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A hagyományokhoz híven 
idén is megrendezték a Kátai 
Gábor Kórházban a Semmelwe-
is-napi ünnepséget július 5-én, 
pénteken. Semmelweis Ignác 
orvosprofesszornak, az anyák 
megmentőjének születésnapját, 
július 1-jét 1992 óta a magyar 
egészségügy napjaként ünnepel-
jük. Ebből az alkalomból a kór-
ház vezetése díjakat, és jutalma-
kat adományozott dolgozóinak.

Semmelweis-nap alkalmából a 
Kátai Gábor Kórház vezetősége, 
a kórház alapítványának kurató-
riumi tagjai és F. Kovács Sándor, 
városunk és térségünk ország-
gyűlési képviselője a Déli teme-
tőben megkoszorúzta Kátai Gá-
bor síremlékét.

Ezt követően a kórház díszud-
varán a Kátai Medi-Song műso-
rával kezdődött az ünnepi meg-
emlékezés. F. Kovács Sándor or-
szággyűlési képviselő köszöntő-
jében elismeréssel szólt azokról 
az orvosokról, ápolókról, asz-
szisztensekről, gazdasági és mű-
szaki szakemberekről, akik a 

vállukon viszik a magyar egész-
ségügyet. - Mint egy nagy család 
szoktuk ünnepelni a Semmel-
weis-napot a Kátai Gábor Kór-
házban itt, Karcagon közösen, 
de egy kicsivel ez a mai nap má-
sabb, hiszen eljöttek azok a te-
lepülési vezetők, azok a polgár-

mesterek, akik ehhez a kórház-
hoz tartoznak, akiké szintén ez 
a kórház. Itt vannak Kunhegyes-
ről, Tiszaderzsről, Tiszaigarról, 
Abádszalókról, Kenderesről, Be-
rekfürdőről. Itt vannak azok a 
településvezetők, akik szintén 
magukénak érzik ezt a kórhá-

zat, akiknek a településeikről ide 
kerülnek a betegek, és idejárnak 
nap, mint nap nagyon sokan 
dolgozni – mondta F. Kovács 
Sándor. A város és a térség or-
szággyűlési képviselője kiemel-
te, a Kátai Gábor Kórház dol-
gozói áldozatos munkával több, 

mint száztízezer ember egészsé-
géért, jobbulásáért felelnek. Be-
szélt dr. Zsembeli Józsefről, aki 
letette Karcagon az egészségügy 
alapjait, és hangsúlyozta, hogy 
büszkék valamennyi egészség-
ügyi dolgozóra.

Dr. Suba László, az ÁEEK 
Észak-alföldi térségi igazgatója 
dr. Gondos Miklós, az ÁEEK fő-
igazgatója nevében is köszöntöt-
te a megjelenteket. Beszélt arról, 
hogy elindult az egészségügyi 
dolgozók béremelése, amely foly-
tatódni fog a továbbiakban is. 
500 milliárd forintból megújult a 
vidéki infrastruktúra nagy része. 
Mentőállomások újultak meg, 
és épültek újak szerte az ország-
ban, mentőautók tucatjai álltak 
újonnan használatba. - Arra sze-
retném Önöket kérni, hogy majd 
amikor az ünnepség végén visz-
szatérnek a mindennapokba, ak-
kor ugyanazzal az áldozatkész-
séggel, és ugyanazzal az alázat-
tal szolgálják tovább a betegeiket, 
ahogy tették idáig is – fogalma-
zott dr. Suba László.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Semmelweis-nap alkalmából köszöntötték a kórház dolgozóit 

A hetvenöt évvel ezelőtt a holo-
kauszt során életét vesztett 6 millió 
– köztük 446 karcagi – emberre emlé-
kezett a Karcagi Zsidó Hitközség júli-
us 7-én, vasárnap a Karcagi Zsinagó-
gában. 

A mártír megemlékezésen előbb 
a temetőben, majd a zsinagógában 
Csillag Barnabás, a Karcagi Zsidó Hit-

község elnöke köszöntötte a megje-
lenteket. - Emlékezni gyűltünk itt ösz-
sze, emlékezni a felejthetetlenekre. A 
holokauszt során 778 karcagi zsidó-
ból 446 karcagi testvérünket gyilkol-
tak meg. Ők voltak azok a nagypapák 
és nagymamák, anyák, apák, testvérek, 
lányok és fiúk, akik ma egy sötét eszme 
miatt nem lehetnek itt velünk – kezdte 
beszédét Csillag Barnabás. 

(Folytatás a 4. oldalon...)

A holokauszt áldozataira emlékeztek

Kiskunfélegyházán rendezték meg július 13-án (szombaton) a Hármas Ke-
rületek XV. Kézi Aratóversenyét, amelyen kimagasló eredményt ért el idén is 
a karcagi küldöttség, akiket elkísért a versenyre Pánti Ildikó önkormány-
zati képviselő is. Mint Kálmán Imrénétől, az Aranykalász Baráti Kör elnö-
kétől megtudtuk, a Hármas Kerületi - Jászság, Nagykunság - Kiskunság te-
lepülései - Aratóversenyt a kapitányok tanácsa hozta létre 15 évvel ezelőtt. 
A kiskunfélegyházi versenyen a karcagiak elméleti és gyakorlati tudásukról 
adtak számot. A kézi aratást korhű eszközök használatával, népviseletbe öl-
tözve végezte a csapat, amelynek tagjai között voltak óvodások és nyugdíja-
sok is, e közben a búzatábla szélén az asszonyok megterítettek karcagi népi 
étkekkel, és úgy várták a vendégeket. A terítéken a hurka, a kolbász, a sza-
lonna mellől nem hiányozhatott a jellegzetes karcagi ferdinánd sem. A kö-
zel 30 csapat közül a karcagiak arany fokozatú minősítést kaptak a zsűritől.   

DE

A kézi aratásban verhetetlenek voltak
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok
Érdekességek és 

furcsaságok a 
„birka” neve körül

 (3).
Az elmúlt számban említettük, hogy 

a juh neve a régiségben „ih” volt. Ezért 
azokat, akik ezekkel az állatokkal fogla-
latoskodtak, „ihászoknak” nevezték. 
Ez a foglalkozásnév vált aztán tulajdon-
névvé is, ugyanúgy, ahogy a Juhász, csa-
ládnév lett a későbbiekben. (Az időseb-
bek emlékezhetnek arra például, hogy az 
1960-as években a Budapesti Vasas, és 
a magyar válogatott labdarúgó csapa-
tában Mészöly idejében egy másik Kál-
mán, Ihász is sokáig a legjobbak között 
focizott.) Karcagon nem volt sok ebből a 
vezetéknévből, viszont a Juhász név elég 
gyakori volt. Valószínűleg itt, a Nagykun-
ságban elcsúszhatott a fajtaváltás ideje 
is, hiszen a kunok 1711-ben tértek visz-
sza Rakamazról, és ebben a században 
majdnem végig még rackákat tartottak. 
Bellon Tibor írja Beklen című kiváló köny-
vében - amely a XVIII-XIX. századi nagy-
kunsági állatgazdálkodást tárgyalja -, 
hogy itt a fajtaváltás a XIX. század elején 
kezdődött csak. (Emlékezzünk, a birka szó 
1650-ben Algyőn szerepelt először írásos 
szövegben.)

Fazekas Mihály Kunmadaras juhá-
szata című alapvető munkájában emlí-
ti, hogy „nyáj-birkák” elnevezéssel csak 
1800-ban találkozunk az egykori írások-
ban. Adatközlői megemlítik azt is, hogy 
volt egy „purzsa birka” elnevezés is nem 
sokkal később; ez keresztezett állat volt 
magyar racka kos és merinó anya fia. 
„Úgy állott a szarva, mint az ököré” – 
mondták.

A Beklenben olvashatjuk, hogy 1832-
ben a kunmadarasi gazdák panaszkod-
tak, hogy megegyezésük ellenére a bir-
kák és a magyar kosok egy nyájban le-
gelhetnek. Dús András tanácsbeli és Dús 
Gergely „azt üzente a kospásztornak, ha 
az ő magyar kosaihoz dörgölődzenek a 
birkakosok”, a pásztort agyonverik.

„Túrkevén viszont már az 1830-as 
évekre annyira megszaporodott a né-
met, vagy a spanyol merinó birkák szá-
ma, hogy pásztorfogadáskor a nyájak-
nál is megkülönböztettek magyar nyájat, 
vagy racka nyájat és birgenyájat. 1836-
ban arról panaszkodtak a tanácsülésen, 
hogy „ezen város lakosai különösen pe-
dig az irredemptusok feleannyira szapo-
rították már, s naponként szaporítják a 
birka juhaikat, hogy ezek más egyéb lá-
bas jószágok elől megemésztik a legelőt, 
és azok éppen ott nem élhetnek”.

Ettől függetlenül, hamar népszerű lett 
a birka a Nagykunságban is. Bár köny-
nyebben kapott betegséget, mint a rac-
kajuh. Egy Szuliman György nevű boltos 
kereskedő 1836-ban már „bürge rüh zsír” 
készítése, és árulása iránti kérelmet nyúj-
tott be a kunszentmártoni tanácshoz, il-
letve rajta keresztül a Jászkun Kerülethez.

(Folytatás a következő számban.)
-ács-

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 képvi-

selőket 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 

Semmelweis-nap alkalmából köszöntötték a kórház dolgozóit 
(...folytatás az 1. oldalról)

Nagyné László Erzsébet mb. 
főigazgató kiemelte, a Semmel-
weis-nap egy ünnepnap csak úgy, 
mint az ápolók napja. - Ilyen-
kor megünnepeljük az egészség-
ügyben dolgozókat, és némi dí-
jazással elismerjük a munkáju-
kat – mondta a mb. főigazgató. 
Nagyné László Erzsébet fontos-
nak tartotta kiemelni, hogy az 

elmúlt időszakban több humán-
erőforrás és egészségfejleszté-
si pályázatot nyert a kórház. Fo-
lyamatosan újul meg a járóbeteg 
szakellátás, egy másik pályázat 

keretében pedig 104 db kézfer-
tőtlenítő adagolót szereztek be 
a betegbiztonság növelése érde-
kében.

Dr. Svéda Szabolcs István 
orvos igazgató beszédében meg-
emlékezett az anyák megmen-
tőjének, Semmelweis Ignácnak 
az életéről. Másfél évszázad alatt 
megszámlálhatatlan anyát és 
csecsemőt mentett meg azzal, 

hogy rájött a gyermekágyi láz 
okára. Saját korában ugyanak-
kor nem fogadták el a kutatásait, 
őrültként tekintettek rá - hang-
zott el.

A megemlékezést követően 
a Kátai Gábor Kórház Igazga-
tói Testülete a munkája elisme-
réseképpen Kátai-díjat adomá-
nyozott dr. Szatmári Sándor 
főorvos részére, megköszönve 
ezzel a több évtizedes, kitartó, 
színvonalas, betegekért folya-
tott tevékenységét.

A Kátai Gábor Kórház mb. 
főigazgatója munkáltatói jog-
körénél fogva 2019. július 5-től 
főorvossá nevezte ki dr. Debre-
ceni Inessza szakorvost.

Ezt követően köszöntötték az 
igazgatói dicséretben részesülő 
kollégákat, a jubiláló közalkal-

mazottakat, valamint a megyei, 
országos díjakban és elismeré-
sekben részesült dolgozókat. 
Így közel hetvenen vehettek át 
oklevelet, jutalmat a Semmel-
weis-nap alkalmából.

Az ünnepség után Nagyné 
László Erzsébet mb. főigazgató 
mutatta be a térség polgármes-
tereinek az elmúlt időszak fej-
lesztéseit a kórházban. A dél-
után kerti partival folytatódott, 
ahol főzőverseny, kutyaügyes-
ségi bemutató, rajzverseny, lufi-
hajtogatás is várta a dolgozókat 
és gyerekeiket.

Kapás Mónika

Városismereti séta

Július 17-én (szerdán) folytatódott a városismereti séta az 
unoka-szülő-nagyszülő program, amelynek második állomása-
ként a Karcagi Rendőrkapitányság új épületét nézték meg a kar-
cagi lakosok Pánti Ildikó önkormányzati képviselő szervezésé-
ben. Mint Pánti Ildikó elmondta, ezek a városismereti séták azért 
is fontosak, mert itt élünk, itt megyünk el ezen régi épületek 
előtt, és sokan még a nyugdíjasok közül sem látták belülről eze-
ket. Így a lakosok kérése volt az, hogy megismerkedhessenek a 
város legújabb épületével. Az új rendőrségi épületet olyan so-
kan szerették volna megnézni, hogy csak három csoportban 
tudták őket fogadni. Az aulában Teleki Zoltán kapitány fogadta 
az érdeklődőket, majd Soós Imre gondnok mutatta be az épü-
letet a tárgyalóteremtől a szembesítőn, konditermen át azt el-
igazító irodáig mindent megnézhettek a látogatók. Mint Teleki 
Zoltántól megtudtuk, csoportos látogatásra van lehetőség, már 
az áprilisi átadás óta több iskolás csoport is megnézte a rendőr-
ségi épületet. A kapitányi fogadó óráról is kérdezték a vendé-
gek a kapitányság első emberét, aki legközelebb augusztus első 
hétfőjén várja az állampolgárokat.

DE

VÁLTOZÁS!
Augusztus 12-től változás a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatásban városunkban. Részletek a 9. oldalon.



2019. július 26. 3

- Két kategóriában lehetett pályázni, az „A” ka-
tegóriában a községek, városok önkormányzatai, 
míg a „B” kategóriában a megyei jogú városok ön-
kormányzatai, és a fővárosi kerületi önkormány-
zatok nevezhettek. Karcag, az első kategóriában in-
dult, és nyerte el a „Tehetségbarát Önkormányzat 
Díj” címet.

- A „Tehetségbarát Önkormányzat Díj” azért jött 
létre, hogy elismerésben részesüljenek azok a helyi 
önkormányzatok, amelyek az alapfeladatukon túl, 
kiemelkedő módon járulnak hozzá a tehetséges fia-
talok felkutatásához, támogatásához, és példamuta-
tó együttműködéseket folytatnak a tehetséggondo-
zó szervezetekkel.

- Nagy kincs, érték, és óriási erkölcsi elismerés, 
hogy önkormányzatunk megkapta ezt a díjat, amely 
egy kiváló együttműködés eredménye a város neve-
lési intézményei, és az önkormányzat között. Az el-
ismerés azt is mutatja, hogy a település óvodáiban, 
iskoláiban az oktató-nevelő munka magas színvo-
nalon folyik, és a tehetségek kibontakoztatása első-
rendű feladat.

- Minden gyerekben rejlik valamilyen tehetség-
forma, amelyet célszerű minél korábban felszínre 
hozni. Természetesen az elsődleges szociális szín-
tér a család, ahol már felismerhető lehet az, hogy a 
gyerek mit csinál szívesen. A későbbiekben viszont 
a különböző közösségekbe kerülve – óvoda, iskola – 
fontos, hogy tudatosan figyeljük meg a gyereket, és 
minél előbb szűrjük ki azokat a tehetségelemeket a 
személyiségéből amivel rendelkezik, és indítsuk el 
őt a folyamatos fejlődés útján. 

Ennek segítésére 2015 márciusában alakult meg 
városunkban a Karcag és Térsége Tehetségsegítő 
Tanács azzal a céllal, hogy felismerje, és kibonta-
koztassa a gyerekekben lévő tehetséget, és segítse 
őket az életkori sajátosságok figyelembevételével.

- A tanács évről évre a legkülönbözőbb fórumo-
kat, konferenciákat szervezi meg annak érdekében, 
hogy az óvodában, általános iskolában a tehetsé-
gek felszínre kerüljenek. Lényeges, hogy a későbbi-
ekben mentorálni is tudják a gyerekeket azoknak a 
módszereknek, metodikáknak a segítségével, ame-
lyeket az ország minden részéről, az erre az alkal-
makra érkező óvodapedagógusok osztanak meg 
egymással.   

Meggyőződésem, hogy minden gyerek rendelke-
zik valamilyen tehetséggel. Nagy felelősség, hogy a 
szülők a pedagógusokkal együttműködve felleljék, 
következetes munkával kibontakoztassák, és fej-
lesszék mindazt olyan módon, hogy az a gyerekek 
számára is sikerélmény legyen. Ezáltal nő a fiata-
lok önbizalma, fejlődik a személyiségük, és lényege-
sen könnyebben veszik azokat az akadályokat, elvá-
rásokat, amelyek például az általános iskolai közeg-
be érik majd őket. 

Azt gondolom, ha ezeket a tehetségeket a saját 
óvodáinkban, iskoláinkban ki tudjuk nevelni, ak-
kor az a város számára egy igazi kincs. Mindig is 
fontosnak tartottuk Gulyás Ferencnével, a Mada-
rász Imre Egyesített Óvoda intézményvezetőjével, 
hogy óvodáink ne csak „megőrzők” legyenek, ha-
nem valóban olyan nevelési intézmények, ahol plusz 
lehetőséget biztosítanak a gyerekek számára.  

- Az önkormányzat az óvodák fenntartójaként a 
lehetőségekhez mérten eszközbeszerzéssel, az óvo-
dák felújításával és pályázatok esetében – ha szük-
séges – önerő hozzáadásával is támogatja az intéz-
ményeket. Azért is külön öröm számunkra, hogy 
elnyertük a „Tehetségbarát Önkormányzat Díj” cí-
met, mert ugyan eddig is elhivatottan, közösen tet-
tük a dolgunkat a tehetséggondozás területén, de 
nagyszerű érzés az, hogy ez országosan is elisme-
résre került. 

- A kitüntető cím birtoklása mellett a díjhoz já-
ró támogatás összege 1.500.000 forint. A díj elnye-
résével az egész évben megvalósuló tehetséggon-
dozó műhelyekbe járó óvodás gyerekek számá-
ra tehetséggondozó táborok szervezése valósulhat 
meg; például kézműves, környezetvédelmi vagy ha-
gyományőrző tábor, ahol több napon keresztül az 
egész éves műhelymunkákon végzett tevékenysé-
gek újra élése, gazdagítása, kiegészítése történik la-
zító programokkal egybekötve, és olyan eszközöket 
felhasználva, amelyet szintén a támogatás összegé-
ből szerezhetnek be az intézmények. 

Nagyon örülünk a díjjal járó nyereménynek, 
azonban mégis azt gondolom, hogy az igazi érték, 
az az óriási erkölcsi elismerés a városnak, amely 
egy fantasztikus együttműködés eredménye.  

Brehó Mónika

INTERJÚ HIRDETMÉNYEK
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 követő-
en, azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 31.

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 10.

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

újságíró munkakör 
betöltésére.

„Tehetségbarát Önkormányzat Díjat” kapott a város
„Tehetségbarát Önkormányzat Díjban” ré-
szesült Karcag Város Önkormányzata. Az 
elismerést június 8-án, szombaton az Or-
szágos Tehetséggálán Schanda Tamás, az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium 
európai uniós fejlesztésekért felelős állam-
titkára adta át Budapesten, a Hagyomá-
nyok Házában. A díjazás részleteiről Do-
bos László polgármestert kérdeztük.

- Hogyan nevezhettek az önkormányzatok 
erre a díjra?

- Mi a célja a Nemzeti Tehetség Program 
keretében 2013-ban alapított díjnak?

- Mit jelent az önkormányzat számára ez 
a díj?

- Hogyan segíti az önkormányzat a tehet-
ségeket?

- Hogyan tud segíteni a tanács a szakem-
berek felkészítésében?

- Hogyan tudja segíteni az önkormányzat 
ezeket az intézményeket?

- Milyen feladatok, tevékenységek valósul-
hatnak meg a „Tehetségbarát Önkormány-
zat Díjnak” köszönhetően? 
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(...folytatás az 1. oldalról)
- Karcagról és a környező településekről összegyűjtötték a 

zsidó hittestvéreinket a karcagi gettóba, majd a vagonokba 
terelték őket. A vagonok pedig elindultak a szolnoki cukor-
gyárban kialakított gyűjtőtáborokba, majd később a haláltá-
borokba – idézte fel a tragikus eseményeket Csillag Barnabás. 
A megemlékezésen hat gyertya meggyújtásával rótták le 
tiszteletüket a holokausztban életét vesztett hatmillió – köz-
tük 446 karcagi – testvérük előtt, majd egy-egy szál virágot 
nyújtottak át a holokauszt jelenlévő túlélőinek.

F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési 
képviselője szerint mindennek, és mindenkinek sorsa van, 
amit ugyan nem választhat meg, de tehet a jó érdekében. 
- Sorsa van annak a maroknyi közösségnek, amely itt ül év-
ről évre talán egyre fogyatkozó számban, de cseppet sem ki-
sebb feladattal, hiszen a számosság nem határozza meg a 
feladat mértékét, nagyságát – fogalmazott F. Kovács Sándor, 
aki kiemelte, hogy emlékezni kell a múltra, de közben építe-
ni kell a jövőt is.  

Kiss Henriett, a Rumbach Zsinagóga Együttélés Háza fő-
igazgatója elmondta, egyre nagyobb felelősséget jelent az a 
szeretet, ami Karcaghoz köti immár három éve. - A dolgok-
nak lelke van, és van még egy óriási feladat, az, hogy ezeket 
a lelkeket, ezeket a dolgokat úgy tudjuk továbbadni a követ-
kező nemzedéknek, hogy érezzék, hogy ebben milyen érték 
lakozik – fogalmazott Kiss Henriett, majd egy holokauszt túl-
élő versével zárta beszédét.

Szilágyi Gábor kántor és Markovics Zsolt főrabbi gyász-
szertartása után a zsinagóga előcsarnokában, a mártír em-
lékfalnál a Kádis elmondása után gyertyát gyújtottak a jelen-
lévők az 1944-ben elhurcolt, deportált áldozatok emlékére.

Kapás Mónika

A holokauszt 
áldozataira emlékeztek

A Karcagi Zsinagóga fenn-
állásának 120 éves évforduló-
jára emlékezett július 7-én, va-
sárnap délután a Karcagi Zsi-
dó Hitközség. Az ünnepségen 
emlékparkot és szobrot is avat-
tak.

Az ünnepség elején Mohai 
Tamás színművész előadásában 
elhangzott a nemrég elhunyt, 
karcagi születésű író, újságíró, 
Kertész Péter: A karcagi zsidó 
templom című verse.

- 120 éve a karcagi közösség 
szolgálatában áll ez a csodálatos 
épület. Karcag város vallási, kul-
turális életét, a város építészetét 
sokszínűsíti – mondta Csillag 
Barnabás, a Karcagi Zsidó Hit-
község elnöke.

A Karcagi Zsidó Hitközség, 
és a Karcagi Zsinagóga felava-
tásának 120 éves történetét dr. 
Molnár Sándor, a hitközség al-
elnökének fia, Molnár Tamás 
olvasta fel.

A múltidézés után a Györfi 
Sándor Kossuth-díjas szobrász-
művész által készített emlék-
plaketteket Csillag Barnabás el-
nök és dr. Molnár Sándor alel-
nök adta át azok részére, akik 
az elmúlt évtizedekben valami-
lyen formában segítették a hit-
községet.

Az ünnepség egy örömkon-
certtel, a budapesti Sabbat-shong 
Klezmer Band műsorával foly-
tatódott, amelyben zárásként 
egy dal erejéig Szilágyi Gábor 
kántor is közreműködött.

A hangverseny után a zsina-
góga kertjében felavatták az El-
nökök emlékparkját, és leleplez-
ték a Györfi Sándor szobrász-
művész által készített szobrot. 
Csillag Barnabás elnök elmond-
ta, náluk nincs emberalak-áb-
rázolás, így ez a szobor is egy 
nonfiguratív alkotás, amely egy 
nyitott kaput ábrázol kőbe fa-
ragva. - Az elhelyezése sem vé-
letlen. Azt szerettük volna kife-
jezni, hogy a hitközség mindig 
nyitott kapukkal várja az érdek-
lődőket, még akkor is, ha a zsi-
nagóga ajtaja zárva van éppen 
– fogalmazott a hitközség elnö-
ke. Az ünnepség a zsidó kony-
haművészet egyik remekének, a 
flódninak a kóstolásával zárult.

Kapás Mónika

120 éves a Karcagi Zsinagóga

Az AgroPerfekt Mezőgaz-
dasági és Szolgáltató Kft. - 
Perfekt Natura tökmagola-
jaik részt vettek a II. Nem-
zetközi ALPOK-ADRIA Tök-
magolaj kiállításon Horvát-
országban, ahonnan érmek-
kel tértek haza. A részletek-
ről Kissné Gregor Piroskát 
kérdeztük.

- A hidegen sajtolt és a szűz 
eljárással készült kategóri-
ákban is neveztünk, és mind-
kettőben ezüst érmet kap-
tunk. Karcagra az hozta a si-
kert, hogy nagy odafigyeléssel 
készítjük olajainkat, mivel kis-
üzem vagyunk, jobban odafi-
gyelünk az alapanyagtól a kész 
termékig mindenre. Az a nagy 
siker, hogy ez nem versenyolaj 
volt, amit a bemutatóra készí-
tettünk, hanem abból küld-
tünk, amit bárki levehet az üz-
letünk polcairól is - árulta el az 
üzemvezető, akitől megtudtuk, 

most sárgabarackkal is kísér-
leteznek.

Az elmúlt évek kemény, küz-
delmes időszaka hozta meg az 
üzemnek az újabb sikert - állít-
ja Kiss Mihály tulajdonos, aki 
elmondta, a dicsérő szavak át-
lendítették őket mindig a holt-
ponton, hiszen nagyon nehéz 
megjelenni ezen a zárt, és te-
lített piacon új termékkel. Na-
gyon sok múlik a külcsínen, a 

címkén, a marketingen, hiába 
kiváló a beltartalom. A most 
kapott nemzetközi két ezüst-
érmük az eddigi legnagyobb el-
ismerés az üzem számára, ahol 
az egészséges életmódhoz sok 
mindent biztosítanak. A cég-
vezetők a természetes, adalék-
mentes élelmiszer előállításá-
ra törekszenek, legyen az olaj, 
méz, vagy egyéb termék.

DE

Nemzetközi díjat kaptak olajaikra

A 6. számú választókörzetben is folynak az útfelújítási mun-
kák - erről Karcagi-Nagy Zoltánt, a körzet képviselőjét kér-
deztük. 

- Folyamatosan figyelem a körzetben létesítendő utak hely-
zetét, tekintettel a még útalappal el nem látott Déli külvárosi 
utakra - mondta. Most a Bura Sándor és a Bíró utcánál elkészült 
az útalap, a Haladás utcán ezután készül, a Nyár utcán pedig 
a meglévő útalap kátyúzása történik meg. A Baross utcai zug 
meglévő útalapját kijavítják, emellett a Takács Péter úti óvoda 
bejárójának a leaszfaltozása, a Jókai utcai óvodánál pedig a par-
koló bővítése a terv, de minden utcában van igény, így sorolhat-
nám a Mészárostól, a Sarkantyúson át a Bethlen Gábor utcá-
ig bezárólag.

A balesetveszélyes járdák javítására is lesz az év során lehető-
ség, a közterület-felügyelőkkel is figyeljük a járdák állapotát. A 
fogadóórámon is kereshetnek a lakók, de én is járom kerékpár-
ral, és autóval is a körzetet, és nézem, hol kell segíteni - mond-
ta képviselő.

DE

Útalapok épülnek a Déli külvároson
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Csipkés találkozót szerve-
zett a Kunrózsa Csipkekör jú-
nius 28-án, pénteken a Lovagi 
Udvarban. A programon a ba-
latoni és a nagykunsági csipke-
verők ismerkedtek meg egymás 
csipkeverő hagyományaival.

A Balaton-felvidéki Mencs-
helyről, Pécselyről, és a dél-bala-
toni Balatonendrédről érkeztek 
csipkeverők Karcagra. A XXI. 
Karcagi Birkafőző Fesztivállal 
egybekötött találkozón a kör-
nyező, nagykunsági csipkéző te-
lepülések is részt vettek. Fejesné 
Koppány Gabriella, a Kunrózsa 
Csipkekör vezetője elmondta, a 
találkozó célja, hogy a nagykun-

sági csipkeverők megismerked-
hessenek azokkal a balatoni-
akkal, akiktől a csipkeverés tu-
dománya ered. Balatonendréd 
ugyanis a csipkeverés bölcsője. 
- 1908-ban Kájel Endre refor-
mátus lelkész hozta a faluba a 

vert csipkét. Ő a felvidéki utazá-
sai során találkozott a vert csip-
kével. Úgy gondolta, hogy té-
len, amikor az asszonyok ráér-
tek kukoricát morzsolni, tollat 
fosztani, akkor az asszonyok-
nak ez egy plusz pénzkereseti le-
hetőséget biztosíthat. Akkor ho-
zatott oda csipkeverő tanítókat, 
és megalapította a csipkeverő is-
kolát, ahol első alkalommal öt-

ven tanuló volt, és azok szerte-
szét vitték az országban a ha-
gyományt – árulta el Györgyi 
Hedvig, a balatonendrédi Helyi 
Értéktár vezetője. Az országban 
egyébként egyedülálló módon, a 
Balatonendrédi Általános Isko-
lában a tantervben is szerepel a 
csipkeverés.

Balogh Ernőné Bertalan Ka-
talin népi iparművész elmond-
ta, Mencshelyen 80 éves a csip-
keverés. - Az akkori oktató Ba-
latonendréden tanult meg vert 
csipkét készíteni a ’20-as évek 
elején, és a ’30-as évek végén 
jött el Mencshelyre oktatni – 

mondta az iparművész, aki ér-
dekességként kiemelte, hogy a 
Nagykunság fővárosába is in-
nen érkezett a vert csipke a ’20-
as évek elején, és ezért is van-
nak nagy testvéri szeretettel a 
karcagiak iránt. A mencshelyi 
csipke motívumvilágának ki-
alakítása Gazdag Károlyné Isó 
Lujza nevéhez fűződik, és ezt 
a hagyományt viszi tovább a 
Mencshelyi Csipkeverő Hagyo-
mányokat Ápoló Baráti Kör.

Fejesné Koppány Gabriella 
megerősítette, sok közös tech-
nika van a balatoniak és a nagy-
kunságiak között. - Nem is tud-

tunk róla sokáig, hogy ami ná-
lunk legyező, az náluk hópehely, 
tehát mindössze tájspecifikus az 
elnevezés. A gipür onnan szár-
mazik, ők pedig beleszerettek 
a mi kunrózsáinkba, és hópe-
hellyel készítették el a rózsáink 
szirmait. Így összefonódunk, de 
azért igyekszünk a saját hagyo-
mányainkhoz hűek maradni – 
árulta el a Kunrózsa Csipkekör 
vezetője.

A találkozón a csipkekörök 
kiállították saját munkáikat, és 
beszéltek a több évtizedre visz-
szatekintő hagyományukról. 

Kapás Mónika

HÍREK

Budapesten Bonis Bona - A nemzet te-
hetségeiért díjat vette át Lévainé Kovács 
Róza, a Karcagi Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola intézményveze-
tő-helyettese, a Kováts Tagintézmény ta-
nára, aki szerint ebben a rangos díjban 
benne van a Karcagi Tankerületi Központ 
vezetésének, iskolája pedagógusainak, 
diákjainak a támogatása. Mindig part-
nerei voltak programjai megvalósításá-
ban tanítványai, cégek és az önkormány-
zat is. 

A sikeres tehetséggondozó munkájában 
férjének, Lévai Kálmánnak is nagy szerepe 
van, hiszen mindig segítette, támogatta.

Lévainé Kovács Róza matematika-fizika 
szakos tanár, mesterpedagógus 36 éve tanít 
a Kovátsban. Mindig arra törekedett, hogy 
megszerettesse a gyerekekkel az általuk ke-
vésbé kedvelt matematikát és fizikát. Ezért 
hozta létre a Kováts-Tehetségpontot, amely 
már kétszer is elnyerte az Akkreditált Kivá-
ló Tehetségpont címet. Fizika körének diák-
jaival különleges kísérleteket végez, minden 
tanévben egy kiemelt témát dolgoznak fel - 
legutóbb a víz volt a téma -, s ehhez talál ki 
kísérleteket, amit bemutatnak iskolásoknak, 
óvodásoknak, így teszik szerethetővé a fizi-
kát a kicsik számára is. 

A tanárnő tehetséggondozó munká-
ja mára országossá vált, saját ötlete alap-
ján tizenöt évig szervezte a Fizika Próbaver-
senyt, ahol több mint 16 ezer tanuló vett 

részt. Nagyon népszerű a Fizika+ országos 
versenye is. 

A tehetséggondozás mellett másik szív-
ügye a tájfutás. Férjével évtizedek óta az or-
szágos élmezőnyben versenyeznek. Ma már  
a városban is tart kisebb tájfutó versenyeket, 
ehhez elkészíttette a város több helyszínéről 
a speciális térképet is. Idén a Nagykun Diák 
Sportviadalhoz kapcsolódva tartott tájékozó-
dási futóversenyt a főtéren, hogy megismer-
tesse a diákokkal ezt a szép sportot is.

DE

Életműdíj a tehetséggondozásért

Csipkekörök találkozója Karcagon

A Betánia Gyógyszertár idén is csatlakozott a június 
12-ei (szerda) Országos Patikanaphoz. Mint dr. Szalay 
Lászlónétól, a gyógyszertár vezetőjétől megtudtuk, 16. al-
kalommal meghirdetett mozgalomhoz évek óta csatlakoz-
nak. Most is meghívott előadókkal várták a lakosokat. A 
patikába betérőknek ingyenes vérnyomás- és vércukor mé-
rést biztosítottak, és tanácsadással is készültek. Ábrahám 
Istvánné szakdolgozó életmentési tanácsokkal látta el az 
érdeklődőket, akik egy ambubabán az újraélesztést is kipró-

bálhatták. Mint a szakember elmondta, a nagy forróságban 
oda kell figyelni a vérnyomásra, mindenki rendszeresen el-
lenőrizze azt, s ne feledkezzenek el a gyerekek, és felnőttek 
se a napi 2-3 liter folyadék fogyasztásról. Ne együnk zsíros 
ételeket, inkább gyümölcslevest, zöldségeket fogyasszunk - 
tanácsolta dr. Szalay Lászlóné.

DE

Patikanap - tanácsokkal
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Illés-Tóth Kálmán (ITK): 
- 1982-ben érettségiztem Szol-

nokon, a gépipari szakközépis-
kolában, majd a szakmunkás-
képzőben autószerelőnek ta-
nultam. A gyakorlati időmet itt 
Karcagon, a KÁTISZ-ban töltöt-
tem le, és ott ismertük meg egy-
mást Gánya Rudolffal, aki pedig 
a karcagi szakmunkásképzőbe, 
a Varróba járt. 1986-ban letet-
tem a mestervizsgámat autójaví-
tásból, és 1990-ben lettem egyé-
ni vállalkozó. Előtte a KÁTISZ-
ban autószerelőként dolgoztunk 
Rudival, majd 1990-től elkezd-
tünk közösen gondolkodni, és 
kitaláltuk, hogy a javítás mel-
lett egy autósegély-szolgálatot is 
csinálunk. Felvettünk 400.000 
forint újrakezdési kölcsönt, és 
abból valósítottuk meg az el-
ső szervizünket a házunknál, a 
Diófa utcán.

ITK: - Rengeteg munkánk 
volt, így akkor az autójavítással 
meg voltunk elégedve. A felvett 
kölcsönből egy olyan modern 
műhelyt hoztunk létre, amely-
ben mindenféle műszerünk volt. 
Akkoriban kezdtek el Nyugat-
Európából befelé jönni az autók. 
Senki nem volt elég bátor ezek-
hez az autókhoz hozzányúlni, 
de mi megpróbáltuk ezeket ja-
vítgatni, elmentünk különböző 
képzésekre.

ITK: - Igen, majd aztán jöt-
tek tanulók, és egy-két alkal-
mazottunk is lett. A tovább-

lépésünkben az segített, hogy 
volt egy bácsi, aki Pestről gyak-
ran járt Berekfürdőbe fürdőz-
ni, és egyszer lerobbant az autó-
ja. Nekünk pedig volt egy autó-
segély-szolgálatunk, így amikor 
szóltak, mentünk. A bácsi meg-
kért, hogy menjek ki vele Svájc-
ba, és segítsek neki kiválaszta-
ni egy használt autót. Lenyű-
gözött ami ott volt: egy szerviz, 
és mellette egy pici, két-három-
állásos autószalon. Így ami-
kor hazajöttem, mondtam Ru-
dinak, hogy ezt meg kell csi-
nálnunk. 1991-1992 körül még 
csak gondolkodtunk rajta, de 
1993-ban már meg is valósí-
tottuk. Az Eötvös utcán építet-
tünk full-hitelből egy szalont, 
és egy szervizt.

Gánya Rudolf (GR): - Ez volt 
az első szalonunk.

ITK: - Akkor mi a márka há-
lózatába hatodikként csatlakoz-
tunk. 1993. szeptember 1-jén 
kaptunk szerződést, és a de-
cember 3-ai szalonnyitóig ott-
hon értékesítettük az autó-
kat. Mire befejeztük az építke-
zést, addigra huszonhárom au-
tót már el is eladtunk. Ez ne-
künk biztató volt, bár minden-
ki más szkeptikusan fogadta a 
cselekedeteinket, hogy egy me-
zővárosba egy japán márkát ho-
zunk. Mindenki a negatívat lát-
ta benne, hogy ez itt nem lesz 
életképes.

GR: - Igen, de nyugtalan éj-
szakáink azért voltak, mert tel-
jesen hitelből lett minden meg-
csinálva. A mi szakmánkban 
tiszta nyereség se nagyon van, 
mert vagy előrelépünk, vagy 
betemet minket a piac, a többi 
márka. Itt mindent vissza kell 
forgatni, hogy fejlődjünk. 

ITK: - 1997-98-ban már el-
kezdtük tervezni, hogy hova 
menjünk, mert kinőttük a he-
lyünket. 2000. november 3-án 

nyitottuk meg jelenlegi telephe-
lyünket Karcagon.

ITK: - 2005-ben szerettünk 
volna egy nagyobb beruhá-
zást, egy karosszériás fényező-
műhelyt, és ekkor egyeztettünk 
a márka képviselőivel. Ők vi-
szont azt kérdezték, hogy bevál-
laljuk-e Hajdú-Bihar megyét. 
Úgy döntöttünk, hogy belevá-
gunk, és ennyi idő távlatából 
úgy gondolom, hogy nem volt 
rossz döntés. 2005. október 14-
én nyitottunk meg az autósza-
lonunkat Debrecenben, amely 
mellett idén egy prémiumka-
tegóriás autószalont is nyitot-
tunk.

ITK: - 2008-ban bennünket 
is olyan szinten megütött a vál-
ság, hogy mi mindig nyereséges 
éveket zártunk, de a 2009-es 
és a 2010-es évünk veszteséges 
volt. Nagy készlettel rendelkez-
tünk, amelytől csak nagy vesz-
teséggel tudtunk megszabadul-
ni. Ez akkor nagyon fájdalmas 
volt, de utóbb bebizonyosodott, 
hogy jó döntés volt. 41-en vol-
tunk, amikor beleléptünk a vál-
ságba, és nekünk nagyon fontos 
volt, hogy megmaradjon a stá-
bunk. Ilyenkor kell humánusan 
dönteni, megbecsülni azokat az 
embereket, akikkel ezt fel tud-
tuk építeni. 2011-ben volt az el-
ső nullás évünk. Ekkor már 48-
an voltunk, tehát még fejleszte-
ni is tudtunk a válság közben, 
pedig olyan szinten csuklot-
tunk össze, hogy 2007-ben 940 
autót adtunk el, 2010-ben pedig 
csak 191-et.

ITK: - Hetven, és a nagy ré-
sze karcagi. Erre mindketten 
büszkék is vagyunk.

GR: - A hetven főnek kb. 80-
85%-a karcagi. Naponta három 
autó jár be Debrecenbe: egy kis-
busz és két személyautó.

ITK: - Itt kevesebb a munka-
lehetőség, így megpróbálunk se-
gíteni. Egy kisvárosi embernek 
a mentalitása is más, mint egy 
debreceninek. Akár egy szere-
lőt veszek figyelembe, akár egy 
értékesítőt. Nagyon sok múlik 
azon, hogy hogyan bízol meg a 
másikban. A fluktuációink szin-
te nulla. Akikkel elkezdtük, még 
négyen mindig itt dolgoznak. 

GR: - Az európai vevő elége-
dettség mérésen háromszor vé-
geztünk az élen, amely a már-
kán belül a legnagyobb elisme-
rés. Továbbá ennek a márkának 
Magyarországon kb. 5-6%-os a 
piaci részesedése. Nekünk mió-
ta Debrecenben vagyunk, 2005 
óta kb. 12-13%-os a piaci része-
sedésünk, ami azt jelenti, hogy 
ebben a régióban 100 eladott 
autóból 13-at mi adunk el.

ITK: - 1996-ban elsők lettünk 
a vidéki kereskedők között, és 
azt 23 éve is tartjuk. Országo-
san pedig dobogós helyen sze-
repelünk. Nem egyszerű ezeket 
az eredményeket megtartani. 
Minél jobban telik az idő, an-
nál nehezebb. Mindig nagyob-
bak a követelmények, és min-
den azonnal megoldásra vár. 

ITK: - Azt erősíteni, ami már 
megvan. Ugyanakkor vannak 
még olyan piaci rések, amelyek 
még nincsenek lefedve, és oda 
még tudunk felvenni munka-
vállalókat.

GR: - Ami biztos, hogy más 
márkában nem gondolkodunk, 
elkötelezettek vagyunk, és így 
vagyunk hitelesek. Bár a multi-
brand a divat, ami azt jelenti, 
hogy négy-öt márkája van egy 
kereskedésnek. 

ITK: - Ez mindenféleképpen 
egy csapatmunka. Ha jó a csapat, 
akkor arra lehet tervezni, az már 
fél siker. Huszonhat év nagyon 
hosszú, és most már a második 
generáció kezd bekapcsolódni a 
munkánkba. Szabó Laci az egyik 
legrégebbi kollégánk, aki már 
az egyéni vállalkozásunk során 
is nálunk dolgozott. Az ő fia, és 
már az én legnagyobb lányom is 
nálunk dolgozik.

GR: - A dolgozói létszámban 
nagy jelentősége volt annak is, 
hogy be mertük vállalni a ta-
nulóképzést. Nagyon sok dol-
gozónk a mi kezünk alatt, illet-
ve az idősebb szakemberek ke-
ze alatt tanulta ki a szakmát. A 
mi szakmánknak a legnagyobb 
problémája, hogy nincs után-
pótlás, így folytatni szeretnénk 
a képzést. Kimaradt kb. tíz év a 
tanulóképzésben, ezt most na-
gyon érezzük. Sőt, a másik ol-
dal, az értékesítés – mint szak-
ma – nincs. Saját magunknak 
kell kitanítani az embereket az 
értékesítésre. Szerintem egyéb-
ként az a sikerünk titka, hogy 
még mindig szeretjük csinálni.

Kapás Mónika

„Meg kell becsülni azokat az embereket, 
akikkel ezt fel tudtuk építeni”

Huszonkilenc évvel ezelőtt két autószerelő nagyot álmodott. Először 
egyéni vállalkozók lettek, autószervizt és autósegély-szolgálatot indítot-
tak. Három évvel később már autószalonnal büszkélkedtek, és azóta is 
folyamatosan fejlődnek. A két főből először hat, majd negyvenegy, mára 
pedig hetven fősre nőtt a csapat. Munkavállalóik nagy része pedig karca-
gi. Illés-Tóth Kálmánnal és Gánya Rudolffal beszélgettünk.

- Amelyet aztán követett 
egy másik Debrecenben.

- A válság hogyan érintet-
te Önöket?

- Összesen hány munkavál-
lalójuk van?

- Milyen eredményeket ér-
tek el?

- Milyen kitűzött céljaik 
vannak még?

- Mi a sikerük titka?

- De rácáfoltak.

- Melyek voltak az eredeti 
tervek, elképzelések?

- Ekkor még mindig ketten 
voltak? Hogyan fejlődtek 
tovább?

- Mit tudhatunk a kezde-
tekről? Mi volt a végzett-
ségük, hogyan jött az ötlet, 
hogy vállalkozzanak?

Lapzárta: 
2019. augusztus 12. (hétfő) 

12.00 óra

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 2019. augusztus 16-án jelenik meg.

Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!
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A tanév során, tanórán kívüli fog-
lalkozásokon tapasztalatokat gyűjtöt-
tünk a négy őselemről (föld, víz, tűz, 
levegő), kísérleteztünk, mértünk, vizs-
gáltuk a témához kötődő karcagi és 
környékbeli vonatkozásokat. A kül-
ső helyszíneket kerékpárral kerestük 
fel, fontos volt a mozgás, az egészséges 
életre, és környezetvédelemre nevelés. 
A játékos felfedezés közben hangsúlyt 
kapott az ön- és társismeret, a tanu-
lás támogatása, a matematikai-logi-
kai fejlesztés, a szakmák megismeré-
se, a kertművelés alapozása.

A Kováts-Tehetségpont tehetség-
gondozó programjába beválogatott 
diákokkal jártunk a karcagi tűzoltó-
ságon, valamint a Fazekas Tájház-
ban, továbbá kerékpártúrát tettünk 
Berekfürdőre, ahol a repülő kiállítá-
son ismertük meg a szovjet katonai 
repülés (kunmadarasi) történetét, a 
repülés fizikai vonatkozásait figyeltük 
meg. A gyógyfürdő vizének összetéte-
le, gyógyhatása is téma volt.

A szakmai tábor Mosonmagyaró-
váron volt 2019. május 22-25-ig, 17 
tanulóval és két kísérő pedagógus-

sal, sok-sok kalanddal, tanulási le-
hetőséggel, kikapcsolódást biztosító 
programmal, túrával. Legtöbben az 
egész napos FUTURA Élményköz-
pont programot emelték ki, de a Ka-
landpark, a sárkányhajózás, a rolle-
res városnézés, a kirándulás az oszt-
rák határhoz, a tűzoltómúzeum is 
szerepelt az élménybeszámolókban. 
A FUTURÁban 4 szinten 2000 m2-en 
a 4 őselemmel kapcsolatos játékokat 
próbálhatták ki, pl. látványos villám-
generálást láttak Tesla transzformá-
torral. Az 5D filmvetítésen háromdi-
menziós kép, mozgó székek, szél és eső 
fogadta a csapatot, malacként szá-
guldottak hegyen-völgyön át. A Tes-
la küldetés volt a Futura központban 
az utolsó program. Ez egy nyomozós 
csapatjáték volt, ahol kódokat kellett 
megfejteni a Föld, Víz, Levegő, Tűz 
szinteken (emeletenként 4-et).

Örömkísérletezés, az éves munka 
bemutatása, projektzárás. Címsza-
vakban így jellemezhető a Kováts tag-
intézményben zajlott június 3-i Tehet-
ségnap.

Az Őselemek: föld, víz, tűz, levegő 

éves programunk lezárásaként a Bi-
ológia-, a Fizika-, a Földrajz-, a Ké-
mia- és a Töprengő körösök olyan fog-
lalkozással készültek, amelyeken a 
nézők is aktívan részt vehettek, kipró-
bálhatták a kísérleteket, memória- és 
logikai játékokat oldhattak meg, fel-
adatlapokat tölthettek ki. 

Az Emberi Erőforrások Miniszté-

riuma a Nemzeti Tehetség Program 
keretében 1.150.000 Ft-tal támogatta 
az NTP-MTTD-18-0086 kódszámú 
nyertes pályázatunkat.

Lévainé Kovács Róza
intézményvezető-helyettes

szakmai vezető

Őselemek projekt

Karcagon járt Szujó Zoltán televíziós újságíró, sportri-
porter, műsorvezető. Július 5-én, pénteken egy üzletnél 
fogadta az érdeklődőket. A sportkommentátor szélvédőt 
mosott, és a tankolásban is segített a látogatóknak. Aki 
pedig a hétvégi bevásárlást szerette volna elintézni, azt is 
megtehette az ismert televíziós személyiség társaságában.

Karcagon járt Szujó Zoltán

Készülnek az óvodák a 2019/ 
2020-as nevelési évre. A nyár 
folyamán Karcag mindegyik 
óvodájában megtörténik a tisz-
tasági festés, a higiéniai nagy-
takarítás és az udvar rendezé-
se. 

Gulyás Ferencné, a Madarász 
Imre Egyesített Óvoda intéz-
ményvezetője elmondta, a nyár 
egyik kiemelt feladata, hogy fel-
készüljenek a következő nevelé-
si évre. Ilyenkor az óvodák tel-
jes higiéniai nagytakarításon es-
nek át, elvégzik a tisztasági fes-
téseket, valamint rendbe teszik 
az udvart is.

Július 22-től a Kuthen úti 
Óvoda látja el az ügyeletes óvo-
dai feladatokat, ahol ottjártunk-
kor éppen egy ilyen tereprende-
zés történt. - Az udvari játékok 
alatt az esésvédelem miatt egy 
nagyon puha felület van, amely 
a használódás során tömörül, 
és a gyerekek is hajlamosak ar-
ra, hogy elhordják belőle a pu-
ha homokot, fövenyt. Ezt töl-
tik újra a munkatársaink, hogy 
az óvodások a következő idő-
szakban is biztonságosan tud-
janak játszani az udvari játéko-
kon, valamint le is festik azokat. 
A nyári időszakban a homoko-
zó az egyik legkedveltebb játéka 

a gyerekeknek, amely már fel-
töltésre került friss homokkal 
– árulta el Gulyás Ferencné. Az 
intézményvezető beszélt arról, 
hogy az elmúlt években több 
óvodában valósultak meg olyan 
munkálatok – pályázati forrás-
ból vagy önkormányzati finan-
szírozással –, amelyek esztéti-
kus környezetet varázsoltak a 
gyerekek számára. Többek kö-
zött nyílászárókat cseréltek, és 
megújult valamennyi csoport-
szoba padlózata is. Így az idei 
évben a Zöldfa úti Óvoda felújí-
tásán kívül, nagyobb munkála-
tokra nem kerül sor.

Az intézményvezető kiemel-
te, nagyon fontos, hogy a gyere-
kek a családjukkal is tudjanak 
kicsit pihenni, kikapcsolódni a 
nyáron, hiszen az együttlét fel-
tölti őket, és szüleiket is a kö-
vetkező időszakra.

Az új nevelési évet várhatóan 
a tavalyihoz hasonlóan 750 kis-
gyerek fogja megkezdeni. Au-
gusztus 21-e után már nyitva 
lesz mind a kilenc óvoda. Gu-
lyás Ferencné a nyár hátralévő 
részére minden kollégájának, a 
gyerekeknek és szüleiknek is jó 
pihenést kívánt.

Kapás Mónika

Készülnek az óvodák az új nevelési évre

Kedves Hirdetőink!
Szerkesztőségünk július 29. és augusztus 2. 

között zárva tart.
Hirdetéseiket legközelebb augusztus 5-én (hétfőn) 
adhatják fel, amely a legközelebbi, augusztus 16-ai 

számunkban jelenik meg.

Véradás
Időpontja: 2019. augusztus 16. (péntek) 
 8.00-12.00 óra
Helyszíne: Kátai Gábor Kórház, 
 I. emeleti előadói terem



8 2019. július 26.

HIRDETMÉNYEK

Július 27. (Szombat) 
8.00-13.00 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)  
9.00-20.00 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco) 

Július 28. (Vasárnap) 
9.00-12.00 óráig 
 Pingvin Patika 
 (Kossuth tér)   

Augusztus 03. (Szombat) 
8.00-13.00 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)  
9.00-20.00 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Augusztus 04. (Vasárnap) 
9.00-12.00 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Augusztus 10. (Szombat) 
MunKAnAp

Augusztus 11. (Vasárnap) 
9.00-12.00 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)

Gyógyszertári 
ügyelet

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

Anyakönyv
Házasságkötés

2019. július 12.
Klász Aletta - Orvos-Nagy 
János

2019. július 16. 
Biró Ágnes - Vadász Csaba

Halálozás
Rimaszombati Ilona 
 (1938)

Rapi Ferencné 
(Bata Erzsébet) 
 (1927) 

Dávid Imréné 
(Bényei Ida) 
 (1930)

Szlahotka Mihály Lászlóné 
(Kun Mária) 
 (1950)

Boruzsné Halter Zsuzsanna 
 (1974)

2018. július 28. péntek
18.00 Műsorajánlat 
18.05 nagykunsági Híradó 
18.20 Sztárportré
18.50 Látogató  
19.05 nagykunsági krónika   
 Aktuális kérdések
 Járdafelújítás Karcagon
 Karcagi hírek
 - Mártír megemlékezés
 - 120 éves a Karcagi Zsinagóga
 - Kántor nyaral a Tisza-tónál
 - Semmelweis-nap
 - Már nincs cseresznye
 - Malacot és kutyát mentettek
 - prevenciós nap
 - Legjobbak között a Refi
 - Aratás a határban
 - Szinte mindenki köt utasbiztosítást 
 Karcagon
 - népszerű a családvédelmi akcióterv
 Háttér
 nagykunság múltja és jelene
20.10 nagykunsági Híradó
20.30 Mártír megemlékezés Karcagon

2019. július 29. hétfő 
18.00 Műsorajánlat
18.05 nagykunsági Híradó
18.20 Gyermekpercek
20.05 nagykunsági Híradó
20.20 Olaj TV
21.30 Karcagi Tükör

2019. július 30. kedd  
18.00 Műsorajánlat
18.05 nagykunsági Híradó 
18.20 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet
19.55 Látogató – erdélyi utazás
20.30 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise
21.40 nagykunsági Híradó
22.00 nótaszó (XX. Birkafőző Fesztivál)

2018. augusztus 01. csütörtök
18.00 Műsorajánlat 
18.05 nagykunsági Híradó 
18.20 Sztárportré
18.50 Székely konyha 
19.05 nagykunsági krónika 
20.10 nagykunsági Híradó
20.30 Semmelweis-nap 2019

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

 - Szociális tevékenységet folytató egység vezetője-szociá-
lis munkatárs (Karcag),

 - Építészmérnök (Kenderes),
 - Építőipari szakmai irányító, felügyelő (Kenderes),
 - Szociális gondozó-szakgondozó (Karcag),
 - Értékesítő (Szolnok),
 - Meleg büfés (Karcag),
 - Szakács (Kisújszállás),
 - Lakatos TMK faladatok (Karcag),
 - Kőműves (Karcag),
 - Ács (Karcag),
 - Vezeték- és csőhálózat szerelő (Karcag),
 - Villanyszerelő (Berekfürdő), (Karcag),
 - Festő és mázoló (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari fog-

lalkozású (Kenderes),
 - Ruházati gép kezelője, és gyártósor melletti dolgozó 

(Kisújszállás),
 - Gépi szabó, szabász (Kisújszállás),
 - Személygépkocsi vezető, Pizzafutár (Karcag),
 - Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép keze-

lője – traktoros (Berekfürdő),
 - Traktorvezető (Karcag),
 - Nehéz földmunkagép-kezelő (Berekfürdő),
 - Targoncavezető (Karcag),
 - Konyhalány (Karcag),
 - Egyszerű ipari foglalkozás (Karcag),
 - Egyéb, egyszerű építőipari foglalkozás (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:

MEGHÍVÓ
LAKOSSÁGI FÓRuM A KARCAG VÁROSÉRT HELyI Kö-
ZöSSÉG PÁLyÁZATI FELHÍVÁSAIVAL KAPCSOLATBAN

Tisztelt Karcagiak, Kedves Érdeklődők!

A Karcag Városért Helyi Közösség (HACS) munkaszerveze-
te a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában megfogalma-
zott, és a közösség honlapján megjelent a „Hagyományőr-
ző, közösségépítő és kulturális programok szervezése – he-
lyi kulturális intézmények részére”, a „Hagyományőrző, kö-
zösségépítő és kulturális programok szervezése – helyi ci-
vil szervezetek részére”, a „Közösségi összetartozás erősíté-
se – HACS tagok részére” és a „Közösségi összetartozás erő-
sítése – nem HACS tagok részére” című pályázati felhívások-
kal kapcsolatban lakossági fórumot tart. A megjelent helyi 
pályázati felhívások és mellékleteik a www.karcagkincse.hu/
hacs/felhivasok_aktualis.html oldalon tekinthetők meg.

HELySZÍN:  Karcag Városi Önkormányzat, 
 I. emelet Díszterem

 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
IDŐPONT: 2019. július 30. (kedd) 16.00 óra

PROGRAM:
16.00 - 16.05 Köszöntő: Polyik Zoltán, a HACS munkaszer-
 vezetének vezetője

16.05 - 17.00 Bugyik Andrea: tájékoztatás a „Hagyomány-
 őrző, közösségépítő és kulturális programok 
 szervezése – helyi kulturális intézmények részére”, 
  a „Hagyományőrző, közösségépítő és kulturális
 programok szervezése – helyi civil szervezetek 
 részére”, a „Közösségi összetartozás erősítése –  
 HACS tagok részére” és a „Közösségi összetar- 
 tozás erősítése – nem HACS tagok részére” című 
 pályázati felhívásokhoz kapcsolódó támogatási  
 kérelmek benyújtásáról

17.00 - 17.30 Kérdések és válaszok

A Györffy István Katolikus Általános Iskola (5300 
Karcag, József Attila utca 1.) az alábbi tanári óraadó állá-
sokat hirdeti meg:
felsőtagozat:
•	 ének szakos tanár, heti 4 óra
•	 rajz szakos tanár, heti 8 óra
•	 technika szakos tanár, heti 6 óra

alsótagozat:
•	 napközis feladatok ellátása (tanító) – félállás (13 óra) 

gyógypedagógiai feladatok ellátása:
•	 pszichopedagógus szakos tanár, heti 7 óra
•	 logopédia szakos tanár, heti 7 óra

Alkalmazás: 2019. szeptember 2-től.
Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 15.
Bérezés: a pedagógus bértábla alapján számított óradíj.
Az alkalmazás feltétele: erkölcsi bizonyítvány, szakképe-

sítés igazolása, helyi plébánosi ajánlás.
Jogviszony: határozott idejű, 2019. szeptember 02-től  

2020. június 12-ig.
Jelentkezni lehet: Kovács Miklósné igazgatónál, vagy a 

gyorffykataltisk@gmail.com email címen.
Telefon: 06/59-503-435 vagy 06/30-676-6220.

ÁLLÁSHIRDETÉS
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Ingatlan
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 a városközpontban, a 
Kisújszállási út elején ház, nagy 
portával eladó. Tel.: 06/30-647-
6496.
Karcagon, a Takács Péter utcá-
ban 3,5 szobás családi ház eladó. 
Irányár: 20,5 M Ft. Kisebb ker-
tes házat, lakást beszámítok. Tel.: 
06/30-789-5323.
Családi ház eladó Karcagon (34 
éve épült, 96 m2-es, háromszobás, 
teljes közművel, központi fűtés-
sel). Tel.: 06/59-300-129.

Karcagon régi típusú, vályogból 
épült családi ház nagy telekkel el-
adó. Víz, villany, gáz, cserépkály-
ha, fürdőszoba, WC-vel ellátott. 
Tel.: 06/30-579-5618.
Ház eladó a Szivárvány utca 35. 
szám alatt. Irányár: 2 M Ft. Tel.: 
06/30-375-9135.
Karcagon összközműves, téglából 
épült kertes ház betegség miatt 
eladó. Tel.: 06/30-635-9662.
Karcagon 70 m2-es, felújításra váró 
kertes ház eladó. Tel.: 06/70-395-
5263. 
Közel a központhoz, csendes, szép 
kis utcában, emeletes kockaház jó 
elrendezéssel (3 szoba, 2 fürdő-
szoba, 2 nappali, konyha, ebéd-
lő), garázzsal, kis portán eladó. 
Érdeklődni: 06/70-364-4967.

Karcagon, a Rózsa utca 17. szám 
alatt, régi építésű, felújításra szoru-
ló ház, nagy telekkel, alsóépületek-
kel, garázzsal eladó. Irányár: 3 M Ft. 
Tel.: 06/59-314-337.
Karcagon, a Pap Béla utca 2. és 4. 
szám alatti ingatlanok, 300 m2-es 
csarnokkal (sportnak, műhelynek, 
raktárnak) eladók, vagy hosszú-
távra kiadók. Ugyanitt 9 szemé-
lyes Ford kisbusz eladó (2009-es). 
Tel. 06/30-955-3955
Karcagon központhoz, kórházhoz 
közel, 2 szobás, összközműves (vil-
lany, gáz, víz, szennyvíz) azonnal 
beköltözhető, 75 m2 ház, osztatlan 
telken eladó. Irányár: 4,8 M Ft. Tel.: 
06/59-313-674.
Karcagon két szobás, összkomfor-
tos albérletet keresek hosszú távra. 
Tel.: 06/30-744-8857.
Karcagon, a Szeles utca 11. szám 
alatti 2,5 szobás ház alsóépülettel 
eladó (kórház, fürdő közelben). Tel.: 
06/30-596-6826, 06/30-827-5016.
Karcagon, a Magyar utcában ház 
beépítési telekkel, és a Dráva utca 
Hegyesbori utca sarkán telek, áron 
alul eladó. Tel.: 06/70-275-1937, 
06/70-257-1937.

Állat
Eladó 40 db magyar kacsa, 1 
db bakkecske, 1 db fejős kecs-
ke és 2 db gida, valamint napos 
gyöngyik. Tel.: 06/70-427-1362.
Karcagon eladó 4 db vietnámi 
csüngőhasú malac (1 koca, 3 he-
rélt). Tel.: 06/70-284-4582.

Vegyes
Vásárolnék régi paraszti esz-
közöket, kolompot, rézcsen-
gőt, juhászkampót, karikást, 
körmölőbicskát, régi gombos 
mellényt, színes szódásüveget, 
miskakancsót, régi kerámiákat, 
stb. 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 (100x100x170cm) szá-
lában bükk, tölgy (27.000 Ft/fm), 
ugyanitt kalodában 30.000 Ft. 
Ingyen fuvar! Tel.: 06/70-351-6936. 
Eladó 2 db ágy, 6 db fotel, ágyne-
műtartó, női és férfi ruhák, falió-
rák, plédek, cipők. Érdeklődni 16 
óra után Karcagon, a Délibáb ut-
ca 94. szám alatt. Tel.: 06/30-644-
3778. 

Zanussi fagyasztóláda (220 literes, 
vastag falú) és Electrolux (nagy-
méretű, kombinált) hűtő eladó. 
Tel.: 06/30-264-4608.
15 lóerős, 4 ütemű új Parsun csó-
nakmotor, valamint 3x15 m-es 
légkamrás tutaj (vízi építmény, 
stég, stb. céljára) eladó. Tel.: 
06/20-941-6646.
250 db lucerna és 200 db gyepszé-
na, 1,4 m-es körbála eladó, továbbá 
nagy tételben árpa, búza, triticale 
az Agrohungária Kft.-nél. Tel.: 
06/20-941-6646, 06/20-353-5738.
Babakocsi, kiságy, utazóágy, ete-
tőszék, zenélő hintaszék, elekt-
romos kerékpár, suhanó alkat-
részek, ásók, kapák, gereblyék, 
csákányok, lapátok, stb. eladók 
Karcagon, a Hunyadi utca 40. 
szám alatt. Tel.: 06/70-532-6644.
Garázsvásár! 4 személyes jó állapo-
tú sátor, kemping gázrezsó, egyéb 
kempingszerek, gyermekheverő, gu-
rulós zsúrkocsi, vitrines TV-szekrény, 
kör- és házformájú madárkalitka, 
kocsiemelő, forrasztó, komplett ka-
pupánt, és egyéb szerszámok, kitű-
nő kétlyukú gáztűzhely (palackkal) 
eladó kedvező áron Karcagon 2019. 
július 27-28-án (szombat, vasárnap) 
14-19 óráig. Bejelentkezni és érdek-
lődni a következő telefonszámon le-
het: 06/70-300-9730.
Eladó 1 db új Ariston Velis EVO 
80 EU elektromos vízmelegítő (80 
literes). Méretei: magassága 105 
cm, szélessége 25 cm, hossza 50 
cm. Maga a készülék lapos. Tel.: 
06/30-598-8417.
Bontásból eladó öntvény fürdő-
kád, zuhanytálca (fülkével), kéz-
mosó (csapteleppel, szifonnal), WC 
csésze, WC tartály, 3 részes kony-
habútor (mosogatóval), 1 db gázos 
átfolyós vízmelegítő, 1 db gázos 
fali melegítő. Tel.: 06/30-480-9442.
Pajtás sütőkemencéhez gáz- és 
olajégőfej, mobil légkondi, csővá-
zas denevérpad, mobil galambket-
rec (fém), raklapok, ballon üveg (60 
literes) és párnaemelő eladó. Tel.: 
06/30-324-0522. 
Zuhanykabin, bejárati (halasi) ajtó, 
szőnyeg, konyhaasztal (szétnyit-
ható), egyszemélyes kanapé (ágy-
neműtartós), dohányzóasztal el-
adó. Tel.: 06/59-300-615.
Kihúzható sarokülő garnitúra, 2 
db automata mosógép, székek, 
gyerekíróasztal, könyvek, 3 ágú 
csillár eladó. Tel.: 06/30-485-5551.
Női kerékpárok, Zanussi elöltöltős 
mosógép, 260 literes fagyasztószek-
rény eladó. Tel.: 06/30-914-5503.

Mini garázsvásár! Eladó ajándék-
tárgy, zománcos 5, 10, 15 literes 
bödön, 40 literes fazék, mázsa, ci-
pő, estélyi ruha, minőségi női-férfi 
ruhaneműk, váza, konyhai eszkö-
zök, zsákbamacska, bőrönd, tás-
ka. Az árak 300 Ft-tól indulnak júli-
us 27-én (szombat) délután 14.00-
18.00 óráig. Karcag, Kossuth Lajos 
utca 22. Tel.: 06/30-447-3918.
Eladó használt FÉG kazán. Tel.: 
06/70-242-2613.

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle javí-
tás, cipzárcsere, felhajtás, bőrka-
bát- és hátizsákjavítás. Tel.: 06/59-
887-269.
Üvegezés- képkeretezés!  Sár i 
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, számlaképe-
sen vállalok. Kenyeres László ok-
leveles növényorvos, tel.: 06/30-
785-0690.
Vállaljuk az alábbi munkákat: épü-
letek építését, bontását, bármilyen 
nemű kőműves munkát. Tető épí-
tését, javítását, járdák, kapubejá-
rók újjáépítését, betonozását, ud-
varok takarítását, terepek tisztítá-
sát. A legkedvezőbb árakkal dol-
gozunk! Bármilyen nemű föld-
munkát, kubikmunkákat is elvég-
zünk, nagy felületek aszfaltozását, 
zúzalékolását. Akár részletfizetés is 
megoldható. Hívjon bizalommal! 
Nyugdíjasoknak kedvezmény! Tel.: 
06/30-853-4323.
Feleslegessé vált papír- és fém-
hulladékát ingyen elszállítom! 
(Mosógép, hűtőgép, gázkészü-
lék, autó-motor akkumulátor, stb.) 
Tel.: 06/30-265-4197.
Mindennemű kőműves és segéd-
munkát (padlástakarítást, udvar, 
sírkő, sírrendezést) olcsón, ponto-
san, gyors határidővel vállalok! Tel.: 
06/20-593-7075.
Cipzárbevarrást, ruhafelhajtást, 
függönyszegést rövid határidőre 
vállalok. Tel.: 06/70-527-0343.
Megbízható, jó lelkű nőt keresek 
2x4 órában vásárláshoz, takarítás-
hoz. Tel.: 06/30-907-9419.

APRÓHIRDETÉS

TISZTELT 
HIRDETŐINK!

SZERKESZTŐSÉGÜNK 
A HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁ-
ÉRT FELELŐSSÉGET 

NEM VÁLLAL!

A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvodában 
határozott idejű 2 fő óvodapedagógus, 

határozott idejű 1 fő óvodapszichológus 
és határozatlan idejű 2 fő dajka 

álláshelyek kerültek meghirdetésre a kozigallas.hu és a 
karcagiovodak.hu címeken. 

Érdeklődni lehet Gulyás Ferencné intézményvezetőnél az 
06/59-503-323 telefonszámon.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Tisztelt Karcagi Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. re-

gionális közszolgáltató megbízásából, a Karcag Térségi Köz-
szolgáltató Nonprofit Kft. alvállalkozóként végzi a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatást Karcag városban, és további 
négy településen. Az érintett településeken változások tör-
téntek a közszolgáltatás ellátásában, amely a továbbiakban 
Karcag városban is módosítást idéz elő a hulladékszállítá-
si körzetekben. Ez azt jelenti, hogy néhány utcában a hul-
ladékszállítás másik naptári napra tolódik át. A hulladék-
szállítás egyéb rendjében (szerves zöldhulladék, szelektív új-
rahasznosítható hulladék, valamint vegyes háztartási hulladé-
kok gyűjtése), a gyűjtési módokban, azok gyakoriságában, va-
lamint azok rendszerességében egyéb módosítás nem lesz.

A szállítási napok a főtéri gazdálkodó szervezetek és vál-
lalkozások tekintetében a közszolgáltatási szerződés szerint, 
a társasházak esetében a korábbi rendszer szerint történik.

Néhány utcában a szállítási nap megváltozik az alábbiak 
szerint:
Hétfői szállítási nap:

Széchenyi sgt.- József A. u., Baross u., Gyarmati u. által határolt 
rész, beleértve a Széchenyi sugárutat is a József A. utcáig. A fő-
téri részt, és az egyéb, a korábban megszokott társasházakat 
nem érinti a változás, azok maradnak a korábbi napok szerint.

Keddi szállítási nap:
József A., Baross u., Gyarmati u., Széchenyi és Szent István 
sgt. által határolt, a 4-es számú főútvonal felé eső városrész, 
Ipari Park, Külső MOL kút, Laktanya területe (a Szent István 
sgt. nem, az szerdai szállítási körzet lesz).

Szerdai szállítási nap:
Madarasi út, Kossuth tér, Szent István sgt. által határolt terület 
(Madarasi út nem, az csütörtöki szállítási nap).

Csütörtöki szállítási nap:
Madarasi út, Kossuth tér, Széchenyi sgt. (Ady E. úttól a József 
A. utcáig) által, valamint a Kisújszállási út által határolt terü-
let. Ide tartozik még a Szabó J. utca, azonban a Kisújszállási 
út már nem, az pénteki körzet marad.

Pénteki szállítási nap:
Kisújszállási út, Madarász Imre út (Széchenyi sugárútig), Szé-
chenyi sgt. által határolt terület. A Széchenyi sgt. már nem, 
az hétfői körzet. Kisföldek, Főtéri rész és egyéb, a korábban 
megszokott társasházak.

Az új gyűjtési körzetek szerinti első gyűjtés 
a 33. héten, 2019. augusztus 12-én, hétfőn kezdődik.

Addig minden postaládába eljuttatjuk 
tájékoztatónkat a hulladéknaptárunkkal együtt.

Köszönjük szíves megértésüket és segítő 
együttműködésüket!

Kérdéseikkel forduljanak bizalommal az 
ügyfélszolgálatunkhoz:

Karcag Térségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
5300 Karcag, Petőfi utca 1/E.
Tel.: 06/59-503-317
e-mail: info@ktkkft.hu
www.ktkkft.hu, www.nhsztisza.hu „Legyen Ön is válogatós!”
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KARCAGI HÍRMOnDÓ • Felelős szerkesztő: Balogh Andrea • Megjelenik hetente • Felelős kiadó: Györffy István nagykun Múzeum •  A szerkesztőség címe: 5300 Karcag, Bajcsy-Zsilinszky u. 6. 
Telefon: (59) 312-415 • E-mail: hirmondo@ph.karcag.hu  •   ISSn: 1216-1322  •   Karcagi nyomtan nyomdaipari Kft., felelős vezető:  nagyné Tankó Tímea 

Ép testben ép lélek - én így élek - ez a mottója a 2011-ben alakult JAMNASTYX 
csapatnak, akik ellátogattak a Karcagi Nagykun Református Általános Iskolába, 
s egy látványos kosárshowt tartottak a diákoknak. Mint Földváriné Simon Ilo-
na igazgatótól megtudtuk, egy pályázat adta a lehetőséget, hogy meghívják az 
együttest, akik a freestyle látványos műfaját képviselik Magyarországon, és kül-
földön egyaránt.

- 2012 óta országszerte járunk iskolákba, börtönökbe, gyerekotthonokba is, 
a szabad stílus alkalmazása mellett a testmozgás népszerűsítése a célunk. E 
mellett az evangélium terjesztésére van lehetőségünk ezeken az alkalmakon - 
mondta el Gáspár Botond, aki Laczik Lászlóval tartott látványos showt, amely-
be bevonták a diákokat is. A profik arra kérték a gyerekeket, hogy a látottakból 
csak olyan kosár trükköket próbáljanak ki, amelyet biztosan meg tudnak csi-
nálni és nem sérülnek meg közben.

DE

Kosárshow a Refiben
K O S Á R L A B D A

Sokat van egyedül? Szeret beszélgetni? Szeret játszani? 
Szeret énekelni? Szívesen tölti idejét társaságban?

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
Idősek Klubja

szeretettel meghívja, várja a város időskorú lakosságát
nyílt foglalkozásaira.

2019. augusztus 7. (szerda)
9.30 – 11.30 óra

Nótázzunk együtt! – hozza el 
kedvenc nótáját hozzánk!

(közös magyar nóta, népdal, műdal 
éneklés)

A foglalkozások helye: 
Idősek Klubja, Karcag, Szabó József utca 6. – a Zeneiskolával szemben 
További információ: 06/30-887-7574 Lévainé Olajos Cecília nappali ellátás vezető

Horgászok figyelem!
A Nagykun Horgász Egyesület 2019. augusztus 18-án (vasárnap) tartja 

hagyományos horgászversenyét a Téglagyári horgásztavon. A versenyen a 
Nagykun Horgász Egyesület minden tagja részt vehet. A versenyen 1 bot, 1 
horgos úszós, vagy fenekezős felszereléssel horgászhatnak.
Nevezés az egyesület irodájában augusztus 14-én (szerdán) 16.00-18.00 óra 
között, és augusztus 15-én (csütörtökön) 15.00-18.00 óra között.
Nevezési díj 2.700 Ft, amely tartalmazza az ebéd (birkapörkölt) és az ital árát is.
Helyszíni nevezés: 3.500 Ft.

Program:
06.00-06.30-ig regisztráció
07.00-11.00-ig verseny
11.30-tól  díjátadás
12.00-tól ebéd

Díjazásra kerül az első három női, illetve férfi versenyző.
A verseny előtt augusztus 16-án telepítés, ezért ezen a napon 8.00 órától a verseny 
végéig horgászati, és etetési tilalom lép életbe.

Kérjük, hogy augusztus 10-ig a tavon a horgászok 
saját helyüket tegyék rendbe.

elnökség

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére 

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

Június 27-28.  dr. Terjék Imre  Karcag, Duna utca 7. Tel.: 06/20-939-4650
Augusztus 03-04.  dr. Domán György  Karcag, Ady Endre utca 58.  Tel.: 06/30-434-5950
Augusztus 11.  dr. Saliga Viktória  Karcag, Zöldfa utca 25.  Tel.: 06/30-941-5759

A CsakPONT Karcag EFOP-1.2.9-17-2017-00075 számú
projektben szervezett OKJ képzésekkel

kapcsolatos KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓT tartunk
2019. augusztus 5-én 16.30-tól a

Városháza Dísztermében

Ingyenes OKJ képzéseink
Élelmiszer- és vegyiáru eladó

Bérügyintéző
TB ügyintéző

Targoncavezető
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Család és KarrierPONT Karcag
Kovács Lilla szakmai vezető: 06/70-319-7850

Tisztelt helyi termelő!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat megbízásából, Jász- 
Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa online adatbá-
zist épít a Jász-Nagykun-Szolnok megyében található helyi termékek, 
tájjellegű ételek, és gasztronómiai specialitások felmérése céljából. 
Kérjük járuljon hozzá, hogy kiépíthessük Jász-Nagykun-Szolnok megye 
széles körű – az internet által elérhető – helyi termék és szolgáltatá-
si adatbázisát, és megalapozhassunk egy termék- és attrakciófejlesztő 
munkát, a térség turisztikai kínálatának fejlesztése céljából az ágazat-
ban dolgozók közreműködésével. Az adatbázis Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Önkormányzata, az Alföld Szíve Térségi Turisztikai Egyesület, 
és Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa hon-
lapján is elérhető lesz, segítve ezzel az adatbázisban szereplők ismert-
ségének növelését. Az adatlap az alábbi honlapon tölthető ki: 

http://eselyfk.hu/helyi-termekek-adatlap/
Polgármesteri Hivatal

2019. július 31. (szerda)
9.30 – 11.30 óra

Társasjáték délelőtt – egy kis 
játékos agytorna!

(kártyázás, szókirakó, dominó, 
memóriajáték, stb.)

Tájékoztatás 


