
Soron kívüli ülést tartott augusztus 1-jén, csü-
törtökön a Városházán a képviselő-testület Dobos 
László polgármester vezetésével.

Először a települési önkormányzatok rendkívüli önkor-
mányzati támogatása keretében rendkívüli szociális támo-
gatás igénylésére című napirendről tárgyaltak. Magyaror-
szág 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 
törvény rendelkezik a települési önkormányzatok rendkí-
vüli támogatásáról, ideértve a rendkívüli szociális támo-
gatást is.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Negyvenegy vidéki és húsz karcagi részt-
vevővel valósult meg a Rummikub tábor júli-
us 19. és 21. között városunkban. A háromna-
pos program alatt a vendégek megismerked-
hettek Karcaggal, fürdőzhettek, és hódol-
hattak a szenvedélyüknek, a Rummikub-nak.

Kovácsné Kerekes Katalin, a tábor szer-
vezője elmondta, többek között Budapest-
ről, Dunaújvárosból, Dombóvárról, Szombat-
helyről, Felsőtárkányból és Egerből is érkez-
tek vendégek városunkba. 

(Folytatás a 4. oldalon...)
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Rummikub tábort rendeztek Karcagon

Testületi ülés
A Nagykunsági Népművé-

szek Egyesületének idei ki-
emelt programja a kunkapu 
projekt, amelynek célja, hogy 
felhívják a nagyközönség fi-
gyelmét az egykor virágzó 
nagykun faragás gazdag ha-
gyományára - tudtuk meg dr. 
S. Kovács Ilona néprajzkuta-
tótól, az egyesület elnökétől. 

Ennek keretében az egyesü-
let augusztus 4-10. között fa-
faragó tábort tartott az Akác-
liget Gyógy- és Strandfürdő-
ben, amit bárki meglátogatha-
tott, hiszen délutánonként elő-
adások is hangzottak el a fara-
gások típusairól és a népi ha-
gyományokról. 

Mint megtudtuk, az egyesü-
let tervei között szerepel még 
egy kiállítás is a Györffy István 
Nagykun Múzeumban, ahol a 
nagykunsági faragó művészetet 
mutatnák be archív fotók, raj-
zok, makettek segítségével, va-
lamint a 19. század második fe-
lében és a 20. század elején vi-
rágzó nagykunsági faragóstílus 
egykori dokumentumait, má-
ig fellelhető emlékeit és a fafa-
ragók munkáit is kiállítanák. A 
projekt keretében év végére egy 
népművészeti album is készül a 
Kunkapukról - árulta el dr. S. 
Kovács Ilona. 

A táborban az egyesület fara-
gói mellett Karcag testvérváros-
ából, Bácskossuthfalváról érke-
ző faragók készítették el a város 
számára a Kunkapu emlékmű-
vet, valamint kisebb kapufarag-
ványokat a tervezett múzeumi 
kiállításhoz. 

- Bácskossuthfalván én nem-
rég óta faragok, de komolyabban 
csak most kezdtem el - mondta 
Osztrenkovity István, aki a tábor-
ban félfákat - ahogy náluk hívják 
a kaput - farag. Otthon a faluban 
csak egy ilyen kaput találtunk, 
aminek mását megfaragtam és 
elhoztam ide. Szépnek találom a 
kunkaput, a karcagi faragókkal 
jó együtt dolgozni, sokat tanulok 
tőlük - árulta el a férfi. 

Oláh Boldizsár asztalosként, 
ácsként dolgozott évekig, így ő 
gyakorlottabb faragónak szá-
mít. Gyermekeinek sok fajátékot 
és a családnak bútorokat is fa-
ragott már. Mint elmondta, ná-
luk a kapuoszlopok teljesen más 
mintákkal készülnek mint Kar-
cagon, így ehhez speciális szer-
számokra is szükség van. Any-
nyira megtetszett neki a kunka-
pu, hogy otthon is készít majd 
lányának egyet - árulta el.

A Nagykunsági Kulturális Na-
pok keretében, augusztus 17-
én, 15 órakor lesz a reformá-
tus templomkertben a Kunka-
pu emlékmű átadása.
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Összefogással készült a kunkapu

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy városunkban 
a Nagykunsági Kulturális Napok eseményei miatt 

2019. augusztus 20-án az alábbi útszakaszok 
lezárásra kerülnek:

 - a Kossuth tér: a Kossuth tér – Madarasi út – Kálvin út 
kereszteződésétől a Dózsa György út – Táncsics krt. 
kereszteződésig;

 - a Kossuth téri rendőrségi szervizút;
 - a Kossuth téri szervizút Kertész József utca 1. – Hor-

váth Ferenc utca 1. közötti szakasza.
Felhívjuk figyelmüket, hogy 2019. augusztus 20-án 

16.00 – 19.00 óráig az alábbi útvonalon 
forgalomkorlátozásokra kell számítani.

A felvonulás útvonala: Kossuth tér – Madarasi u. – De-
ák krt. – Kisújszállási u. – Vasút u. – Széchenyi sgt. – Jó-
zsef Attila u. – Kálvin u. – Kossuth tér – Dózsa György u.

Megértésüket és segítő 
együttműködésüket köszönjük!

Szervezők

TÁJÉKOZTATÓ
útlezárásról és forgalomelterelésről

Megyei I. o. Bajnoki labdarúgó mérkőzés 1. forduló

2019. augusztus 17. (SZOMBAT) 
17.00 óra 

Liget úti Sportpálya
KARCAGI SE - KUNHEGYESI ESE

A mérkőzés ingyenes megtekinthető!
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KÖZÉLET

Közéleti szilánkok
Érdekességek és 

furcsaságok a 
„birka” neve körül  

(4.)
Még a ’90-es évek közepén a Karca-

gi Hírmondó szerkesztőségébe címez-
ve kaptam egy levelezőlapot dr. Györffy 
György történésztől, Györffy István fiától. 
A professzor úr azt írta, hogy érdeklődés-
sel olvassa heti jegyzeteimet, és szeret-
ne velem megismerkedni. Fel is kerestem 
pesti, Múzeum körúti lakásában. Több 
órán át beszélgettünk, feljött a szó sok 
mindenről, de leginkább az ősi magyar 
állattartásról tartott nekem előadást. A 
kezembe adta dr. Hankó Béla zoológus 
professzor 1941-ben megjelent, alig 28 
oldalas füzetecskéjét, az „Ősmagyar fe-
kete juhnyáj” címűt.  

A füzet első oldalain írja Hankó pro-
fesszor: „Ma már a legtöbb helyen azt 
sem tudják, hogy a juh és a birka szó 
nem ugyanazt az állatot jelenti. De ahol 
még magyar juhok élnek, mint pl. Deb-
recen környékén, nincs senki, aki a juhot 
birkának, a birkát meg juhnak monda-
ná. Juh a hosszúra nyújtott egyenes, de 
csavar módjára pödrött és V-alakban 
felálló szarvú, durva, kevertgyapjat vi-
selő állat, birka meg a rövid, finomgyap-
jas, szarvatlan vagy csigaház módjára 
kanyarodó szarvú.” Mintegy megerősít-
ve Herman Ottó közlését. A későbbiek-
ben pedig arról, hogyan került ide a Kár-
pát-medencébe ez a hamisítatlan, ős-
magyar állat.

Szól a fehér és a fekete rackák kialaku-
lásáról, és megemlíti, hogy Györffy István 
néprajztudós nem sokkal a halála előtt 
„saját maga megvett fekete rackákból 60 
db egyéves jerkét és 6 db ugyanilyen kost 
és a Túrkeve melletti Ecseg-pusztán meg-
próbálta volna szaporítani és fenntar-
tani őket.” A történet végét már Györffy 
György fejezte be, akinek sajnos nagyon 
sok nehézséggel kellett szembe néznie 
édesapja halála után; a száj- és körömfá-
jástól kezdve, az 1939-es nagyon szigorú 
télig és a rendes törzskosok hiányáig be-
zárólag. Kénytelen volt eladogatni, saj-
nos szétforgácsolódott a nyáj.

Akkor értettem meg igazán Györffy 
István gondolatait, amit szellemi vég-
rendeletében, „A néphagyomány és a 
nemzeti művelődés” című, alig 90 olda-
las kis könyvében megfogalmazott. (Ép-
pen 1939. július havában adták ki, pon-
tosan 80 évvel ezelőtt.) A 16. fejezetben 
a magyar népi állattartásról írja: „(...) a 
magyar racka, másutt sehol a világon 
nem található. Hankó professzor kuta-
tásai azt igazolják, hogy nagyobb testű, 
ízletesebb húsú, nagyobb és sűrűbb tej-
hozamú, mint a merinói, mégis ki hagy-
juk veszni, mert nem külföldi, ennélfog-
va nem lehet jó.”

(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 

(...folytatás az 1. oldalról)
Ennek alapján a települé-

si önkormányzatok rendkívüli 
támogatás keretében, azonban 
külön igénylés és külön eljárás 
útján, a települési önkormány-
zatok rendkívüli szociális tá-
mogatására pályázhatnak, a 
szociális igazgatásról és szo-
ciális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 45. §-a szerinti 
települési támogatások 2019. 
évi kifizetéséhez. A pályáza-
ti kiírás alapján a pályázatot 
2019. augusztus 15-ig lehet 
benyújtani. Mint az előterjesz-
tésből kiderült, 2017. évben 
ezen a jogcímen önkormányza-
tunk 35.755.000,- Ft támoga-
tásban részesült, 2018. évben 
ezen a jogcímen nem volt jogo-
sult önkormányzatunk rend-
kívüli támogatás igénylésére. 
Mint az előző évekhez hason-
lóan, 2019-ben is nagyon taka-
rékos gazdálkodásra van szük-
ség a költségvetés egyensúly-
ban tartásához, mindent meg 
kell tenni a kiadások raciona-
lizálása, a tervezett bevételek 

beszedése, és további bevételi 
források megkeresése érdeké-
ben. Mindezekre tekintettel a 
Karcag Városi Önkormányzat 
működőképességének megőr-
zése érdekében szükség van 
a pályázat benyújtására – ezt 
szavazták meg egyhangúlag a 
képviselők.

Áder János köztársasági el-
nök október 13-ra tűzte ki az 
önkormányzati választásokat. 
Ehhez kapcsolódóan szükség 
van a Helyi Választási Bizott-
ság tagjainak és póttagjainak 
a  megválasztására. A Karcag 
Városi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Karcag város-
ban működő helyi választási 
bizottság tagjait és póttagjait 
az alábbiak szerint választot-
ta meg: tagjai: dr. Czimbalmos 
Róbert, dr. Karádi László Pé-
ter, dr. Pintér Zoltán Árpád, 
póttagjai: dr. Farkas Flórián és 
dr. Mihály László.

Arról is döntöttek a képvi-
selők, hogy az önkormány-
zat pályázatot nyújt be a ki-
zárólagos tulajdonában lévő 

Völgyeskerti zártkerti út fel-
újítására és a Tégláskertben 
vadkerítés kiépítésére 10 mil-
lió Ft vissza nem térítendő, 
100 %-os támogatási inten-
zitású támogatás elnyerésére.

A Magyarország Kormá-
nya által létrehozott „30 éve 
szabadon” Emlékbizottság a 
rendszerváltoztatás harmin-
cadik évfordulójára meghirde-
tett Emlékév keretében a Kö-
zép- és Kelet-európai Történe-
lem és Társadalom Kutatásá-
ért Közalapítvány XXI. Század 
Intézete a rendszerváltozta-
tás harmincadik évfordulójá-
ra meghirdetett „30 éve Szaba-
don” Emlékév keretében „Sza-
badságkoncert” elnevezésű 
könnyűzenei programok szer-
vezésére pályázatot hirdetett. 
Az önkormányzat a képviselők 
döntése értelmében pályáza-
tot nyújt be a „Szabadságkon-
cert” elnevezésű könnyűzenei 
program szervezésére kiírt pá-
lyázatra. Sikeres pályázat ese-
tén szeptember 27-én kerülhet 
megrendezésre a koncert.

A napirendek végén bérleti 
szerződések meghosszabbítá-
sáról is döntöttek, így a Tán-
csics krt. 15. földszint 1. ajtó 
alatti helyiség a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 
Karcagi Tankerülete részére 
történő térítésmentes hasz-
nálatba adását egy évvel meg-
hosszabbították, míg a Refor-
mátus Egyházközséggel kö-
tendő bérleti szerződést tíz 
évvel hosszabbították meg.

A nyílt ülésen tárgyalt na-
pirendek között az utolsóban 
hozzájárultak ahhoz, hogy 
egyes Tilalmasi kizárólagos 
önkormányzati ingatlanokat 
terhelő vízvezetési szolgalmi 
jogot jegyeztessen be az in-
gatlan-nyilvántartásba az ön-
tözés megszervezése érdeké-
ben a Sprint-Farm Kft.

Zárt ülésen városi díjak oda-
ítéléséről és bérleti jogvi-
szonyokról döntöttek a kép-
viselők, akik következő so-
ros ülésüket szeptember 26-
án tartják.
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Testületi ülés

Lapzárta: 
2019. augusztus 26. (hétfő) 12.00 óra

Meghívó
A 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője

VÁROSISMERETI 
KIRÁNDULÁSRA

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

Időpont:
2019. augusztus 22. (csütörtök)

Úticél:

Lombkorona sétány
Túravezető: 

Szepesi Tibor
önkormányzati képviselő

Kunlovarda
Vendégfogadó: 
Mészáros Zsolt

tulajdonos

Az utat lovasfogattal „sétakocsikázás” keretében 
tesszük meg, de lehetőség van kerékpárral is 

megközelíteni az úticélokat.

Találkozó:
2019. augusztus 22-én (csütörtök) 13.30 órakor

a Kádas György Szakiskola parkolójában.

A városismereti kirándulás esős napon elmarad.

Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár:

Pánti Ildikó,
 a 8. sz. választókerület 

önkormányzati képviselője
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INTERJÚ

- 1988-ban kezdtem pálya-
kezdőként Karcagon a Kuthen 
úti Óvodában, ahol az első 
gyermekem születéséig dol-
goztam. 1996-ban kerültem a 
Zöldfa úti Óvodába, ahol négy 
évet – ebből hármat tagóvoda-
vezetőként – töltöttem, amíg 
meg nem született a második 
gyermekünk is. 2000-től in-
tézményvezető-helyettesként 
dolgoztam az akkor már egye-
sített intézményben egészen a 
2014-es vezetői megbízatáso-
mig.

- Nagyon sok eredmény 
született az elmúlt időszakok-
ban, amely köszönhető a na-
gyon összetartó, megújulni 
vágyó és tudó nevelői és veze-
tői közösségünknek. Az óvo-
dáink komoly infrastrukturá-
lis fejlesztésen estek át. Meg-
újult a Kuthen, a Táncsics 17., 
a SZIM, a Kinizsi úti Óvo-
da, és most zárul a Zöldfa úti 
Óvoda felújítása. Két óvodánk 
van, ahol nem történt még na-
gyobb infrastrukturális fej-
lesztés, de mindenhol meg-
teremtjük azokat a tárgyi fel-
tételeket, bútorokat, játéko-
kat, amelyek a gyerekek kom-
fortjához hozzájárulnak. Eh-
hez a fenntartó, a Karcag Vá-
rosi Önkormányzat egy na-
gyon komoly támogatást ad. A 
pályázati tervek kidolgozását 
mindig az intézményvezetés-
sel együtt végzik, és így igazán 
gyerekközpontúvá válnak az 
óvodáink, ahol jól érzik ma-
gukat a kollégák is.

Szakmai tevékenységünk a 
környezettudatos nevelésben, a 
tehetséggondozásban, az esély-
teremtésben és a zenei mód-
szertan megújításában telje-
sedett ki. 2017-ben az Oktatá-
si Hivatal Bázisintézménye let-
tünk, amely lehetőséget adott 
arra, hogy az intézményben ki-
dolgozott, megvalósított inno-

vatív módszertanokat, jó gya-
korlatokat megmutathassuk 
térségi és megyei szinten, sőt 
egyes területeket akár orszá-
gos szinten is. A környezeti ne-
velés terén bázisintézményei 
lettünk a Zöld óvodáknak, hi-
szen az ötéves ciklus végére si-
került elérni, hogy mind a ki-
lenc óvodánk Zöld óvoda, eb-
ből a Zöldfa úti Óvodánk Örö-
kös Zöld Óvoda, de több óvo-
dánk is esélyes már erre a cím-
re. 

Nagyon erős, stabil, össze-
tartó közösség a miénk. Innen 
szeretnénk majd továbblép-
ni, és a meglévő eredményeket 
meg tudjuk tartani.

- Az öt évre előre tekintő 
vezetői pályázati programo-
mat a nevelőközösségünkkel 
együtt fogjuk megvalósítani. 
A legfontosabb, hogy az élet-
kori sajátosságokhoz igazod-
va, az eltérő fejlődési ütem-
nek megfelelően, különleges 
bánásmódot igénylő gyerme-
kek igényeinek figyelembe vé-
telével valósítsuk meg a lehető 
legmagasabb szinten az óvo-
dai nevelést.

A folyamatos fejlesztése-
kért igyekszünk minden pá-
lyázati lehetőséget megragad-
ni. Az Európai Uniós forrá-
sok esetében a Karcag Városi 
Önkormányzat nyújt segítsé-
get, míg a kisebb projekteket 
az intézményünk maga való-
sítja meg. Sokszor érezzük is, 
hogy a dokumentálás terén 
helyhiányban vagyunk. Nagy 
feladat, hogy bővítsük ezeket 
a vezetői és adminisztratív te-
reket, hogy egy 5-10 év múlva 
érkező ellenőrzésekkor is meg 
tudjuk mutatni a szükséges 
dokumentumokat.

Feladatunknak tartjuk a ha-
gyományaink, a keresztény 
kultúra értékeinek megőrzé-
sét és megismertetését a gyere-
kekkel. A külső kapcsolataink 
nagyon széles körűek, de sze-
retnénk még néhány nemzet-
közi kapcsolatot is kialakíta-

ni, főleg a határon túli magyar 
lakta településekkel. 

Ahogy már említettem, min-
den óvodánk Zöld Óvoda lett. 
A cím megőrzésére három 
évente pályázatot kell benyúj-
tani, és a mindennapokban 
nagyon sokat kell tenni azért, 
hogy a környezettudatos szem-
léletmódot megalapozzuk az 
óvodában. A Zöldfa úti Óvoda 
Örökös Zöld Óvoda, neki már 
többször nem kell pályázni. 
Most szeptemberben két óvo-
dánk is esélyes az Örökös Zöld 
Óvoda címre: a SZIM és a Tán-
csics 19-es, de pályázunk olyan 
óvodákkal is, amelyek most 
fognak második, harmadik al-
kalommal.

A tehetséggondozás nagyon 
nagy és eredményes területe 
az intézményünknek, és hoz-
zájárul a sikeresebb iskola-
kezdéshez, hiszen valameny-
nyi nagycsoportosnak lehető-
sége van tehetségműhelyben 
részt venni. 2016-ban máso-
dik alkalommal kapott intéz-
ményünk Akkreditált Kivá-
ló Tehetségpont címet, ame-
lyet három év után újra meg-
pályázunk, és bízunk benne, 
hogy ismét el fogjuk nyerni. 
A tehetséggondozásban nagy 
előrelépést jelentett, amikor 
2015-ben a kezdeményezé-
sünkre megalakult a Karcag 
és Térsége Tehetségsegítő Ta-
nács Dobos László polgármes-
ter úr elnökletével és dr. Faze-
kas Sándor miniszter úr segít-
ségével. Ekkor az intézmény és 
Karcag térségi szerepe meg-
erősödött.

- Nagy kihívást jelent, hogy 
a nevelőközösségünk negyede 
nyugdíjjogosultságot szerez az 
elkövetkezendő öt évben. 2014 
óta kb. 100 fővel nőtt a gyer-
meklétszám. A végzett fiatal 
pedagógusok kevesen vannak, 
így nem biztos, hogy tudják 
pótolni azt a hiányt, amelyet 

a nyugdíjba vonulók száma 
eredményez. Ezért az elmúlt 
években elkezdtünk egy prog-
ramot, amelynek már érez-
zük a hatását. Van olyan daj-
ka, óvodatitkár kollégánk, aki 
hamarosan megszerzi az óvo-
dapedagógusi diplomáját. Eb-
ben az évben augusztus 1-jétől 
pedig már óvodapedagógusi 
munkakörbe kerül a pedagó-
giai asszisztens kolléganőnk, 
aki most végezte el levelezőn a 
főiskolát. Szerencsére vannak 
jelentkezőink, és vannak állás-
hirdetéseink is, de betöltetlen 
pozíciónk nincs, hiszen várjuk 
majd vissza azokat a fiatal kol-
léganőket, akik jelenleg otthon 
vannak gyesen, gyeden a kis-
babájukkal.

Igyekszünk a fiatalokat is 
minél előbb bevonni az óvo-
dai nevelés szépségébe. Az el-
múlt tanévben a Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium-
ban egy pályaorientációs na-
pon mutattuk be tevékenysé-
günket, és lehetőséget biztosí-
tunk arra is, hogy a közössé-
gi szolgálatot nálunk töltsék le 
a tanulók. Vannak, akik ilyen-
kor kedvet kapnak, és megér-
zik azt a szeretetet, amit a gye-
rekek sugároznak.

A nyári időszakban vannak 
nyári diákmunkásaink is, és 
köztük is van, aki már elgon-
dolkodott rajta, hogy ezt a hi-
vatást válassza. A nappali tago-
zatos óvodapedagógus-hallga-
tóknak pedig lehetőséget bizto-
sítunk arra, hogy nálunk tölt-
sék le a szakmai gyakorlatai-
kat, a harmadéveseknek pedig 
a nyolchetes szakmai gyakor-
latuk után az intézményünk-
ben kihelyezett államvizsgára 
is sor kerül.

Nagyon sok örömet és sze-
retetet ad az óvodapedagógusi 
pálya, és aki ezt választja, an-
nak olyan életreszóló hivatá-

sa lesz, amely nemcsak felada-
tot, hanem felüdülést, boldog-
ságot is ad.

- Az óvodai beiratkozás áp-
rilis végével megtörtént. Igye-
keztünk figyelembe venni a 
szülők kérését és az óvodák be-
fogadóképességét. Három éves 
kortól óvodaköteles egy gyerek, 
de a köznevelési törvény lehe-
tőséget biztosít arra is, hogy a 
két és fél évesek is óvodai ellá-
tásban részesüljenek. Erre nagy 
az érdeklődés városunkban, 
különösen azoknál a gyerekek-
nél, ahol a szülők dolgoznak, és 
a bölcsődei elhelyezés nem biz-
tosított, vagy hátrányos hely-
zetű környezetből érkeznek. 
Az elkövetkezendő időszakban 
úgy gondoljuk, hogy a Kor-
mány családpolitikai intézke-
dései még tovább fogják emel-
ni az óvodáskorú gyerekek lét-
számát.

Az idei nevelési év hasonló-
an a tavalyihoz, kb. 750 fővel 
indul. Ugyanakkor valame-
lyest növekedés tapasztalható, 
ezért a Takács Péter úti Óvo-
dában egy új csoportot indí-
tunk. Eddig hárommal mű-
ködött, most szeptemberben 
négy csoporttal fog indulni. A 
Zöldfa úti Óvoda július elejé-
vel bezárt a Dózsa György út 
4. sz. alatt, össze is pakoltunk. 
Meg fogjuk kezdeni a takarítá-
si munkálatokat, az eszközbe-
szerzést, hiszen az óvodaépü-
lettel együtt egy nagyobb belső 
megújulás is lesz a tárgyi felté-
telekben. Augusztus folyamán 
átköltözünk, és augusztus 21-
én már ott fogják megkezdeni 
a Zöldfa úti óvodások és a pe-
dagógusok az új nevelési évet.

„Nagyon erős, stabil, összetartó 
közösség a miénk”

Újabb öt évre kapott intézményvezetői megbízást Gulyás Ferencné, aki a 
Madarász Imre Egyesített Óvoda vezetőjeként 2014. augusztus 1-jétől lát-
ja el feladatait. Az elmúlt időszak sikereiről, a következő öt év feladatairól, 
valamint az új nevelési év kezdéséről kérdeztük az intézményvezetőt.

- Mit tudhatunk Önről? Mi-
óta van az intézményben?

- Mit tudhatunk az évkez-
désről? Hányan kezdik meg 
az új nevelési évet?

- Van-e óvodapedagógus-hi-
ány az intézményben? Ho-
gyan biztosítják az utánpót-
lást?

- Milyen tervei vannak az 
elkövetkezendő időszakra?

- Mi történt az elmúlt öt 
évben?
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(...folytatás az 1. oldalról)
A háromnapos programon a résztvevők megismerked-

tek Karcag nevezetességeivel, sétáltak a főtéren, és elláto-
gattak a múzeumba is. - Ezeken a helyszíneken egy tesztla-
pot lehetett kitölteni, amelyhez a szükséges adatokat a fő-
téren kihelyezett információs táblákról lehetett összegyűj-
teni – árulta el Kovácsné Kerekes Katalin, majd beszélt a kar-
cagi Rummikub klub 2018-as alakulásáról is. Elmondta, hogy 
2018 januárjában egy társasjátékos foglalkozáson nagy si-
kert aratott a Rummikub játék, és akkor jött az ötlet, hogy 
szervezzenek rá egy klubot.  

- Mándokiné Icus segítségével – aki sok nyertes Rummikub-
játszmát tudhat maga mögött – megszerveződött a csopor-
tunk, és klubként működünk a Déryné Kulturális Központban, 
ahol heti egy alkalommal játszunk. 

2018 októberében megszerveztük az I. Karcag Rummikub 
Kupát Turi Sándor játékmester vezetésével, és idén októ-
berben szintén megtartjuk a II. Karcag Rummikub Kupát – 
mondta Kovácsné Kerekes Katalin, aki kiemelte, hogy ez a já-
ték összehozza az embereket a mai digitális világban. - A 
terv, hogy a környékbeli Rummikub csoportot működtető 
településekkel – Kaba, Nádudvar – forgószínpadszerű „ko-
mázó” találkozókat, játékokat szervezzünk. Ezt szeretnénk 
a közeljövőben összehozni – fogalmazott a tábor szervezője.

A tábor második napján a fürdőben megrendezték az I. 
Akácliget Rummikub Kupát Turi Sándor játékmester veze-
tésével. - Általában idős korosztály játszik ezzel a játékkal, de 
úgy gondolom, hogy generációkat is összeköt. A mai ver-
seny legfiatalabb versenyzője például októberben tölti a ti-
zedik életévét, míg a legidősebb játékos hetvenhét eszten-
dős – árulta el a játékmester.

A táborozóknak a játékon kívül lehetőségük volt fürdő-
zésre, megnézni a The Best Company koncertjét, ellátogat-
hattak többek között a Lomkorona sétányra, valamint az es-
ték beszélgetéssel, közös főzéssel, szalonnasütéssel teltek.

Rummikub tábort 
rendeztek KarcagonAz 1279-es Tétényi Ország-

gyűlés 740. évfordulójára em-
lékezve kihelyezett ülést tar-
tott a Parlament Magyaror-
szági Nemzetiségek Bizottsága 
július 3-án, szerdán a nagyté-
tényi Szellmann házban, ahol 
a karcagi Kunszövetség is be-
mutatkozott.

A IV. Kun László király ál-
tal összehívott Tétényi Ország-
gyűlésre emlékezve a Parlament 
Magyarországi Nemzetiségek 
Bizottsága lehetőséget biztosí-
tott a magyarországi nemzetisé-
gek – a bolgár, a görög, horvát, a 
német, a roma és a nagytétényi 
székelyek – bemutatkozására.

A kunok képviseletében F. 
Kovács Sándor országgyűlési 
képviselő, a Kunszövetség elnö-
ke köszöntötte a bizottság tag-
jait és a meghívott vendégeket, 
majd bemutatta az egyesületet.

A kunok történetéről dr. Pin-
tér Zoltán Árpád történész tar-
tott előadást. Beszédében a tör-
ténelmi Magyarország egyik 
legrégebbi nemzetiségügyi kér-
dését részletezte, amely a késő 
Árpád-korban betelepült kun-
jász lakosság integrációja a ko-
rabeli magyar társadalomba. 
Ennek volt meghatározó állo-
mása az 1279-es Tétényi Or-

szággyűlés. - Köztudott, hogy 
a tatárjárást megelőző első, 
1239-es betelepedésük sikerte-
lenül zárult, de az már kevéssé 
közismert, hogy a tatár-mon-
gol inváziót követő, IV. Bélá-
nak az ország életét újjászerve-
ző törekvéseihez köthető 1246-
os visszahívásuk, és máso-
dik integrációs kísérletük már 
(nem kis erőfeszítések árán) 
teljesértékű asszimilációhoz ve-
zetett – hangzott el dr. Pintér 
Zoltán Árpád előadásában. A 
történész beszélt arról, hogy az 
első betelepedési kísérlet óta el-
telt több mint 780 év folyamán 
a kunok megőrizték kultúrájuk 

sok tekintetben egyedi jegyeit, 
és egyszersmind ezer szállal fo-
nódtak bele a magyar nemzet-
történetbe.

A kapitányokat Fábián Jó-
zsef emeritus jászkun főkapi-
tány képviselte az eseményen. 
Az ülés résztvevői megkoszo-
rúzták a Tétényi Országgyűlés 
emlékére elhelyezett emléktáb-
lát, és megtekintették a Nagyté-
tényi Helytörténeti Kiállítást is.

A Kunszövetség tagjai – Ka-
csándi István, Nagy László és 
Szendrey Zoltán – a kunok ele-
delével, birkapörkölttel vendé-
gelték meg a rendezvény részt-
vevőit.

A Kunszövetség is bemutatkozott

A CSOÓRI SÁNDOR ALAP ÁLTAL MEGHIRDETETT PÁLYÁZAT KERETÉBEN 
„NYÁRÁDMENTI TÁNCOK” CÍMŰ PÁLYÁZATI PROJEKT MEGVALÓSULÁSA A 
DÉRYNÉ KULTURÁLIS, TURISZTIKAI, SPORT KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁRBAN

Az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma megbízásából az Emberi Erőfor-
rás Támogatáskezelő a Csoóri Sándor 
Alap által meghirdetett „A népi kultúra 
közösségteremtő műfajainak támogatá-
sa” című CSSP-NEPTANC-2018-0868 
pályázati azonosítószámon szereplő 
„Nyárádmenti táncok” elnevezésű nyer-
tes pályázat 2018. október és 2019. júni-
us között valósult meg a Déryné Kul-
turális Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtárban.

A nyertes pályázat megvalósításához 
nyújtott támogatás: 1.389.000 Ft, a tá-
mogatás intenzitása 100%.

A pályázati programban a Déryné Kulturális Központban működő Pántlika néptánc-
csoport tagjai elsajátították a Nyárádmenti táncok lépéseit, megtanulták és két alkalom-
mal a közönségnek is bemutatták a fenti táncokból összeállított koreográfiát. A próbák 
során a pályázati forrásból beszerzett mobil hangosító eszköz szolgáltatta a zenét, két al-
kalommal a Pipás Népzenei Együttes élőzenét biztosított. 

A Pántlika néptánccsoport ruhatára 15 öltözet „forgatós” női népviselettel gazdago-
dott, amelyek a következőkből állnak: mellény, szoknya, blúz, nagyalsó, kötény.

Köszönetünket fejezzük ki a támogatásért.

Szepesi Tibor
igazgató

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján 2019. évtől a rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak Er-
zsébet-utalvány formájában nyújtott támogatás he-
lyett pénzbeli támogatásban részesülnek.

A támogatás mértéke nem változik, gyermekenként 
az alapösszegű támogatás 6.000 Ft, míg az emelt összegű 
támogatás 6.500 Ft.

Az előző évek gyakorlatától eltérően a jogosultak részé-
re a pénzbeli támogatás folyósításáról a Karcagi Pol-
gármesteri Hivatal postai úton gondoskodik, amit az 
érintettek első alkalommal 2019. augusztus 31. napjá-
ig kapnak kézhez.

Rózsa Sándor
jegyző

Tájékoztató
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Dr. Székely Istvánt, az 
Infogroup Kft. tulajdonosát 
kérdeztük arról, hogy mi-
lyen változások várhatóak a 
Karcagi Ipari Parkban. 

Dr. Székely István elmond-
ta, hogy az eddigi befekteté-
seket sikerült stabilizálniuk, és 
mostanra elérték azt a színvo-
nalat, hogy az E-hull, a Recy-
Pet és a Penny Market logisz-
tikai központja is biztos jövőt 
tud adni a karcagi munkavál-
lalóknak. 

- Örömmel számolhatok be 
arról, hogy el tudjuk indítani 
a Karcagi Ipari Park követke-
ző öt-hat évi legnagyobb be-
ruházását. Egy huszonnyolc-
ezer négyzetméteres logiszti-
kai parkot terveztünk meg, és 
ennek az első ütemét várható-

an még idén el is fogjuk kez-
deni, és reményeim szerint a 
jövő évben be is fejezzük. Eh-
hez az első ütemhez kaptunk 
a kormányzattól támogatást, 
amit ezúton is köszönünk. En-
nek a támogatásnak köszön-
hető, hogy ezt a piaci rizikót, 
amit még egy ilyen nagy beru-
házás elindítása jelent, fel tud-
juk vállalni. Úgy gondolom, 
hogy a kormányzati politiká-
val összhangban, a debrece-
ni nagy befektetésekhez kap-
csolódóan, ez a logisztikai park 
is jól fog tudni működni. Ter-
mészetesen az is fontos, hogy 
a kormányzat a 4-es autóút-
nak a kibővítését is felgyorsít-
ja, és ha minden a tervek sze-
rint alakul, akkor 2021-2022-re 
Törökszentmiklósig elér az au-
tópálya, ami már nem akko-

ra rizikó egy logisztikai park 
szempontjából, hogy ekkora 
távolságból ne lehessen meg-
közelíteni, és ne lehessen ezt 
a beruházást elindítani - fogal-
mazta meg a tulajdonos.

Elmondta, hogy tovább foly-
tatódik az E-hullnak a környe-
zetvédelmi beruházása is. Ki-
sebb beruházások már történ-
tek az elmúlt három évben is, 
de az előttük álló három-négy 
évben pedig három-négy na-
gyon komoly, milliárdos nagy-
ságrendű projektet tervez-
nek, hogy azokat az anyago-
kat, amelyeket egyenlőre nem 
tudnak feldolgozni - példá-
ul a purpur és a műanyagok -, 
azoknak a hasznosítása is meg-
oldott legyen. Ezáltal a hasz-
nált hűtőgépek minden része 
a körforgásos gazdaságba be-

építve feldolgozódik, és ezzel 
az elektronikai iparágnak egy 
olyan új modellje is megszüle-
tik, ami európai szinten példa-
értékű lesz.

Székely István lapunknak 
azt is elmondta, hogy az ipa-
ri parkban van még közel hat-
van hektárnyi terület, amely-
nek a fele újrahasznosult. A 
másik része pedig a logiszti-
kai park elindításával fog újra-
hasznosulni.

- A volt téglagyári területen 
van még harminc hektárunk. 
Oda előreláthatólag egy na-
gyon nagy beruházást terve-
zünk, amiről egyelőre még ko-
rai lenne beszélni. Mindeneset-
re az azért elmondható, hogy 
mintegy százmillió eurós nagy-
ságrendű befektetés előkészí-
tésén dolgozunk. Mindenkép-

pen kiemelném, hogy 2022-
2025-re az ipari parkban várha-
tóan a foglalkoztatottak száma 
megduplázódhat, és a terme-
lési érték pedig akár meg is há-
romszorozódhat - mondta el az 
Infogroup Kft. tulajdonosa. 

Brehó Mónika

Bővül az ipari park

Kovács Szilviával, a Leg-
szebb konyhakertek ötletgaz-
dájával, programigazgatóval 
megnéztünk három kertet.

- A nevezések lezárultak, so-
kan neveztek országos szinten 
és helyből is. A kánikula ellené-
re zöldellő kerteket látunk min-
denhol, az én fantasztikus ker-
teseim talán varázsolnak, or-
szágos szinten nem vallunk szé-
gyent idén sem - mondta Ko-
vács Szilvia.

- Az idei év kiemelt témája a 
saját megőrzésű, őshonos mag-
vak, fák felkutatása, megmenté-
se, szaporítása, közkinccsé téte-

le. Idén vannak fiatalok is, akik 
bekapcsolódnak a versenybe.

Hamar Gyula és felesége a 
kezdetektől részt vesz a Leg-
szebb konyhakertek verseny-
ben, s országos örökös díjazott-
jai a megmérettetésnek. Kis-
kertjükben idén is legalább 50 

körüli növényt termelnek, de 
itt vannak az unokák kedven-
cei, a málna, a pöszméte, a sza-
móca is. A forróságban is akad 
munka a kertben, hiszen a bak-
hátra vetett paprika, paradi-
csom nagyon vízigényes. Fon-
tos, hogy összegyűjtött és me-

leg esővízzel locsolnak. Hagy-
mából is legalább tízféle van, 
paradicsom is többféle terem a 
kertben.

A fűszernövényeket is sze-
retik a konyhában használni, 
gyógynövények közül a citrom-
fű a legkedveltebb.

A fagyasztóban tucatnyi zacs-
kóban már ott a borsó, a zöld-
bab, az uborka is most indul, de 
a gyümölcsfák is sorra terem-
nek.

Hamar Gyulának és feleségé-
nek a kert ad erőt, naponta több 
órát töltenek ott, és a kiskert 
meghálálja a gondoskodást.

Rideg István 600 négyzet-
méteres kertje végében legény-
rózsa, a kunok kedves virága 
terem most is, de bársonyvi-
rág is található. E mellett több-
féle sütőtöktől kezdve cseme-
ge kukorica, paprika, krumpli, 
karalábé, bab, paradicsom is ta-
lálható. Különleges vajbabjának 
eredetijét még az első világhá-

borúban vetette kertszomszéd-
ja, s a család azóta is őrzi ezt a 
magot.

A családnak, ismerősöknek 
több mázsa terményt visz ha-
za kertjéből már negyedik éve. 
Éppúgy kedvenc a sütőtök, mint 
a patisszon is. A locsolást sem 
szabad feledni, hiszen az aszály-
ban erre is szükség van.

Ézsiás Antal kiskertje is na-
pi elfoglaltság. Szilvamoly, al-
mamoly ellen most permetez-
nie kellett, de a gyomok is gyor-
san nőnek. A gyümölcs egy része 
már otthon van, de most érik a 
cukkini, a spenót, a retek is má-
sodvetésben van, de sok más is 
megterem a burgonyától a padli-
zsánon át. A virágkülönlegessé-
gek is jellemzőek kertjére, a kato-
narózsa, őszirózsa, kardvirág és 
tubarózsa is hamarosan nyílik. 
Bár a szomszédok nagyon jók, de 
nem sok idő van a beszélgetésre, 
mert bőven akad tennivaló.

Benedek Károly Kisoroszi 
alpolgármestere néhány képvi-
selővel meglátogatta a karcagi 
kerteseket. Mint elmondta, ná-
luk is elindult ez a mozgalom, 
de még nem terjedt el, ezért is 
jöttek tapasztalatcserére. Ahogy 
fogalmazott, csodát látni jöttek 
Karcagra, s ámultak és bámul-
tak a látnivalókon. Sok fotót ké-
szítettek és visznek haza tapasz-
talatokat, s remélik, hogy náluk 
is egyre többen kezdenek majd 
el kertészkedni. 

DE

A kiskert meghálálja a gondoskodást



6 2019. augusztus 16.

HÍREK

Ötödik alkalommal rendezte meg 
az Akácliget Gyógy- és Strandfür-
dő az Akácliget Napot. Július 20-
án, szombaton a fürdőzés mellett 
ugrálóvár, búvároktatás és koncert is 
várta a látogatókat a strandon.

Andrási István ügyve-
zető igazgató elmondta, 
mára hagyománnyá vált 
az Akácliget Nap, ahol a 
család minden tagjának 
igyekeznek programokat 
biztosítani. - A gyerekeket 
ugrálóvár várja, az uszo-
dában pedig nagyon ked-
velt a búvárkodás. Már az 
első Akácliget Napon na-
gyon népszerű volt a bú-
vároktatás, így azóta is 
minden évben meghív-
juk őket, hogy tartsanak 
egy ilyen búvároktatás-
szerű programot, bemutatót. A délután 
folyamán interaktív gyerekműsor és a 

The Best Company koncertje szórakoz-
tatja az ide látogatókat – árulta el And-
rási István.

Az igazgató beszélt arról is, hogy a 
fürdőzők biztonságát a szabadtéri me-
dencéknél is minden nap víziőrök biz-

tosítják. - A fürdőben évek óta nő a láto-
gatottság, és bár időjárás függvénye, de 
a tavalyi látogatottságot már elértük – 
fogalmazott Andrási István.

A kemping iránt is nagy az érdeklő-
dés. - Nemcsak a lakókocsik és a fahá-

zak kihasználtságát tekintve kiemel-
kedő, hanem táboroknak, családi ren-

dezvényeknek is helyet 
adunk itt – mondta az 
igazgató.

Július 26-án a Strandok 
Éjszakája várta az érdek-
lődőket, ahol ismét a TBC 
együttes lépett színpad-
ra. Emellett a Kátai Gábor 
Kórház dolgozói egész-
ségfelméréssel, egészség-
tanácsadással várták a lá-
togatókat. - Idén a tavalyi 
év sikere után ismét vízi 
tűzijáték is szórakoztatta a 
vendégeket. Ez egy olyan 
zenei aláfestéssel rendel-
kező produkció, amely-
nél a vízsugár 10-12 méter 

magasra is felcsap, formációkat alkot, és 
különböző színű fényekkel meg van vi-
lágítva - mondta Andrási István. 

Sokan a medencékből nézték végig a 
hangulatos, látványos, egyedülálló pro-
dukciót.

Akácliget Nap és Strandok Éjszakája

POSTALÁDA

Testvérvárosunkból érkeztek kedves vendégeink, akik Bálint Júlia 
vezetésével látogattak el hozzánk. A négynapos kiránduláson felke-
resték a makói Hagymatikumot, jártak Ópusztaszeren, Budapesten 
a Szépművészeti Múzeumban, a Fővárosi Állatkertben, Felcsúton, a 
Puskás Akadémia épületében, hajókáztak a Holt-Tiszán, az út fá-
radalmait pedig az Akácliget Fürdőben pihenték ki. A programot a 
Déryné Kulturális Központban megrendezett baráti találkozó zár-
ta, ahol a százfős társaság a finom vacsora elköltése után beszélge-
téssel, tánccal múlatta az időt. Nagy örömünkre hamarosan találko-
zunk, augusztusban a karcagiak utaznak Székelykeresztúrra, ahon-
nan csillagtúra-szerűen bejárják a környéket.

Kovácsné Kerekes Katalin

Székelykeresztúr-Karcag

A karcagi és környékbeli gazdák idén is csatlakoztak a Magyarok Ke-
nyere – 15 millió búzaszem programhoz - tudtuk meg Hubai Imre Csa-
bától, a MAGOSZ megyei elnökétől.

A program 2011-es indulása óta folyamatosan emelkedik a búzaadomá-
nyok mennyisége, tavaly már több mint 600 tonna gyűlt össze. A szerve-
zők a Kárpát-medence valamennyi, magyarlakta vidékéről is számítot-
tak felajánlásokra, hiszen a korábbi években már nemcsak a magyarorszá-
gi, hanem a határon túliak is több mázsa gabonát ajánlottak fel. A nemze-
ti összetartozást és szolidaritást jelképező program végén „össznemzeti” 
kenyér készül augusztus 20-ára. Az összeöntés augusztus 10-én volt 
Nemeshanyban, majd ezt a búzát a különböző malmokba viszik, és adják 
hozzá a parajdi sót, a Tisza vizét és a délvidéki kovászt. A felajánlott gabo-
nát - feldolgozott formájában Böjte Csaba atya árvái mellett rászoruló ma-
gyar gyermekek, családok kapják határon innen és túl. A karcagi gazdák 
Abádszalókra vihették át a felajánlott búzát, a megyei ünnepség Szolno-
kon lesz majd, ahol megsütik a Kárpát-medence kenyerét is.

DE

A MAGYAROK KENYERE

KÖZLEMÉNY
A Nemzeti Választási Bizottság, a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. 

évi általános választását 2019. október 13. napjára – a helyi önkormányzati képvi-
selők és polgármesterek 2019. évi általános választásának napjára- tűzte ki. A Nem-
zeti Választási Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
(továbbiakban: Nektv.) 56. § (2) és (3) bekezdései, valamint a 242. § (2) bekezdése 
alapján, a 183/2019. számú határozata I. pontjában felsorolta azokat a települése-
ket, ahol a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását kitűzte és 
egyidejűleg meghatározta a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát. 

A Nektv. 55. § (1) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választásán a település egy választókerületet alkot.

183/2019. NVB határozat 7. számú melléklete alapján 

Roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása 

Település 
Népszámláláskori 

létszám 
A választópolgárok 
száma a kitűzéskor

Szükséges 
ajánlások 

száma

Megválasztható 
képviselők száma

Karcag 1621 1215 61 5

Rózsa Sándor 
Helyi Választási Iroda vezetője
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POSTALÁDA

Hazánk történetében kiemelkedő he-
lyet foglal el a Rákóczi család. Ebben az 
évben II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejede-
lemmé választásának 315. évfordulójá-
ra emlékezünk. 1704. szeptember 25-én 
Gyulafehérvárott választották fejede-
lemmé, ekkor már a szabadságharcot 
vezette Magyarországon.

A Könyvtárostanárok Munkaközös-
sége a hagyományokhoz híven, a Rá-
kóczi emlékhelyek felkeresésére szerve-
zett szakmai kirándulást. Sárospatak, 
Szerencs, Borsi, Kassa, Füzér után ez al-
kalommal Boldogkőváralját és Regéc 
várát kerestük fel.

A Rákóczi vártúra maradandó iro-
dalmi és természeti élményt jelentett a 
munkaközösség tagjainak és a kedves 
vendégeknek. Gyönyörű földrajzi kör-
nyezetben épült Regéc vára és a Láto-
gatóközpont, amely felidézi a nagy fe-
jedelem gyermekkorát, aki életének el-
ső öt évét a regéci várban töltötte. A 
monda szerint a két várat régen alagút 
kötötte össze, így menekült Rákóczi az 
üldöző labancok elől. A kiállítás bemu-
tatja a kiváló államférfi gyermekkorát.

1676. március 27-én született a Bor-
si kastélyban. Édesanyja Zrínyi Ilona, 
édesapja I. Rákóczi Ferenc. A római ka-
tolikus vallás szerint keresztelték. A csa-
ládot több tragédia érte. Nagyapját, 
Zrínyi Pétert felségárulás címén kivé-
geztette a császári udvar. Édesapja ko-
rán meghalt. A Rákóczi gyermekek ár-
ván maradtak. Julianka 4 éves, Ferenc 
3 hónapos volt. Édesanyja, Zrínyi Ilona 
később férjhez ment Thököly Imre ku-
ruc vezérhez. A Rákóczi család hatal-
mas birtok felett rendelkezett, a gyer-
mekek gyámja Zrínyi Ilona lett. Hogyan 
teltek a fejedelem gyermekévei? A regé-
ci várban különös figyelmet szenteltek 
számára édesanyja, dajkája és nagy-
anyja, Báthory Zsófia. Ő volt a család 
reménye, szeme fénye. A legkülönbö-
zőbb mondák keringtek a gyermek kö-
rül. Beszélték, hogy a császári udvar el 
akarta távolítani az élők sorából, mint 
a rebellis család sarját. Báthory Zsófia 
kincseket rejtett el a regéci várban ar-
ra az esetre, ha Erdély fejedelmévé vá-
lasztják, de a kincsek eltűntek, és azo-
kat soha nem találták meg.

A regéci látogatóközpont a „Gyer-
mek a várfalak között” című kiállítása 
bemutatja II. Rákóczi fejedelem gyer-
mekkorát, családi kapcsolatait, a vár 
korabeli életét. Megragadó látvány 
a négy- és nyolcéves korában készült 
portré. A képeken a szabadsághős, a 
szegények édes ura, az új magyar álla-
mot építő uralkodó és a száműzött Rá-
kóczi tekintetét véljük felfedezni. Az ins-
tallációk és a multimédiás eszközök él-
ményszerűen adnak segítséget a törté-
nelem tanulásához. A gyakorló peda-
gógusok, könyvtárosok oktató munká-
jukhoz kiválóan hasznosíthatják a lá-
tottakat. A család Regécről a munkácsi 
várba költözött. Ezt a várat Zrínyi Ilona 
irányításával 3 évig védték a kuruc ka-
tonák a császári csapatokkal szemben. 
Végül feladván Bécsbe rendelték a csa-
ládot. II. Rákóczi Ferencet 12 éves korá-
ban szakították el édesanyjától, és soha 
többé nem találkozhattak. 1703-ban 
állt a szabadságharc élére, és Rodostó-
ban száműzetésben halt meg 1735. áp-
rilis 8-án.

Emlékirataiban így ír: „Minden cse-
lekedetem célja kizárólag a szabad-
ság szeretete, és az a vágy, hogy hazá-
mat az idegen járom alól felszabadít-
sam. Nem a bosszúvágy vezérelt, nem 
koronát, fejedelemséget akartam sze-
rezni, hanem az a hiú dicsőség vezérelt, 
hogy eleget tegyek kötelességemnek a 
hazám iránt.”

II. Rákóczi Ferenc rendkívüli szemé-
lyiségét írók, költők, zeneszerzők és 
a nép is megerősítette. Kiselőadá-
sokkal készültek fel a kollégák az iro-
dalmi, történelmi vonatkozásokból 
(Szathmári Lajosné, Szabó Péterné, 
Mihály István és dr. Kasuba Jánosné). A 
történelmi emlékeken túl megcsodál-
tuk a festői szépségű zempléni tájat: 
Óhutát, Újhutát és a világörökség ré-
szét képező Tolcsvát.

Megköszönjük Karcag Város Önkor-
mányzat Képviselő-testületének, hogy 
pályázati lehetőséggel támogatták az 
utunkat. Szívesen ajánljuk a családok 
figyelmébe is az általunk látottakat.

dr. Kasuba Jánosné
munkaközösség-vezető

Rákóczi emlékek a Zemplénben

HIRDETMÉNYEK
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona 

és Háziorvosi Intézmény
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közal-

kalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidő.
Foglalkoztatás jellege: 12 órás munkarend.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok Megye, Karcagi Több-

célú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: ápolási és gondozási 

alapfeladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatások-

ra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: ápoló végzettség vagy, szociális gondozó és ápo-
ló végzettség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvő-
képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szak-
mai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, adatkeze-
lési hozzájárulás megadása, erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályá-
zat esetén).

A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 21. 
A pályázatok benyújtásának módja: 

 - személyesen, Hodos Bálintné intézményvezetőnél a KTKT Idő-
sek Otthona és Háziorvosi Intézmény székhelyén (5300 Karcag, 
Varró u. 1. sz.),

 - postai úton, a pályázatnak a KTKT Idősek Otthona és Háziorvo-
si Intézmény címére történő megküldésével (5300 Karcag, Varró 
u. 1. szám), 

 - elektronikus úton a kgszoc@enternet.hu e-mail címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 23. 

2 fő ápoló vagy gondozó

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona 
és Háziorvosi Intézmény 

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

pályázatot hirdet

munkakör betöltésére 

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

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: 5300 Karcag, Horváth F. u. 1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a főszakács, szakács uta-

sítása alapján az élelmezési anyagokkal kapcsolatos tevékenységek, 
az étkezéssel kapcsolatos feladatok és a HACCP rendszerrel össze-
függő tevékenységek ellátása.

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

Pályázati feltételek: 8 általános iskolai végzettség, magyar állampol-
gárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szak-
mai önéletrajz, adatkezelési hozzájárulás megadása, erkölcsi bizo-
nyítvány (sikeres pályázat esetén).

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. augusztus 23.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 21.
A pályázatok benyújtásának módja: 

 - személyesen, Hodos Bálintné intézményvezetőnél a KTKT Idő-
sek Otthona és Háziorvosi Intézmény székhelyén (5300 Karcag, 
Varró u. 1. sz.),

 - postai úton, a pályázatnak a KTKT Idősek Otthona és Háziorvo-
si Intézmény címére történő megküldésével (5300 Karcag, Var-
ró u. 1. szám), 

 - elektronikus úton a kgszoc@enternet.hu e-mail címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 22.

konyhai kisegítő 
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Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, Berek-
fürdő területére 

vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra 

(péntek 16.00 órától hétfő 
reggel 07.00 óráig).

Augusztus 17-18. 
 dr. Temesváry Tamás
 Karcag, Széchenyi sgt. 38.
  Tel.: 06/30-537-5758
Augusztus 19-20. 
 dr. Temesváry Tamás 
 Karcag, Széchenyi sgt. 38.
  Tel.: 06/30-537-5758
Augusztus 24-25. 
 dr. Terjék Imre 
 Karcag, Duna utca 7.  
 Tel.: 06/20-939-4650 

HIRDETMÉNYEK

Augusztus 17. (Szombat) 
8.00-13.00 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)  

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

Augusztus 18. (Vasárnap) 
9.00-12.00 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)   

Augusztus 19. (Hétfő) 
MUNKASZÜNETI NAP
8.00-13.00 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)  

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

Augusztus 20. (Kedd) 
ÜNNEPNAP
9.00-12.00 óráig 
 Oroszlán Gyógyszertár 
 (Kórház utca)

Augusztus 24. (Szombat) 
8.00-13.00 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)

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

Augusztus 25. (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.)

2019. augusztus 16. péntek
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Székely konyha
18.50 Látogató
19.10 Nagykunsági krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Szepesi Tibor
 Téma: Kulturális napok
 Karcagi hírek
 Háttér
 Vendég: Balajti József
 Téma: változik a szemétszállítás 
 rendje
20.20 Nagykunági Híradó
20.40 HACS fórum – pályázati lehető-
 ségek
21.50 Karcagi Tükör

2019. augusztus 19. hétfő
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Sztárportré
18.50 Látogató
19.20 Krónika
20.10 Nagykunsági Híradó
20.30 Karcagi Tükör

2019. augusztus 20-21.
kedd-szerda
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Jöjjetek Hozzám - református
 istentisztelet
19.55 Látogató
20.20 Nagykunsági Híradó
20.40 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise

2019. augusztus 22. csütörtök
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Varró 50 - kiállításmegnyitó
19.00 Nagykunsági krónika
 Aktuális kérdések
 Téma: városi díjazottak 1.
 Karcagi hírek
 Kunkapu avatása Karcagon
 Háttér
 Téma: városi díjazottak 2. 
20.30 Nagykunsági Híradó
20.40 Ünnepi önkormányzati ülés
21.50 Karcagi Tükör

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

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 21. 
(SZERDA)
9.30-11.30 óra

Nótázzunk együtt! Hozza el 
kedvenc nótáját hozzánk!

(közös magyar nóta, népdal, 
műdal éneklés)

2019. AUGUSZTUS 28. 
(SZERDA)

10 órai kezdéssel
Zenés frissítő torna

(széken ülve végzett gyakorlatok)

A foglalkozások helye: 
Idősek Klubja

Karcag, Szabó József utca 6. (a Zeneiskolával szemben) 

További információ: 
Lévainé Olajos Cecília nappaliellátás-vezető (06/30-887-7574)

KÖZLEMÉNY
A Karcag Helyi Választási Iroda vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. §-ában kapott felhatalma-

zás alapján, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. §-ának, valamint a he-
lyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjai-
nak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.) IM rendelet 20. §-ának figyelembe vételével a helyi önkormányzati képviselők és pol-
gármesterek 2019. évi általános választására Karcag településen a polgármesterjelölt, valamint az egyéni választókerületi jelöl-
tek állításához szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint állapítja meg:

A POLGÁRMESTER jelöltséghez legalább 300 választópolgár ajánlása szükséges.

Egyéni 
választó-
kerület

Szavazókör A központi névjegyzék 2019. 
augusztus 7-ei adatai alapján 

a választópolgárok száma 
szavazókörönként (fő)

A központi névjegyzék 2019. 
augusztus 7-ei adatai alapján a 
választópolgárok száma egyéni 

választókerületenként (fő)

A jelöltállításhoz szükséges ajánlások 
száma (db) az adott egyéni 

választókerület választópolgárainak 
1 %-a (egész számra, felfelé kerekítve)

1. EVK
1. 1007

1796 18
2. 789

2. EVK
3. 968

1961 20
4. 993

3. EVK
5. 918

1924 20
6. 1006

4. EVK
7. 977

1885 19
8. 908

5. EVK
9. 969

2036 21
10. 1067

6. EVK
11. 1109

2166 22
12. 1057

7. EVK
13. 1105

2158 22
14. 1053

8. EVK 
15. 1038

2085 21
16. 1047

Rózsa Sándor 
Helyi Választási Iroda vezetője
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Ingatlan
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.

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

Karcagon 70 m2-es, felújításra vá-
ró kertes ház eladó. Tel.: 06/70-
395-5263. 

Közel a központhoz, csendes, 
szép kis utcában, emeletes koc-
kaház jó elrendezéssel (3 szoba, 
2 fürdőszoba, 2 nappali, konyha, 
ebédlő), garázzsal, kis portán el-
adó. Érdeklődni: 06/70-364-4967.

Karcagon, a Rózsa utca 17. szám 
alatt, régi építésű, felújításra szo-
ruló ház, nagy telekkel, alsóépü-
letekkel, garázzsal eladó. Irányár: 
3 M Ft. Tel.: 06/59-314-337.

Két utcára nyíló, kis kertes ház 
csak cserével eladó, garzonra vagy 
főtérközeli házrészre. Ugyanitt el-
adó 306 m2-es telek, 40 m2-es épü-
lettel, garázzsal + szennyvízcsator-
na. Tel.: 06/20-451-6311.

800 m2-es telken, 2x3 szobás, 2 
szintes családi ház, szintenként 
külön bejárattal, garázzsal és ipa-
ri árammal eladó. Fűtése gáz, 
vagy vegyes tüzelésű kazánok. 
Tel.:06/30-780-3842.

Biztonsági őr fiatalember, párjá-
val albérletet keres karcagi ház-
nál. Tel.: 06/30-656-1240.

Bontásra való ház portaáron el-
adó. Tel.: 06/30-453-3604.

Karcagon főtéri, 100 m2-es, 3 szo-
bás, modern családi ház eladó. 
Érdeklődni 18 óra után, hétvégén 
délután. Tel.: 06/30-433-9264. 

Állat
Karcagon eladó 4 db vietnámi 
csüngőhasú malac (1 koca, 3 he-
rélt). Tel.: 06/70-284-4582.

Magyar szürke borjú, üsző, tehén, 
limousin tehén, racka anya, jer-
ke, mangalica eladó. Tel.: 06/20-
937-7537.

Állás
Német és angol alap nyelvisme-
rettel, autóval rendelkező karca-
gi fiatalember állást keres. Akár 
alkalmi munka is érdekel! Tel.: 
06/59-312-562, 06/30-944-6062.

Vegyes
Vásárolnék régi paraszti eszkö-
zöket, kolompot, rézcsengőt, ju-
hászkampót, karikást, körmölő-
bicskát, régi gombos mellényt, 
színes szódásüveget, miskakan-
csót, 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) 
szálában bükk, tölgy (27.000 Ft/
fm), ugyanitt kalodában 30.000 
Ft. Ingyen fuvar! Tel.: 06/70-351-
6936. 

Eladó 2 db ágy, 6 db fotel, ágy-
neműtartó, női és férfi ruhák, fa-
liórák, plédek, cipők. Érdeklődni 
16 óra után Karcagon, a Délibáb 
utca 94. szám alatt. Tel.: 06/30-
644-3778. 

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.

Pajtás sütőkemencéhez gáz- és 
olajégőfej, mobil légkondi, cső-
vázas denevérpad, mobil ga-
lambketrec (fém), raklapok, bal-
lon üveg (60 literes) és párna-
emelő eladó. Tel.: 06/30-324-
0522. 

Zuhanykabin, bejárati (halasi) aj-
tó, szőnyeg, konyhaasztal (szét-
nyitható), egyszemélyes kanapé 
(ágyneműtartós), dohányzóasztal 
eladó. Tel.: 06/59-300-615.

Kihúzható sarokülő garnitúra, 2 
db automata mosógép, székek, 
gyerekíróasztal, könyvek, 3 ágú 
csillár eladó. Tel.: 06/30-485-5551.

Eladó használt FÉG kazán. Tel.: 
06/70-242-2613.

3,5-4 mázsás lucerna, zab, rozs, 
búza, körbála eladó. Ugyanitt lu-
cernamag tisztítást vállalunk. Tel.: 
06/20-941-6646.

20’-as mountain bike fiú gyer-
mekkerékpár (bordó színű, ki-
tűnő állapotban) és világos szí-
nű szekrénysor eladó. Tel.: 06/30-
530-1134.

Karcsú lányok figyelem! Ha diva-
tos ruhát szeretnél, akkor itt a he-
lyed. Partira, bulira, suliba is ta-
lálsz egy jó cuccot, jó áron. Hívj! 
Tel.: 06/30-447-3918.

Garázsvásár! Augusztus 17-én, 
szombaton. Ami nekem szük-
ségtelen, neked még jól jöhet. 
Edények, táskák, ruhaneműk, 
ajándéktárgyak, apróságok. 
Gyere a Kossuth Lajos utca 22-
be, nézd meg és vedd meg! Tel.: 
06/30-447-3918.

Négyrészes, világoskék szekrény-
sor új állapotban eladó (irányár: 
80.000 Ft). Továbbá 1 db kihúz-
ható rekamié (20.000 Ft), 4x4-es 
padlószőnyeg (5.000 Ft), kenyér-
pirító (2 db, 2.000 Ft /db) eladó. 
Cím: Kisújszállási út 70/c. Tel.: 
06/30-717-0340.

Befőttes üvegek (100 db, te-
tővel 20 Ft/db áron) eladók. 
Üzemanyag tankoláshoz kézi szi-
vattyú eladó. Cím: Karcag, Vasút 
utca 54. Tel.: 06/59-313-878.

Opel Astra kombi 1,7 CDTI, 101 
LE, friss műszakival eladó. Tel.: 
06/30-856-6981.

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

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

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

Növényvédelmi szakirányítást 
szerződéskötéssel, számlaképe-
sen vállalok. Kenyeres László ok-
leveles növényorvos, tel.: 06/30-
785-0690.

Vállaljuk az alábbi munká-
kat: épületek építését, bontá-
sát, bármilyen nemű kőmű-
ves munkát. Tető építését, javí-
tását, járdák, kapubejárók újjá-
építését, betonozását, udva-
rok takarítását, terepek tisztítá-
sát. A legkedvezőbb árakkal dol-
gozunk! Bármilyen nemű föld-
munkát, kubikmunkákat is elvég-
zünk, nagy felületek aszfaltozá-
sát, zúzalékolását. Akár részletfi-
zetés is megoldható. Hívjon biza-
lommal! Nyugdíjasoknak kedvez-
mény! 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.

Megbízható, jó lelkű nőt keresek 
2x4 órában vásárláshoz, takarí-
táshoz. Tel.: 06/30-907-9419.

Nyugdíjasként gondozást, bevá-
sárlást, kisebb takarítást, alkal-
manként 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!

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2019. augusztus 30-án jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

„D” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező autóbuszve-
zetőket keresünk szerződéses járatainkra. GKI, DIGI kár-
tya szükséges (GKI megoldható).

Jelentkezni lehet:
Telefonon munkaidőben (8.00-15.30): 06/70-466-1507
E-mailben: ibolya.mako@ventonatrans.hu

Álláshirdetés

Anyakönyv
Házasságkötés

2019. július 20. 
Csökmei Nikoletta - Földi Dávid
2019. július 20. 
Varga Karina - Kovács Csaba
2019. július 26. 
Mészáros Henrietta - Lengyel 
Attila Károly
2019. július 27. 
Tóth Nikolett - Mészáros Gábor
2019. július 27. 
Hérmán Marianna - Koszta 
Dávid Viktor
2019. július 27. 
Balogh Erika - Herczegh Krisz-
tián
2019. július 30.
Pető Nikolett - Gönczi Gábor
2019. augusztus 03.
Kercsó Gabriella - Kálmán Já-
nos István
2019. augusztus 06.
Tóth Tünde - Simon József

Születés
2019. július 09.
Kis Veronika Zsuzsa - Takács 
József
Kg., Kántor Sándor utca 23.

Berta
2019. július 15.
Farkas Mária - Baranyai Lajos
Kg., Haladás utca 20. 

Milán
2019. július 16.
Deli Viktória Mária - Nagy 
Dávid
Kg., Dózsa György út 87.

Dávid
2019. július 21.
Füleki Tünde - Seres Ádám 
Kg., Hajnal utca 52/a

Dániel
2019. július 28.
Burai Rozália - Kanalas 
Károly Máté
Kg., Vasút utca 72.

Zsófia

Halálozás
Kovács Lászlóné 
(Rimaszombati Mária)  (1932)
Háló János  (1934)
Sipos Elek  (1930)
Sipos Sándor  (1955)
Disznós Jánosné  (1954)
Kacsándi Sándor  (1956)
Csenda Imréné 
(Szabics Mária) (1931)
Csanádi István (1958)
Szopkó Ferencné 
(Simon Ilona)  (1935)
Takács Andrásné 
(Kovács Erzsébet) (1936)
Nagy Imre  (1931)
Kabai Gábor  (1922)
Oros István  (1935)
Kispál Imréné 
(Kürti Erzsébet)  (1930)
Kun Lászlóné 
(Lakatos Katalin)  (1940)
Baranyi János  (1940)
Sárközi Sándor  (1934)
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