
 (1944)

2019. június 7. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Megemlékezés a Kováts-kapunál
18.50 Székely konyha 
19.05 Nagykunsági krónika - különkiadás   
 Trianoni megemlékezés        
20.10 Nagykunsági Híradó    
20.30 Kun-Orgonda Zenebarátok 
 koncertje   

2019. június 10. hétfő
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Karcagi Néptánc Gála 2019.  
20.05 Nagykunsági Híradó
20.00 Karcagi Nótásfiúk Nőköszöntő 
 Nótagálája 2019 - 2. rész  
21.30 Karcag Sport: Karcag-Kisújszállás 
 megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó 
 mérkőzés 

2019. június 11. kedd 
(ismétlés 2019. június 12. 
szerda)
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó 

18.20 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise
19.35 Látogató - erdélyi utazás
20.00 Nagykunsági Híradó 
20.15 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet
22.15 Karcagi Nótásfiúk Nőköszöntő 
 Nótagálája 2019 - 2. rész

2019. június 13. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Karcagi Nyugdíjas Baráti Egyesület
 gyűlése
18.50 Nótacsokor  
19.05 Nagykunsági krónika - különkiadás 
 Aktuális kérdések
 Vendég: Szepesi Tibor
 Téma: Birkafőző Fesztiválra készülve
 Karcagi hírek
 Háttér
 Téma: Régi klasszikust dolgozott fel 
 a karcagi zenekar     
20.10 Nagykunsági Híradó    
20.30 ,,AFRÉKA” előadása Karcagon

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

KÖzHÍRElÉs
A Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke értesíti a város lakosságát, hogy a Karcag Városi 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. június 21-én (pénteken) 
10.00 órai kezdettel

általános közmeghallgatást tart, 
amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 
 Karcag, Kossuth tér 1. 
 (2. sz. tanácskozóterem)  

(Az általános közmeghallgatáson az állampolgárok és 
a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kér-
dést és javaslatot tehetnek.)

A testületi ülés nyilvános. 
Varga István 

A nemzeti Tehetség Program keretében 
„Kismesterségek a szIM-művészek 

alkotásaiban” c. pályázati projekt 
megvalósulása a Madarász Imre Egyesített 

óvoda Gépgyár úti „szIM” óvodájában

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából 
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, 
„A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakozta-
tó programok támogatása” című, NTP-OTKP-18-0119 
pályázati azonosító számon szereplő „Kismesterségek a 
SZIM-művészek alkotásaiban” elnevezésű nyertes pályá-
zat 2018. szeptember és 2019. május között valósult meg a 
Madarász Imre Egyesített Óvoda Gépgyár úti „SZIM” 
óvodájában. 

A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támoga-
tás: 720.000 Ft.

A pályázati programban az óvoda „SZIM-művészek” 
kézműves tehetségműhelye vett részt 8 gyermekkel, 
Tóthné Török Judit tehetséggondozó óvodapedagógus 
vezetésével.

A 30 órás program célja, hogy a tehetségműhelybe já-
ró gyermekek ismerjék meg a karcagi népi hagyományo-
kat, kismesterségeket, jeles napokat, a családi élet népszo-
kásait, élmény- és múzeumpedagógiai módszerek alkal-
mazásával, helyi népművészek munkáinak megismerte-
tésével a kun értékek átörökítése során. A tehetségígére-
tes gyermekek megismertetése különböző anyagokkal, 
egyszerű munkafogásokkal, technikai alapelemekkel, a 
kun jelképekkel.

A műhelyfoglalkozásokon a természetes anyagok, az 
új technikák megismerése fokozta a gyermekek alkotó-
kedvét, kreatív ötleteik megvalósítását, sor került szö-
vésre, fonásra, agyagozásra, fafaragásra, csuhébaba készí-
tésre, hímzésre, gyertyakészítésre, papírmerítésre, tojás-
berzselésre, terepasztal készítésre.

Élményszerző és lazító programokon vettünk részt 
a Györffy István Nagykun Múzeumban, a Szent Pál 
Marista Általános Iskola farsangi felvonulásába kap-
csolódtunk be, a Kutatóintézet Arborétumában tett sé-
tánk során a természet szeretetével mélyítettük a környe-
zettudatos magatartást, kirándultunk Abádszalókra, 
ahol a Tisza természeti szépségével és az élő néphagyo-
mányokkal ismerkedtünk. 

Gulyás Ferencné
intézményvezető

Játsszon Ön is a 
Karcagi Hírmondóval!

A megfejtéseket személyesen névvel, címmel és 
telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben 

2019. június 17-én (hétfőn) 12.00 óráig. 
A helyes megfejtők között 2 darab belépőjegyet 

sorsolunk ki a Birkafőző Fesztiválra.

A nyertest telefonon értesítjük.

Mikor lesz a Tour de Hongrie 
karcagi rajtja?
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Ingatlan
Karcagon kockaház, kétfé-
le fűtési lehetőséggel, lakha-
tó alsóépülettel, rendezett 
udvarral, gyümölcsfákkal, fő-
tértől, piactól 2 percre eladó. 
Tel.: 06/70-391-2522, 06/30-
439-4839.
Karcagon a városközpont-
ban, a Kisújszállási út elején 
ház, nagy portával eladó. 
Tel.: 06/30-647-6496.
Karcag városközpontban 50 
m2-es, IV. emeleti, kétszobás 
lakás eladó. (Bolt, bölcsőde, 
óvoda, iskola a közelben.) 
Tel.: 06/30-208-0095.
Karcagon, a Takács Péter ut-
cában 3,5 szobás családi 
ház eladó. Irányár: 20,5 M Ft. 
Kisebb kertes házat, lakást 
beszámítok. Tel.: 06/30-789-
5323.
Karcagon összközműves, 
téglából épült kertes ház, 
betegség miatt eladó. Tel.: 
06/30-635-9662.
Ház eladó Karcagon, a Szi-
várvány utca 35. szám alatt. 
Irányár: 2 M Ft. Tel.: 06/30-
375-9135.
Két utcára nyíló kis kertes 
ház eladó: csak cserével 40 
m2 körüli lakás érdekel, eset-
leg házrész is szóba jöhet (in-
telligens környezetben, a fő-
tér közelében). Érdeklődni 
8-18 óráig. Tel.: 06/20-451-
6311. 
Kétszobás, összkomfortos kis 
családi ház eladó. Tel.: 06/30-
623-7954, 06/30-954-8215.
Karcagon, belvárosi háznál, 
külön bejáratú 1 szobás ház-
rész (bútorozva) kiadó egy 
hölgy részére vagy esetleg 
kismamának egy gyerekkel.  
Tel.: 06/30-944-6062. 
Karcagon, karbantartásért 
cserébe, férfi részére albér-
let kiadó. Tel.: 06/59-312-562.
3 szobás kockaház nagy ud-
varral eladó. Érdeklődni 17 
óra után. Tel.: 06/30-727-5353.
Családi ház eladó Karcagon 
(34 éve épült, 96 m2-es, há-
romszobás, teljes közmű-
vel, központi fűtéssel). Tel.: 
06/59-300-129. 

Állat
Kopasztott csirke eladó. 
Karcag, Soós I. utca 12. Tel.: 
06/59-311-969, 06/30-244-
5160.
2 db gyöngyös kakas eladó. 
Tel.: 06/70-251-9442. 
3-4 hónapos fekete kan tacs-
kó kiskutya gazdája lennék. 
Tel.: 06/30-325-8647.

Vegyes
Vásárolok régi paraszti fe-
nyőbútorokat, sózóteknőt, 
disznóvágó asztalt, többfi-
ókos patikai, bolti berende-
zéseket, porcelán nippeket, 
órákat, festményeket, min-
dennemű régiséget, teljes 
körű hagyatékot. 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. 
Nagy, kombinált hűtőszek-
rény és jó minőségű, világos 
konyhabútor eladó. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 06/30-
811-2645.
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. 
Alig használt 16-os gyerek-
kerékpár, elektromos ke-
rékpár, suhanó alkatrészek, 
ásók, kapák, gereblyék, la-
pátok, kaszák, sarlók, kala-
pácsok, fejszék, stb, eladók. 
Cím: Karcag, Hunyadi utca 
40. Tel.: 06/70-532-6644.

Eladó cukorbetegeknek láb-
masszírozó, testmasszírozó 
matrac, vibrációs tréner, fa-
lilámpák, UFO lámpák, réz 
függőlámpa, 3x0,9 m futó-
szőnyeg, M-es menyasszonyi 
ruha. Tel.: 06/20-258-8997.
Eladó! Új faanyag, új járólap, 
új zsindely, fagylaltgép, kür-
tőskalácsgép, salgópolc, ci-
pőtároló szekrény, kertes ház 
500 m2-es üres telekkel, új 
holland turi ruha. Tel.: 06/20-
967-0837.
Zanussi hűtő (220 literes), 
Singer varrógép (új), dunna, 
sportbabakocsi, járóka, gyer-
mek fürdőkád, dömper, kis-
motor eladó. Tel.: 06/59-313-
395, 06/30-686-4077.
Pajtás sütőkemencéhez gáz- 
és olajégőfej, mobil légkon-
di, csővázas denevérpad, 
mobil galambketrec (fém), 
raklapok és ballon üveg el-
adó. Tel.: 06/30-324-0522.
Bontott egygombos szalag-
cserép eladó (500 db). Tel.: 
06/30-712-1919.
Nagy satu (asztallal) és nagy-
méretű motor eladó. Tel.: 
06/30-261-2935.
Elektromos betegágy (mat-
raccal) és négykerekű, elekt-
romos rokkant kocsi (EL-GO) 
eladó. Tel.: 06/70-342-7906.
Kecskeszarvú kerti traktor, 
gumiköpeny (650x16-os), 
220 V-os villanymotor, hús-
daráló meghajtással eladó. 
Érdeklődni 17 óra után. Tel.: 
06/30-511-7613.
Használt fenyőágy (matrac-
cal) eladó! Ára: 28.000 Ft. Tel.: 
06/30-591-8007.
Eladó 2 db 2,8 kg-os turista-
gázpalack, égőfejjel együtt. 
Tel.: 06/59-311-817, 06/30-
455-6995.

Sürgősen eladó 3 részes mo-
sogató, 3 ajtós tálalószek-
rény, 290 literes fagyasztó, 
szeletelőgép, cefréshordó 
(120-200 literes), új, kerti füg-
gőágy. Tel.: 06/20-451-6311. 
Gyerek biciklik eladók: 1 db 
14”-es, 1 db 16”-os, 1 db 20”-
as, 2 db 24”-es. Tel.: 06/70-
522-7791.
Eladó gáztűzhely (3 égős), 
asztal, zuhanykabin, sző-
nyeg, 20 literes zomán-
cos fazék, dohányzóasz-
tal, ágyazhatós rekamié. 
Érdeklődni: Kg., Szent István 
sugárút 81.

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle 
javítás, cipzárcsere, felhajtás, 
bőrkabát- és hátizsákjavítás. 
Tel.: 06/59-887-269.
Üvegezés-képkeretezés! Sári 
Mihály egyéni vállalkozó, 
Karcag, Szent István sgt. 14. 
Tel.: 06/30-219-6813.
Az Orgonda Agrár Kft. földet 
bérelne, és vállal növényvé-
delmi szaktanácsadást, szak-
irányítást. Tel.: 06/30-785-
0690. 
Növényvédelmi szakirányí-
tást szerződéskötéssel, szám-
laképesen vállalok. Kenyeres 
László okleveles növényor-
vos, tel.: 06/30-785-0690.
Vállaljuk az alábbi munká-
kat: épületek építését, bon-
tását, bármilyen nemű kő-
műves munkát. Tető építé-
sét, javítását, járdák, kapube-
járók újjáépítését, betonozá-
sát, udvarok takarítását, te-
repek tisztítását. A legked-
vezőbb árakkal dolgozunk! 
Bármilyen nemű földmun-
kát, kubik munkákat is elvég-
zünk, nagy felületek aszfal-
tozását, zúzalékolását. Akár 
részletfizetés is megold-
ható. Hívjon bizalommal! 
Nyugdíjasoknak kedvez-
mény! Tel.: 06/30-853-4323.

Feleslegessé vált papír- és 
fémhulladékát ingyen elszál-
lítom! (Mosógép, hűtőgép, 
gázkészülék, autó-motor ak-
kumulátor, stb.) Tel.: 06/30-
265-4197.

Mindennemű kőműves és 
segédmunkát (padlástaka-
rítást, udvar, sírkő, sírren-
dezést) olcsón, pontosan, 
gyors határidővel vállalok! 
Tel.:06/20-593-7075.

Nyugdíjasként bevásárlást, 
kisebb takarítást, alkalman-
ként vasalást vállalok. Tel.: 
06/30-381-0557.

APRÓHIRDETÉS

Hirdessen Ön is 
a Karcagi 

Hírmondóban!

Apróhirdetés
 már 200 Ft-tól!

Nyitvatartás:
Hétfő: 

8.30 - 13.30 óráig

Kedd: 
8.30 - 15.00 óráig

Szerda: 
8.30 - 10.00 óráig

Csütörtök: 
8.30 - 10.00 óráig

Pénteken 
nincs hirdetésfelvétel.

TISZTELT 
HIRDETŐINK!

SZERKESZTŐSÉGÜNK 

A HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁ-

ÉRT FELELŐSSÉGET 

NEM VÁLLAL!2019. július 01. (hétfő) 09.00-12.00 óráig

Rendőrkapitányi fogadónap a 
lakosság részére:
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SPORT HIRDETMÉNYEK

NB II. DABE Debrecen - Kovács DSE I. Karcag 4:14

Karcagi győzelmek:
Páros: Skumáth István - Imrei Ferenc 1

 Sebestyén Sándor - Szepesi Bence 1
Egyéni: Sebestyén Sándor 4

 Skumáth István 3
 Szepesi Bence 3
 Imrei Ferenc 2
Bár a mérkőzések és a játszmák szorosak voltak, a győzelem egy pillanatig 

sem forgott veszélyben. Mivel az eddig egy ponttal előttünk álló Mezőberény 
kikapott Békésen, egy ponttal bejutottunk a harmadik helyre. 

Gratulálunk a csapat egész éves teljesítményéhez és ehhez a nagyszerű si-
kerhez Sebestyén Sándor, Skumáth István, Imrei Ferenc, Szepesi Bence és 
dr. Hubert Attila sportolóinknak!

NB III. Kováts DSE II-ATSK Szeged 8:10

Hazai győzelmek:
Páros: Dobó István - Dobrai István 1
Egyéni: dr. Hubert Attila 4 

 Kovács Sándor 1
 Dobó István 1
 Dobrai István 1
A képzett szegedi fiatalok ellen kevés híja volt a pontszerzésnek. 

Csornai Csaba

Újból bronzérmes nB II-es csapatunk
A S Z TA L I T E N I S Z
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Május 30-án, csütörtökön került megrendezésre a Kováts Mihály Általá-
nos Iskolai Tagintézményben a házi labdarúgó-bajnokság. A részletekről a 
két szervezőt, Jobbágyné Ungvári Sárát és Vida Attilát kérdeztük.

- Népszerű sportág nálunk a labdarúgás. A tanévben ősszel és tavasszal 
is megrendezzük a házi versenyünket, aminek most került sor a döntőjé-
re. Ilyenkor a felső tagozatos tanulók mérkőznek meg egymással, az 5-6. és 
a 7-8. osztályosok versengenek a győzelemért. A különlegessége ezeknek a 
mérkőzéseknek az, hogy lányok is helyet kapnak a csapatban - tudtuk meg a 
szervezőktől. 

A versengés 4+1 fős csapatokban zajlott, 2x15 perces játékidővel. A fiatalok 
nagyon élvezték a meccseket és a nap végén az értékelést követő jutalmat is, 
ami a győzteseknek egy-egy torta volt. A diákok a következő tanévben is ha-
sonló lelkesedéssel várják az iskolai versenyt, amire a felkészülés a nyári szü-
netben sem marad el.

Brehó Mónika  

Házi bajnokságot 
rendeztek a Kováts-ban 

L A B D A R Ú G Á S

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház–Rendelőinté-
zet Tüdőgondozó Intézete a kötelező egészségbiztosítás keretében igény-
be vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészség-
ügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. 
NM. rendelet alapján ajánlott tüdőszűrő vizsgálatot tart a Jász-Nagykun-
Szolnok Megye területén huzamos jelleggel tartózkodó 40 éves, és ennél 
idősebb lakosok számára. A Megyei Tüdőgondozó Intézet 
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végzi városunk lakosainak szűrővizsgálatát

 az alábbiak szerint:
A vizsgálat helye: Karcag, Kossuth tér 11-13.

Szűrési idő naponta:
 Hétfő:  12.30-tól - 16.30-ig
 Kedd:  08.30-tól - 12.30-ig
 Szerda:  12.30-tól – 16.30-ig
 Csütörtök:  08.30-tól – 12.30-ig
 Péntek:  08.30-tól – 12.00-ig

A szűrővizsgálat alól mentesülnek azok a személyek, akik egy éven be-
lül ilyen vizsgálaton igazoltan részt vettek, illetőleg a tüdőgondozó inté-
zetben gyógykezelés alatt állnak.

Kérem, hogy egészségük megóvása érdekében vegyenek részt a szűré-
sen. A tüdőszűrés a TBC-n kívül számos más betegség felderítésére, szű-
résére is szolgál. 40 éves kor felettieknek ajánlott. 

40 éven aluliaknak orvosi beutaló szükséges. 
Kérem, hogy a szűrésre kötelezett a személyi igazolványával és beteg-

kártyájával (TAJ szám) szíveskedjen a vizsgálaton részt venni.
Rózsa Sándor

jegyző 

TÜdŐszŰRÉs

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 


