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A Magyar Országgyűlés tíz évvel 
ezelőtt nyilvánította június 4-ét, 
a trianoni békediktátum aláírá-
sának napját, a nemzeti összetar-
tozás napjává. Karcagon 2007 óta 
tartunk megemlékezést ehhez a 
naphoz kapcsolódva. Az Ország-
gyűlés a 2020. évet a nemzeti ösz-
szetartozás esztendejévé nyilvá-
nította, ennek megfelelően jú-
nius 4-én, csütörtökön emlékez-
tünk a száz évvel ezelőtti esemé-
nyekre.

A Református Nagytemplom előtt 
gyülekező közösség, a városveze-
tők, az intézmények képviselői és a 
város lakossága elsőként a templom 
bejáratánál emlékezett a száz év-
vel ezelőtt történtekre. A megcson-

kított Magyarország térképe rajzoló-
dott ki a templom talapzatánál, aho-
vá az összegyűltek saját meggyőződé-
sük alapján helyezhették el az emléke-
zés mécseseit. 

A mécsesgyújtást követően vette kez-
detét az ünnepi istentisztelet a reformá-
tus templomban, amelyen Nt. Koncz 
Tibor, a Nagykunsági Egyházmegye es-
perese hirdetett igét. Az esperes száz 
esztendő történetét, száz esztendő fáj-
dalmát és szomorúságát foglalta össze, 
amely örökre beírta magát a világtörté-
nelembe. 

- Trianon, lelkület kérdése. A trianoni 
béke nem politikai, nem gazdasági, nem 

történelmi eseményeknek a következménye, hanem 
elsőrenden a lélek dolgainak az eredménye. A tria-
noni békediktátum tehát elsősorban lelki termék, a 
lélek termése, amely mind a mai napig velünk van - 
hangzott el a prédikációban.

A továbbiakban elmondta, a mai nap ünnep-
nek nevezhető, ha a nemzeti összetartozás-
ról beszélünk, egyébként pedig egy gyásznap-
ról emlékezünk meg. Különleges alkalom az idei 
megemlékezés egy nemzet cipeli száz év terhét, 
annak minden fájdalmával, szomorúságával, ki-
látástalanságával. Szólt arról is, hogy feloldható 
ez a fájdalom, hiszen a meglévő jelek mind ar-
ra utalnak.  

(Folytatás a 2. oldalon...)

A nemzeti összetartozás napja

Örömmel tájékoztatjuk leendő vendé-
geinket és a tisztelt érdeklődőket, hogy a 
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. által üzemel-
tetett Akácliget Gyógy- és Strandfürdő Ke-
reskedelmi szálláshely részlege (Kemping) 
- Karcag Város Polgármesterének 8/2020 (VI.5.) 
számú utasítása alapján, és az előírt általános 
védelmi intézkedéseket betartva - 2020. jú-
nius 15. napjától újra fogadhat szállóven-
dégeket.

Az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő fürdő, valamint gyógyászati egysége az ér-
vényben lévő jogszabályok enyhítéséig továbbra is zárva tart.

Akácliget Gyógy- és Strandfürdő 
Karcag

Tájékoztatás az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő
 szálláshelyeinek újranyitásáról

Fotó: KarcagTV

- Nálunk is megkezdődött mind a járó-, mind a fekvő-
beteg ellátás fokozatos visszaállítása. Június elsejétől új-
raindultak a tervezett műtéti ellátások pl.: a szürkehályog 
műtétek esetében és más egynapos sebészeti ellátások te-
rületén is megkezdődhetett az előjegyzés - tudtuk meg 
Nagyné László Erzsébet főigazgatótól.

A krónikus, azon belül is a rehabilitációs, valamint 
az aktív fekvőbeteg osztályokon a szükséges létszámok 
és ágyszámok fokozatos visszacsoportosításával a be-
tegfelvételek megkezdődtek, illetve adott osztályokon 
június 10., illetve 15. napjával indulnak.

A járó beteg szakrendelőkben minden szakterületen 
előjegyzéssel, meghatározott időpontban történik a be-
tegek fogadása és ellátása.
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Száz éve csonka 
Magyarország (3.)

(Trianon testközelből)
Pontosan nem emlékszem, mikor 

hallottam először Trianonról. Arra vi-
szont igen, hogy nem a történelem-
tanárom, hanem a latintanárom volt 
az, aki kertelés nélkül mondta el ne-
künk – jóval az érettségi előtt –, Tria-
non valóságos történetét. Még a léte-
ző szocializmusban, amikor Kun Béla 
és Károlyi Mihály „nemzeti hősként” 
szerepeltek a tankönyveinkben. 

Mikó Sándor – mert így hívták az 
egri Dobóban a latintanárunkat – 
nem félt. Talán azért, mert felmenői is 
erdélyi származásúak voltak. De soha 
nem beszélt gyűlölettel a románok-
ról, sem pedig a többi elszakított te-
rületen élő más nemzetiségekről. No 
meg azért sem, mert több száz latin 
közmondást tudott a történelemmel 
kapcsolatban.

Többször idézte Cicerótól: „Historia 
est magistra vitae”. (= A történelem 
az élet tanítómestere.) Ami most a 
100. évfordulón akkor jutott eszembe, 
amikor kíváncsiságból belehallgattam 
Krausz Tamás marxista történész és a 
„népszavás” Németh Péter beszélgeté-
sébe a neten lévő KlikkTv-ben. Ők ter-
mészetesen „reakciós, neo-horthysta 
emlékezetpolitizálásnak” nevezték a 
megemlékezéseken elhangzó beszé-
deket. S a többi jelzővel – amivel álta-
lában az Orbán-rendszert illetik – sem 
fukarkodtak. Csakúgy, mint a Budapes-
ti Fesztiválzenekar karmestere, Fischer 
Iván. 

Hát, igen. Ők a 2004-es decembe-
ri, szégyenteljes népszavazáson is a 
„nem”-re szavaztak, amikor az SZDSZ 
és az MSZP 20 ezer román munkavál-
laló beözönlését vizionálta a magyar 
választópolgároknak. 

S húsz évvel ezt megelőzően vajon 
mit csináltak? Úgy 1984 magasságá-
ban? Amikor tőlem éppen bevonták a 
„piros útlevelemet” is, nemcsak a ké-
ket. Mert segítettem szentendrei res-
taurátor barátomnak, aki névházas-
sággal hozott át egy erdélyi lányt.

Akkor még nem is sejtettem, hogy 
tizenöt év múlva éppen ez a barátom 
segít hozzá bennünket fiammal, hogy 
a Grand Trianon kastélyt „élőben” is 
megnézzük és leköpjük.

H. Józsi barátomat ugyanis at-
tól kezdve zargatták a III/III-asok. Ő 
megunta, és egyik párizsi kiküldetése 
után kint maradt a Louvre-ban dol-
gozni. Többször hívott ’90 után, hogy 
látogassuk meg. Kilenc évvel később, 
fiammal a húsvéti iskolaszünetben fel 
is kerestük. 

Előtte Györffy Gyuri bácsi, a törté-
nész, ellátott hasznos instrukciókkal  
arról, hogy mit, hol keressünk. 

(Folytatás a következő számban.)
 -ács-

(...folytatás az 1. oldalról)
Elég, ha a Székely Nemzeti Tanács 

autonómiára való törekvéseit támoga-
tó felhívására gondolunk, amelyet több 
mint egy millió aláírással támogattak, 
avagy a Rákóczi-programra, a kulturá-
lis alkalmakra, a hitéleti kapcsolatokra, 
a testvéregyházak és a testvérvárosok 
rendszerére, amelyek mind azt mutat-
ják, hogy van élet főleg akkor, ha össze-
fogunk és összetartunk.

- Mindenkinek azon kell gondolkoznia, 
hogy mit tud hozzátenni a nemzet megma-
radásához. Ebben kimagasló szerepet vál-
lal Magyarország Kormánya, aki a külhoni 
magyarok boldogulását segíti. Fontos, hogy 
tudjanak utódaink arról, hogy van „kin-
cses” Kolozsvár, érdemes tudni arról, hogy 
Kassán a Dómban ki van elhelyezve és so-
rolhatnám tovább. A harang hangjával pe-
dig a mai napon - amely egy figyelemfelhí-
vás is volt egyben -, emlékezünk Trianonra 
és a külhoni magyarokra - fogalmazta meg 
gondolatait Nt. Koncz Tibor esperes úr.

Az ünnepségen részt vett dr. Faze-
kas Sándor földügyi kormánybiztos, 
korábbi földművelésügyi miniszter, aki 
elmondta, hogy mit is jelent a családjuk 
számára Trianon. 

- Az összetartozás tudatát jelenti, hiszen 
a magyarság számára nagyon tragikus volt 
Trianon. Családtagok kerültek határon kí-
vülre és olyan családi kapcsolatok is alakul-
tak ki az elmúlt évtizedekben, amely össze-
hozta az embereket. Mi Trianon által érin-
tett család vagyunk és ezért is valljuk azt, 
hogy Magyarország az egy állandó ország. 
Ugyan az országhatárai változhatnak, de 
mégis a Szent István-i korona országa a szí-
vünkben, lelkünkben ma is létezik. Amíg 
magunkénak érezzük, amíg minden magyar 
otthon érzi magát, addig ez a mi hazánk; le-
gyen Felvidéken, a nyugati határszélen, a 
Délvidéken, az Adrián vagy a Kárpátalján, 
de legfőképpen Erdélyben. Trianon példát-
lan esemény a történelemben és mindig em-
lékeznünk kell rá, de természetesen ott kell, 
hogy legyen a szívünkben és a lelkünkben is 
az újraépítésnek a lendülete is, hiszen olyan 

korban élünk, amikor be lehet járni ezeket a 
térségeket és jogainkkal élve, a nehézségek 
ellenére a magyarságot össze kell fognunk 
határon innen és túl, közösségeink erősíté-
sével. A Parlamentben is törekszünk, hiszen 
immáron tíz éve nemzetépítő munka folyik, 
amit folytatni kívánunk az elkövetkezen-
dőkben is - fogalmazta meg gondolatait a 
kormánybiztos. 

F. Kovács Sándor, városunk és térsé-
günk országgyűlési képviselője elmond-
ta, hogy mivel családilag, a felesége ál-
tal érintett a kérdésben, ő Szovátára he-
lyezte el az emlékmécsest. Szólt arról is, 
hogy lélekben mindenki szíve szerint 
helyezhette el mécsesét a csonka Ma-
gyarországra is, hiszen Trianon nem-
csak a határon túli magyarságot érin-
tette, hanem a világ magyarjait is. Ez 
egy nagyon komoly tanúság, száz év el-
telte után is. 

- Fájdalom, gyász, de erőt is ad, hiszen 
ha ezt túléltük, akkor túlélünk mindent. 
Egy nemzeti emlékezet nemcsak azoknak 
szól, akik átélték a tragédiát. Nincsenek 
köztünk olyanok, akik személyesen élték 
volna át a békediktátum aláírását, viszont 
mindanyiónk történelmének része. Négy 
generáció nőtt fel, és ha ez a négy generáció 
emlékezik a határon túli magyarságra, a 
magyarság nagy tragédiájára, akkor bízha-
tunk abban, hogy az elkövetkezendő nem-

zedék, akik most fiatalként voltak jelen a 
mai alkalmon, továbbadja majd az emléke-
zés eszméjét az utánuk következő generá-
cióknak is. Ahogy a köztársasági elnök úr 
ma délelőtt mondta a Parlamentben; a ma-
gyarság és Magyarország nem volt, hanem 
lesz, ebben kell bízni - osztotta meg gon-
dolatait a képviselő.

Szepesi Tibor, a Déryné Kulturális, 
Turisztikai, Sport Központ és Könyv-
tár igazgatója elmondta, hogy a ren-
dezvény fő célja az volt, hogy arányai-
ban megmutassák az egykori Magyar-
országot, hogy mindenki el tudja kép-
zelni, mekkora volt száz évvel ezelőttig. 

- Sok karcagi lelkében ott él ma is ez a 
fájdalom és a százéves évfordulóra ponto-
san emiatt jöttek el megemlékezni - hang-
zott el az igazgatótól. 

A program végén, a félárbocra eresz-
tett Országzászló előtt, és a száz év 
előtt tisztelegve, száz másodpercig szól-
tak a harangok, majd az ünnepség a 
Szózat elhangzását követően véget ért.

Brehó Mónika – DE

A nemzeti összetartozás napja
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HÍREK
„Itt egy irányba kell, 

hogy haladjon a csapat...”

- Általános iskolában osztályfőnököm, Lévainé 
Kovács Róza és férje, Lévai Kálmán, az akkori tűz-
oltóparancsnok megszervezte az ifjúsági tűzoltó-
csapatot, amelynek én is tagja lettem. 1987-ben az 
Országos Ifjúsági Tűzoltóversenyt megnyertük, a 
Nemzetközi Ifjúsági Tűzoltóversenyen Ausztriában 
bronz és ezüst minősítéssel tértünk haza. 1988-ban 
az Országos Ifjúsági Tűzoltóversenyen csapatban 
elsők lettünk éppúgy, mint a Nemzetközi Ifjúsági 
Tűzoltóversenyen Berekfürdőben. 1989-ben részt 
vettem a CTIF Nemzetközi Ifjúsági Versenyen Var-
sóban is - idézi fel a tűzoltósággal első kapcsolata-
it Sóti Gábor, aki aztán a mezőgazdasági pályát vá-
lasztotta.

- A karcagi Mezőgazdasági Szakközépben érett-
ségiztem, majd maradtam technikusira is. Meg-
nyertem az Országos Szakmai Versenyt növényter-
mesztés és növényvédelemből, így felvételi nélkül 
vettek fel a Gödöllői Agrártudományi Egyetem főis-
kolai karára. Gazdasági mérnöki vonalra mentem, 
pénzügyi szakirányra. Amikor 1996-ban végez-
tem, megkeresett Lévai Kálmán, hogy nem gondol-
koztam-e esetleg a tűzoltóságon. Mivel az általános 
iskolai emlékeim jók voltak, igent mondtam - em-
lékezik a kezdetekre az ezredes, aki azóta megsze-
rezte a munkájához szükséges szakmai végzettsé-
geket is. A hatósági osztályon kezdett, majd 2000 
áprilisától a tűzoltási és műszaki mentési osztályt 
vezette, ami kicsit közelebb állt hozzá.

- Minden tűzvizsgálat egy-egy rejtvény, hiszen a 
megmaradt nyomokból kell felépíteni a helyszínt, 
de segíthetnek az ügyfél, illetve a tanúk által el-
mondottak a szakmai dolgok mellett. Sokszor jár-
tunk úgy, hogy elkezdtük a helyszíni szemlét, pont-
ról pontra, és jó érzés volt, amikor később az ügyfél 
vagy a tanú által elmondottak megerősítették a mi 
következtetéseinket - mondja Sóti Gábor, aki eb-
ben a beosztásában és parancsnokhelyettesként 
2012-ig, az Egységes Integrált Katasztrófavédelem 
létrejöttéig dolgozott, jelenleg a karcagi kirendelt-
ségen tűzoltósági felügyelő.

- Megtiszteltetés számomra, hogy átvehet-
tem. Ahhoz, hogy egy ember munkáját elis-
merjék nagyon sok lábon kell, hogy álljon, 
vannak a kollégák, akik nélkül nem megy a 
történet. Bár személy kapja a díjat, de egyér-
telmű, ha nincs mögötte egy olyan közösség akikre 
építhet, akiknek büszke lehet a munkájára, ő sem 
lehet sikeres. S kellenek a szakmai elöljárók, akik 
segítik a munkámat, s kellenek a városi, megyei ve-
zetők, akik támogatják. S nagyon fontos a családi 
háttér is, a feleségemtől és két gyermekemtől teljes 
támogatást kapok. Dóri kulturális területen dolgo-
zik, a fiam és a lányom a Karcagi Nagykun Refor-
mátus Általános Iskolában tanulnak. Gabo hete-
dikes, Dorci negyedikes. Igyekszem velük is szigo-
rú, de következetes lenni. Nagyon szeretem otthon 
is a rendet, a fegyelmet, bár sokszor kenyérre lehet 
kenni - vallja be az édesapa, aki szerint az, hogy 
jól csinálja-e az ember szülőként, az majd utólag 
derül ki.

- Vallom, hogy mindent 100%-osan kell csinál-
ni. Dolgozni, pihenni, játszani is 100%-osan kell, 
nem lehet úgy, hogy most kicsit tanulok, kicsit ját-
szom. Meg kell tanulni, s csak utána játszani. En-
nek a megszokott otthontanulásos rendszernek kö-
szönhetően a digitális oktatással sem változott ná-
lunk semmi. A gyerekeket eddig is kikérdeztük, s ha 
kérték, segítettünk nekik. Most azonban nemcsak a 
pedagógusokra, a szülőkre is sokkal nagyobb teher 
jut, mert nincs az órai megértés, így több tárgynál 
pluszban kell magyarázni. A feleségem területe az 
idegen nyelv, a magyar, a történelem, én maradok 
a fizika-kémia-matematika vonalon - sorolja Sóti 
Gábor, aki számára a kikapcsolódást a kertészke-
dés, a családi biciklitúrák és a fiával közös galam-
bászat jelenti, de vannak apa-lánya programjaik is. 

Családilag ott vannak a városi kulturális rendezvé-
nyeken, de színházba is szívesen járnak, s nyaranta 
két hetet Keszthelyen töltenek. Szívesen főz család-
jának hagyományos, bográcsos ételeket. A csapat-
építés részeként a kolbászízesítő versenyen „Tűz-
okádók” néven tűzoltó kollégáival töltött kolbászt, 
természetesen precízen kimérve a versenyben elő-
írt 60-60 centis kolbászszálakat, mondja moso-
lyogva Sóti Gábor, ezzel is utalva precizitására.

- Természetesen, mert a Karcagi Katasztrófavé-
delmi Kirendeltségen  egyébként is nagyon összetar-
tó a csapat, egy igazi család, igazi közösség, ami a 
mai világban ritka. Nagy értékmérő erő, hogy mi-
lyen munkatársai vannak az embernek. Maga a 
tűzoltóság is erről szól, a segítésről, az itt dolgozók 
azonnal segítenek önzetlenül egymásnak is, legyen 
az építkezés vagy bármi más, mindenben számítha-
tunk egymásra. Vezetőként fontosnak tartom, hogy 
megbeszéljük a problémákat, mert egy irányba kell, 
hogy haladjon a csapat, ha a sorból valaki kilóg, ak-
kor nem lehet jó a vezető.

Az a célom és egyben a feladatom, hogy az állam-
polgárok tűzbiztonsága növekedjen, ehhez a jog-
szabályok és a normák betartása mellett mindig a 
szakmailag lehető legjobb megoldást kell keresni. 
Erre törekszem a következő 25 évben is - ígéri Sóti 
Gábor. 
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés kimagasló teljesítményének elis-
meréseként Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díjat 
adományozott Sóti Gábor ezredesnek, a Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség tűzoltósági felügyelőjének. Vele beszélgettünk arról, hogyan is lett tűzoltó.

- Magas szintű szakmai munkáját 24 év 
alatt több országos, városi, megyei díjjal is 
elismerték már. Mit szólt a mostani díjhoz?

- Javasolná-e gyermekeinek a tűzoltó pályát?

A Nexus Közösség, a Karcagi Református 
Egyházközséggel együttműködve egy sze-
métszedési programot valósított meg Kar-
cagon, az Északi Temetőben. 

Ökrös Dávid, a Nexus Közösség elnöke el-
mondta, a szemétszedés célja az volt, hogy a 
környezet egészségét, épségét megőrizzék, 
valamint a fiatalok helyben maradását, szem-
léletük formálását elősegítsék. Szólt arról is, 
hogy különböző fórumokon számos vissza-
jelzést kaptak és kapnak munkájuk elisme-

réseként. Alapvető céljuk az, hogy olyan le-
hetőségeket biztosítsanak a karcagi embe-
rek számára, amely értéket közvetít és egy-
fajta hovatartozást jelent számukra. A kö-
zösség számos projektet kíván megvalósí-
tani, amelyből a szemétszedés a természeti 
rekonstrukció első állomása volt. A jövőben 
további zöld akció megvalósítását tervezik, 
amivel tisztábbá és egészségesebb élőhellyé 
tehetik környezetünket. A következő projekt-
jükről elhangzott: 

- Az Északi Temetőnek egy adott területe pont 

amellett a túraútvonal mellett fekszik, melyet 
a közösség tagjaival egy korábbi időpontban 
kezdtünk kialakítani. Célunk az, hogy az embe-
rek miközben túráznak, bicikliznek, meg tudják 
ismerni Karcagnak azokat a kincseit, amelyekbe 
beleszülettek - fogalmazta meg az elnök.

A Nexus Közösség másik kezdeményezése, 
hogy az Északi Temetőben található Kátai Gá-
bor édesapja sírját szeretnék hozzá méltó mó-
don ápolni és fenntartani.  

Brehó Mónika

Szemétszedési program az Északi Temetőben
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Némethné Szilágyi Ilo-
nával, a Karcagi Több-
célú Kistérségi Társulás 
Bölcsőde Intézményének 
igazgatójával beszélget-
tünk arról, hogyan in-
dult újra az élet a bölcső-
dében.

Ahogyan az intézményve-
zető elmondta a 215/2020-
as kormányrendelet értel-
mében a megfelelő óvintéz-
kedések betartása mellett, 
a város bölcsődéi újranyit-
hattak. Jelenleg a két telep-
helyen meglévő, harmincöt 
férőhelyen, harminchárom 
kisgyermek veszi igény-
be ezt a szolgáltatást, akik-
nek száma az elkövetke-
zendő időszakban vélhető-
en emelkedni fog. Mint megtudtuk a gyer-
mekeket kísérő szülők csakis szájmaszkban 
és az intézményben elhelyezett fertőtlení-
tő folyadék használatát követően léphet-
nek be a közös térbe. A gyermekeket maxi-
mum egy szülő kísérheti be az intézmény 
falai közé.

- Arra kértük a szülőket, hogy az átadóhe-
lyiségbe a gyermekeken kívül egyszerre két 
felnőtt tartózkodjon. Lényeges dolog, hogy 
gondozásra csakis egészséges gyermeket tu-

dunk átvenni. A beszoktatás folyamatosan 
halad tovább. A nyár folyamán nem tartunk 
szünetet, hiszen azokat a takarítási, fer-
tőtlenítési, karbantartási munkákat, ame-
lyekre a nyáron szokott sor kerülni elvégez-
tük. A szülők munkába való visszatérésé-
vel nagy segítséget jelent számukra, hogy-
ha gyermekeiknek felügyeletet biztosítunk 
- fogalmazta meg az intézmény vezetője. 

Brehó Mónika

Visszaállt az élet a bölcsiben 

Június 5-én, pénteken a Karcagi Nagykun Református Általá-
nos Iskola udvarán vette át a hetedikesektől ballagó tarisznyáját a 
61 végzős tanuló, a szülők is itt adhatták át virágaikat, majd a Re-
formátus Nagytemplomban a rendhagyó ballagási ünnepségen 
Takácsné Csikós Anikó igazgatóhelyettes köszöntötte Nagytiszte-
letű Koncz Tibor esperest, az iskola fenntartó testületének képvise-
lőjét, Nagytiszteletű Konczné Lehoczky Krisztina lelkészt, Szente-
si Lajos egyházmegyei főgondnokot, Földváriné Simon Ilona igaz-
gatót, a pedagógusokat, a szülőket, hozzátartozókat és a ballagó di-
ákokat, majd a 8. osztályos diákok képviselője, K. Nagy Veronika 
köszönt el a fenntartó testület elnökségétől és a pedagógusoktól.

Nt. Koncz Tibor esperes a fenntartó testület nevében, Földváriné 
Simon Ilona igazgató az iskolavezetés, a tantestület és a munka-
társak nevében köszöntötte a ballagókat. A ballagási emlék-videó 
megtekintése után díjak, elismerések átadása következett.

Márki Laura 8.b osztályos tanuló Jó tanuló, jó sportoló-díjat ka-
pott Karcag Város Önkormányzatától példás tanulmányi és sport-
ban kiemelkedő eredményeiért. A díjat az augusztus 20-ai városi 
ünnepségen veszi át.

Alma-Mater-díjat kapott a 8.a osztályból: Décsei Dorka, Halter 
Ildikó Zita, Putyora Orsolya; a 8.b osztályból Bugán Lili, Fara-
gó Dorka, Györfi-Szalay Zsófia, K. Nagy Veronika, Kovács Ágota 
Csenge - a díjakat Nt. Koncz Tibor esperes adta át.

A Református Iskoláért Emlékplakettet vette át a 8.a osztály-
ból Béres Kata, Csenda Tímea, Kiss Virág Barbara, Szabó Réka, 
Székely Lea. A 8.b osztályból Bencsik Hanna Zsófia, Bite Gabriel-
la, Dániel Emese, Laboncz Csenge, Magyar Donatella Gréta, Már-
ki Laura, Nábrádi Nauzika vehette át az elismerést Nt. Konczné 
Lehoczky Krisztina lelkésztől.

A Kiváló Sportoló-díjat a 8.a osztályból Dobó István, a 8.b osz-
tályból Potornai Ádám Bálint tanulók Földváriné Simon Ilo-
na igazgatótól vették át, majd jutalomkönyvet kaptak tanulmá-
nyi eredményükért, szorgalmukért, közösségi munkájukért. A 
8.a osztályból Besze János, Kardos Boglárka, Mándi Bianka, Né-
meth László, Pandur Balázs, Rózsa Nikolett, Szabó Dávid, Szakáll 
Polett; a 8.b osztályból Karsai Ádám, Kovács Benedek, Mándoki 
Ádám, Mészáros Anina, Öreg Bence, Örlős Máté, Szegedi Sarol-
ta Dóra. Az iskolában működő Csillagrózsa hagyományőrző nép-
tánccsoport kiváló szóló táncosai - Kiss Virág Barbara, Putyora 
Orsolya, Szabó Réka, Szakáll Polett, Magyar Donatella Gréta, 
Nábrádi Nauzika, Öreg Bence - okleveleket vehettek át Földváriné 
Simon Ilona igazgatótól.

A fenntartó Karcagi Református Egyházközség és egy, a gyüle-
kezethez tartozó család adományából a 8.a osztályból Szabó Réka 
és Veres Viktória tanulók középiskolai tanulmányait 60-60 ezer 
forint adománnyal támogatta, amelyet Nt. Konczné Lehoczky 
Krisztina lelkész adott át részükre.

Az iskola zászlójára szalagot kötött a búcsúzó 8. évfolyam nevé-
ben Kóti Kitti és Balog Levente. A ballagási ünnepség végén Nagy-
tiszteletű Koncz Tibor esperes áldása, majd a Himnusz és záró-
ének következett.

DE

Ballagás a Református 
Általános Iskolában

A Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Szakgimnázium, Szakközépis-
kola és Kollégiumban június 3-án, szerdán átvehették szakmunkásbizonyítvá-
nyukat a 3/11. A osztály gépi forgácsoló tanulói. 

Fodor Csaba osztályfőnök itt adta át a diákoknak a ballagási tarisznyát és az osz-
tálytablót, majd Szabó István igazgató, valamint Győri József és Sánta László, a vizs-
gabizottság tagjai kívántak sok sikert a munkához a diákoknak, akik közül többen 
maradnak ősztől másik szakképzésre - pl. CNC-gépkezelő - az iskolában. Az osztály 
másik fele, a központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelők már az elmúlt héten 
megkapták a szakmunkás-bizonyítványukat, s ott is van, aki szeptembertől a máso-
dik szakmáját is a Varróban kezdi tanulni. Az osztályból négy diáknak nem sikerült a 
szakmunkás vizsga írásbeli része, ők ezt októberben megismételhetik. 

DE

Szakmunkásbizonyítvány
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Kovács Miklósné intézményvezető elmondta, 
hogy náluk is megnyitott az iskola oktatási célból 
is. Két telephelyen szervezték meg ezt a lehetőséget 
a gyermekek számára, a Kossuth tér 4. szám alatt 
vannak azok a gyerekek, akik felügyeletet igényel-
tek, hiszen szerencsére a szülők is visszatérhettek a 
munkahelyeikre. Azonban ez egy újabb feladatot je-
lentett a családoknak, amelyben az intézmény úgy 
tudott segítséget nyújtani, hogy a gyermekek fel-
ügyeletét 08.00-16.00-ig biztosítja. Ez idő alatt a 
házi feladatok elkészítésére és szabadidős foglalko-
zásokra kerül sor, amelyet nagyon élveznek a tanu-
lók. Jelenleg tizennégy alsóbb éves diák igényel fel-
ügyeletet és természetesen a digitális oktatásban is 
részt vesznek. A ballagás a járványügyi szabályok 
betartása mellet fog megtörténni. Céljuk volt, hogy 
mindenképpen elbúcsúzzanak a nyolcadikosoktól, 
amelyet a 21. századi technika lehetővé is tesz. Már 
korábban egy rövidfilmet állítottak össze, amely 
emlékként kerül levetítésre a ballagás napján. 

- Az új kormányrendeletnek megfelelően lehetőség 
van arra, hogy bár nem a hagyományos keretek között, 

de végzőseink el tudnak köszönni az intézménytől. En-
nek időpontja június 12-e 14.00 óra. A terveknek meg-
felelően a gyerekek bejönnek az iskola épületébe és fel-
veszik a tarisznyájukat, amelyek elkészítésében a he-
tedik osztályosok működtek közre. A termeket szépen 
feldíszítik, a ballagási elköszönés az udvaron lesz, ahol 
tanulónként két szülőt tudunk fogadni - fogalmazta 
meg az igazgató. 

A továbbiakban arról is szólt, hogy számos ver-
senyt rendeztek a tanévben. Volt olyan, amelyet 
a veszélyhelyzet miatt nem tudtak folytatni a 
személyes jelenlét hiánya miatt, de volt olyan is, 
amely online módon folytatódott.

- Iskolánk tanulói számos ilyen versenyen vet-
tek részt, amelyeknek sok szép eredménye született. 
Ugyan a hagyományokhoz híven a jelenlegi helyzet 
miatt nem tudjuk személyesen megünnepelni, de ter-
veink közt szerepel egy olyan alkalom megszervezése 
még az idei tanévben, ahol köszönthetjük a versenyző-
ket. Ezek között volt a „Maradék nélkül” rajzpályázat, 
ahol tanulónk országos második helyezést ért el. Sze-
retném megköszönni mindenkinek, hogy bekapcsolód-

tak a versenybe és szavazataikkal erősítették iskolánk 
diákját. Emellett a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgató-
ság is hirdetett egy versenyt, melyet ugyancsak online 
módon fejeztek be. Ezen is szép eredményt ért el isko-
lánk csoportja. Valamint az „Őseink nyomában” hon-
ismereti versenyen is kiemelt eredménnyel szerepelt is-
kolánk diákja, Kasuba Levente - tudtuk meg Kovács 
Miklósnétól. 

A táborok tekintetében az igazgató elmondta, 
hogy nyári napközis, bejárós tábort szerveznek, 
ahol a sport, a kézműveskedés, a zene és az angol 
áll majd a középpontban. 

Györffy István Katolikus Általános Iskola

Szentesiné Nánási Tünde igazgató elmond-
ta, hogy június 2-tól felzárkóztató foglalko-
zásokat tartanak az intézmény tanulói ré-
szére. Olyan diákok jönnek el ezekre az al-
kalmakra, akik az év végi jegyük tekinteté-
ben javításra szorulnak. Erre június 15-ig 
van lehetőség. Június 16-26-ig pedig tanu-
lói felügyeletet fog az intézmény biztosítani. 
Erre két, kisebb létszámú tíz-tíz fős csopor-
tot alakítunk ki. 

- Június 29-től pedig már most igény mutatko-
zik arra, hogy tábort szervezzünk a gyerekeknek. 
Két tábor áll szervezés alatt. Augusztus végén is 
tervezünk már tanulói felügyeletet. Természete-
sen ez a speciális helyzet miatt kerül majd meg-
szervezésre - fogalmazta meg az intézmény-
vezető. 

Az intézményben a ballagás szervezése egyez-
tetés alatt áll. A ballagók, maximum két fő ven-
déget hozhatnak magukkal. Az esemény az ud-
varon kerül majd megtartásra. 

Az évzáró is maximálisan a biztonsági sza-
bályok betartása mellett zajlik majd. 

- Jelenleg a szülők kiértesítése történik, hogy 
milyen időpontban vehetik át a tanulók a bizo-
nyítványokat - mondta el az igazgató.

Szentesiné Nánási Tünde szólt arról is, 
hogy jelenleg is több futó pályázatuk van. Az 
EFOP 3.1.5-ös lemorzsolódással kapcsolatos 
projektjük a végéhez közeledik. Annak az ösz-
szegző beszámolóját a fenntartási időszakra a 
cselekvési tervét dolgozzák ki. Ez a projekt el-
sősorban a hátrányos helyzetű, veszélyezte-
tett gyermekek számára íródott és különbö-
ző tevékenységek formájában igyekeznek a le-
morzsolódási mutatókat csökkenteni. 

- Sikeresen vettünk részt még a „Boldog Isko-

la” pályázaton, amelyet a következő tanévben is 
szeretnénk folytatni. Ez elsősorban a gyerme-
kek lelki egyensúlyát, pozitív szemléletét céloz-
za meg, különböző közösségi programokon ke-
resztül. A „Szitakötő oktatási pályázat” pedig 
módszertanilag nyújt segítséget a pedagógusok-
nak és a gyerekeknek. Ebben az évben, június vé-
gén valósítottuk volna meg a „Csodaszarvas Is-
kolai Közösségi Program” projekt táborait. Ez a 
veszélyhelyzet miatt elmarad, de jövőre tervez-
zük a megvalósítását. Mindemellett nagyon fon-
tos számunkra a környezettudatosság. Ezért eb-
ben a tanévben az iskolánk csatlakozott a buda-
pesti Jane Goodall Intézet használt mobiltelefon 
gyűjtő kampányához. A kampány fő célja a hasz-
nált mobilkészülékek visszagyűjtése volt, amely-
nek felhasználásával másodlagos nyersanyagot 
hozhatnak létre az elektronikai ipar számára, ez-
zel csökkentve az illegális koltán-bányászatot, 
ami állatfajok (csimpánzok, gorillák) élőhelyé-
nek kipusztításával jár. A gyűjtődobozt május 
elején zártuk, amelynek tartalma közel 10 kilo-
gramm használt készülék volt. Nagy örömünk-
re szolgál, hogy ennyien csatlakoztak egy jó ügy-
höz és a programban való részvételünk elisme-
résre került. A projektet a jövő tanévben is foly-
tatni szeretnénk - zárta gondolatait az intéz-
ményvezető.  

Dánielné Kacsó Andreától megtudtuk, kiscsopor-
tos formában zajlik az oktatás az intézményben. 
Két csoportban zajlanak a foglalkozások 09.00-
12.00-ig. 

- Június 2-15-ig tanulói felügyeletet biztosítunk, 
igény szerint. Ezt követően június 16-26 között pe-
dig tábor formájában fogjuk a felügyeletet biztosíta-
ni azoknak a tanulóknak, akiknek szülei dolgoznak. 
A táborunk központi témája, az egészség körül forog, 
amely most nagyon időszerű. Célunk ezzel az, hogy 
még inkább növeljük a gyermekek látókörét az egész-
ségük megőrzése védelmében - tudtuk meg az igaz-
gatótól. 

A ballagás zárt körben lesz az iskola közösségi 
termében. 

- A tanévzáróra, időzített formában kerül majd meg-
rendezésre. Tanévzáró ünnepséget nem fogunk tartani, 
de az osztályokat az osztályfőnökeik vezetésével várjuk 
majd kisebb csoportokban, hogy le tudják zárni a tan-
évet. Természetesen szeretnénk megjutalmazni mind-
azokat, akik egész évben kimagasló eredményt értek 
el, még a nehézségek ellenére is - fogalmazta meg az 
igazgató. 

Újraindult az élet az iskolákban is
Az iskolák igazgatójával arról beszélgettünk, hogyan indult újra az élet az intézményekben, miután Magyarország Kormánya 
220/2020-as rendeletével június 2-tól lehetővé tette, hogy az oktatási intézmények kapui, bizonyos foglalkozásokra megnyithassanak. 

Karcagi Arany János 
Általános Iskola

Szent Pál Marista Általános Iskola

Összeállította: Brehó Mónika
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2020. június 12. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Karantén Koncert
19.00 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: dr. Cs. Szabó Zsolt
 Karcagi hírek
 - Emlékezz és emlékeztess: 
 Trianon 100
 - Tánc és Matek
 - Fizika és Zeneiskola
 - Egyszerűsödik a CSoK
 igénylése
 - Mécsesgyújtás
 - Trianoni megemlékezés
 - Emlékharang
 - Koszorúztak a város vezetői
 - Kun őseink használták a 
 szuszéket
 - Erőssége: a kosár és a matek
 - Figyelmezteti a rendőrség 
 a fiatalokat
 Háttér
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.50 Karcagi Nagykun Református 
 Általános Iskola ballagási 
 ünnepsége

2020. június 15. hétfő
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó

18.30 Sztárportré
18.50 Látogató
19.20 Székely konyha
20.10 Nagykunsági Híradó
20.30 Így nem játszunk mi 
 - Karantén Színház
 
2020. június 16. kedd 
(ism. 2020. június 17. szerda)
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.25 Jöjjetek Hozzám - református
 istentisztelet
19.25 Látogató - erdélyi utazás
20.00 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise
21.00 Nagykunsági Híradó 
21.25 Karcagi Nagykun Református 
 Gimnázium és Egészségügyi 
 Szakgimnázium szalagavató 
 ünnepsége (ism.)

2020. június 18. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Karcagi Ízek
18.40 Gyermekpercek
19.00 Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések
 Karcagi hírek
 Háttér
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.30 Karcagi Tükör

HIRDETMÉNYEK
KARCAG TELEVÍZIÓ

AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA
Pengő Ferenc cégvezető:  

06/30/223-8844
E-mail: karcagtv@mailbox.hu    

Nézze Ön is a műsorunkat az interneten 
a www.karcagtv.hu oldalon, itt válogathat kedvére 

korábbi híradásainkból is

Június 13. (Szombat)
8.00-13.00 óráig 
 Berek Patika  
 (Kiss Antal utca 3.)       
9.00-20.00 óráig
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 32.) (Tesco)

Június 14. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 32.) (Tesco)
A fenti időpontokon túl sürgős 
esetben egészségügyi ellátás a 

Háziorvosi ügyeleten 
(Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Anyakönyv
Házasságkötés

2020. június 02.
Balogh Andrea - Varga László
2020. június 02. 
Silye Marianna - dr. Máté 
Gyula
2020. június 06.
Gulybán Boglárka - 
dr. Kovács László Iván

Születés
2020. június 03.
Pál Éva - Ercsényi Gábor Pál
Kg., Dráva utca 16.

Léna
2020. június 04.
Kása Andrea - Décsei László
Kg., Kuthen utca 79.

Norina
2020. június 07.
Turai Dóra - Tóth Ferenc
Kg., Pálya utca 2.

Dóra Lívia
2020. június 08.
Botos Csenge - Szekrényesi 
László
Kg., Sallai utca 7.

Gerda
2020. június 08.
Budai Júlia - Tüdős Zoltán
Kg., Szamos utca 64.

Dániel
Halálozás

Farkas József 
 (1967)
Baga Lajos 
 (2003)
Kiss Éva 
 (1970)
Fazekas Sándor 
 (1961)
Kolompár Lászlóné 
(Örsi-Tóth Julianna) 
 (1949)

Gyógyszertári 
ügyelet

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, 

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

Június 13-14. 
dr. Temesváry Tamás Karcag, Széchenyi sgt. 38.  Tel.: 06/30-537-5758

 - Ápoló-intézményvezető főnővér (Karcag),
 - Egyéb szakképzett oktató, nevelő (Karcag),
 - Munka- és termelésvezető-munkavezető (Kisújszállás),
 - Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
 - Általános irodai adminisztrátor (Karcag),
 - Könyvelő-analitikus (Karcag),
 - Bolti eladó (Karcag),
 - Éttermi felszolgáló (Kisújszállás),
 - Szakács (Kisújszállás),
 - Cukrász (Karcag),
 - Szállodai gondnok (Berekfürdő),
 - Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású (Karcag),
 - Növénytermesztő gépész (Karcag),
 - Halászati foglalkozás (Karcag),
 - Lakatos (Kisújszállás),
 - Forgácsoló (Kisújszállás),
 - Hegesztő, lángvágó (Kisújszállás),
 - Általános karbantartó-kertész (Berekfürdő),
 - Villanyszerelő (Kisújszállás),
 - Motorfűrész kezelő (Karcag),
 - Raktári munkás (Karcag),
 - Egyszerű ipari foglalkozás - édesipari betanított mun-

kás (Karcag).

Érdeklődni a Foglalkoztatási Osztályon telefonon (06/59-795-168) 
vagy e-mailben (karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.
Az állásajánlatokról további információk találhatók a Virtuális 
Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:

Lapzárta: 
2020. június 15. (hétfő) 12.00 óra

A gyermekek és felnőttek kereszteléséhez szükséges 
egy-egy jelentkezési adatlap kitöltése, amit a 

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

Jelentkezni, érdeklődni, adatlapot igényelni a Hivatalban 
vagy Konczné Lehoczky Krisztina lelkipásztornál a 

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

REFORMÁTUS CSOPORTOS 
KERESZTELÉS

KEDVES TESTVÉREK! TISZTELT ÉRDEKLŐDŐK!
Újra Csoportos keresztelkedésre lesz lehetőség

2020. július 19-én vasárnap 10.00 órakor
 a Karcagi Református Nagytemplomban.

Horgászok figyelem!
A Téglagyári-tó éjszakai horgászatának 

tiltásáról tévesen tájékoztattunk, természe-
tesen továbbra is lehet éjszaka horgászni.

Elnökség 

Felhívás
Tájékoztatjuk kedves vendégeinket, hogy a Morgó 

Csárda családi rendezvények céljára a hatályos jog-
szabályok betartása mellett újra bérelhető.

Elérhetőség: 
Tel.: 06/59-503-370

Karcagi Erőforrás Kft.
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Ingatlan
Lebontásra váró kis ház eladó 
Karcagon a Kisfaludy utcában, 
650 m2-es telken. Víz, villany, fúrt 
kút van. Tel.: 06/30-525-9622 
vagy 06/30-343-2372.

Garázst vásárolnék Karcagon, 
a Szent István sugárút 1-5-ben, 
vagy a közelében. Azonnal fi-
zetek! Tel.: 06/30-713-7254. 

Karcagon, a Koppány utcán, ré-
gi típusú, felújításra váró ház, 
megosztható portával eladó. 
(2 szobás, fürdőszobás, cserép-
kályhás.) Tel.: 06/30-480-4994.

Garázs kiadó! Ugyanitt 200 li-
teres hűtő eladó. 1.78 ha erdő, 
és 1300 m2 szántó a Kutatóval 
szemben eladó. 
Tel.: 06/30-587-9678.

3 szobás családi ház, teljes köz-
művel, központi fűtéssel eladó. 
Tel.: 06/59-300-129.

Karcagon főtéri, 2 szobás II. 
emeleti, bútorozatlan lakás 
hosszútávra kiadó. 
Tel.: 06/20-327-5719.

Karcagon a Magyar utcában 
ház (építési telekkel), a Hegyes-
bori-Dráva utca sarkán telek 
áron alul eladó. 
Tel.: 06/70-275-1937, 06/70-257-2045.

Városközponti, kertes, 3-4 szo-
bás családi házat vásárolnék! 
Esetleg értékbeszámítással tu-
dok ajánlani a centrumban lévő 
társasházban I. emeleti, 3 szobás 
lakást. Tel.: 06/30-440-2369.

Vállalkozásra és gazdálkodásra 
is alkalmas, 10 éve épült, 80 m2-
es családi ház eladó Karcagon, 
a Nagyvénkertben, 3000 m2-es 
bekerített, rendezett telekkel. 
Tel.: 06/30-211-6110.
1 szobás lakásra cserélném kis 
kertes házamat, első emeletig 
(egy az egyben), télvégi költö-
zéssel. Tel.: 06/20-451-6311. 

Állat
Nyulak eladók kedvező áron! 
Tel.: 06/30-849-6963.
3 hónapos foxi keverék (szuka) 
kiskutyám elveszett. Kérem a 
megtalálót hívjon! 
Tel.: 06/30-367-9521.

Vegyes
Teljes körű hagyatékot felvásá-
rolok! Örökölte, vagy csak meg-
unta a régi dolgait? Megveszem 
a legmagasabb napi áron, és 
mindent el is szállítok. Hívjon 
bizalommal! 
Tel.: 06/30-853-4323.
Vásárolnék régi paraszti esz-
közöket, kolompot, rézcsen-
gőt, juhászkampót, karikást, 
körmölőbicskát, régi gombos 
mellényt, színes szódásüveget, 
miskakancsót, régi kerámiákat, 
mindennemű régiséget, teljes 
körű hagyatékot. 
Tel.: 06/20-996-1346.
Vásárolok régi bútorokat, por-
celánokat, nippeket, vitrindí-
szeket, festményeket, órákat, 
régi kerámiákat és mindenne-
mű régiséget, teljes körű ha-
gyatékot. Tel.: 06/20-996-1346.

Vásárolnék mindenféle régisé-
get, hagyatékot (tollat, dunnát, 
párnát, fateknőt, babakádat, 
spalettát, hentelőasztalt, gya-
lupadot, porcelánokat, stb.). 
Tel.: 06/30-304-9643.
Régi típusú esztergagép, áll-
ványos köszörű, rúdacélhajlító, 
körgyűrű-hajlító, kovács satu, 
kovács üllők, kovácstűzhely el-
adók. Tel.: 06/59-313-369.
Tűzifa (akác, tölgy) méteres 
vagy konyhakész eladó. 
Tel.: 06/70-384-5283 
Egytengelyes traktorutánfutó, 
faredőny (180x160-as), mosdó-
kagyló, villanymotor (380 V-os, 
1100 W-os, 2850 fordulatos), 
zártszelvény (160x160-as) és 2 
db ajtólap (90x205-ös) eladó. 
Tel.: 06/70-560-7569.
Eladó minőségi tűzifa (100x 
100x170 cm) szálában bükk, 
tölgy (25.000 Ft/fm), ugyanitt ka-
lodában (28.000 Ft). Ingyen fu-
var! Tel.: 06/70-351-6936.
Régi motorokat keresek meg-
vételre (Simson, MZ, JAWA). 
Akár üzemképtelen állapotban. 
Tel.: 06/20-572-5142.
Candy típusú, alig használt, 9 
személyes mosogatógép kedve-
ző áron eladó. Ugyanitt tükrös 
szekrény (fenyőből) áron alul el-
adó. Tel.: 06/30-849-6963.
Jó állapotú 3 égős gáztűzhely 
eladó. Tel.: 06/59-314-125.
115 cm képátmérőjű Panasonic 
TV, bébi hinta, 160 literes hűtő-
szekrény eladó. 
Tel.: 06/30-645-1845.

Garázsvásár június 13-án 8.00 
órától! Amire szükséged van, itt 
mindent megtalálsz, csak gyere 
és kérdd! Karcag, Dózsa György 
út 27. Tel.: 06/59-887-269.
Eladó keverőtárcsás mosó-
gép (7.000 Ft), konyhai tálaló 
(35.000 Ft), mosogató (25.000 Ft). 
Tel.: 06/20-451-6311.
Eladó létra (3,7 m), köszörű, ru-
hásszekrény (akasztós), asztalok, 
székek, polcok, kisméretű szek-
rények. Tel.: 06/30-856-4631.

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle javí-
tás, cipzárcsere, felhajtás, bőr-
kabát és hátizsák javítás. 
Tel.: 06/59-887-269.
Üvegezés-képkeretezés! Sári 
Mihály egyéni vállalkozó, Kar-
cag, Szent István sgt. 14. 
Tel.: 06/30-219-6813.

Ingyen elszállítom felesleges-
sé vált dolgait! (Fém, mosógép, 
hűtőgép, gázkészülék, bojler, 
autó- és motorakkumulátor.) 
Tel.: 06/30-265-4197.

Vállaljuk az alábbi munká-
kat: épületek építését, bontá-
sát, bármilyen nemű kőműves 
munkát. Tető építését, javítá-
sát, járdák, kapubejárók újjá-
építését, betonozását, udva-
rok takarítását, terepek tisztí-
tását. A legkedvezőbb árakkal 
dolgozunk! Bármilyen nemű 
földmunkát, kubikmunkákat 
is elvégzünk, nagy felületek 
aszfaltozását, zúzalékolását. 
Akár részletfizetés is meg-
oldható. Hívjon bizalommal! 
Nyugdíjasoknak kedvezmény! 
Tel.: 06/30-853-4323.
Mindennemű kőműves és se-
gédmunkát, udvartakarítást, 
padlástakarítást, sírhely és sír-
kőtisztítást, épületbontást, te-
reprendezést, lomtalanítást vál-
lalok olcsón! Pontosan, gyorsan, 
határidőre. 
Tel.: 06/20-593-7075.

Vállalok cipzár bevarrást kabát-
ba, nadrágba, ruhafelhajtást, 
függönyszegést és otthonka-
varrást. Tel.: 06/70-527-0343.

Fűnyírást és késköszörülést vál-
lalok! Érd.: Kg., Délibáb utca 81. 
Tel.: 06/30-959-3352. 

Az Orgonda Agrár Kft. földet 
bérelne, és vállal növényvédel-
mi szaktanácsadást. 
Tel.: 06/30-785-0690. 

Festést, mázolást, tapétázást, gipsz-
karton-szerelést, külső homlokzat-
festést, csatornafestést, hőszigete-
lést vállalok. (Balogh Lajos, meg-
bízható, öreg szaki.) 
Tel.: 06/70-530-0852.

APRÓHIRDETÉS

TISZTELT 
OLVASÓINK!

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 
HIRDETÉSEK

 VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 
NEM VÁLLAL 

FELELŐSSÉGET!

Tűzifa (akác, tölgy) 
méteres vagy 

konyhakész eladó. 

06/70-384-5283

Hirdessen Ön is 
a Karcagi 

Hírmondóban!

Apróhirdetés
 már 200 Ft-tól!

Nyitvatartás:
Hétfő: 

8.30 - 11.30 óráig

Kedd: 
8.30 - 11.30 óráig

Szerda: 
8.30 - 11.30 óráig

Csütörtök: 
8.30 - 11.30 óráig

Pénteken 
nincs hirdetésfelvétel.

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 INGAT-
LAN TULAJDONOSAI KÖTELESEK GONDOSKODNI, MIVEL ANNAK 
ÖSSZEGYŰJTÉSÉT ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁT NEM TUDJUK MEGOLDANI. 

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

 1. körzet Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8. 06/30-206-3327
 2. körzet dr. Kanász-Nagy László, Karcag, Kertész J. u. 4. 06/30-995-1635
 3. körzet Nagyné László Erzsébet, Karcag, Széchenyi sgt. 19.

(Hétköznapi megkeresés esetén kérjük 16 óra után telefonáljon) 06/30-239-3073
 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b. 06/30-279-7930
 5. körzet Dobos László, Karcag, Kuthen u. 2. 06/30-535-0764
 6. körzet Karcagi-Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7. 06/20-957-9091
 7. körzet Szepesi Tibor, Karcag, Móricz Zs. u. 19. 06/30-572-0000
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a. 06/30-240-0413

Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
FIDESZ KARCAGI SZERVEZETE 

Földmérés! Változtatási 
vázrajzok készítése! 

(Épületváltozás, 
telekalakítás, stb.) 

Tel.: 06/20-439-3402 
Email: 

forianistvan73@gmail.com
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POSTALÁDA

„Mi pedig valamennyien az Ő teljességéből 
kaptunk kegyelmet kegyelemre” (János 1,16)

A Polaneczky Ottó Emlékkonferencia 
– Református Középiskolák Természet-
tudományos Diákkonferenciája a XXVI. 
évébe érkezett. A konferencia házigazdá-
ja a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Reformá-
tus Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, 
amely nemes és rangos versengéssel kívánja tá-
mogatni a kutatni vágyó diákokat és az őket 
segítő szaktanárokat. Összesen hat szekció-
ban (biológia, földrajz, kémia, tárgyi néprajz, 
környezetvédelem, tudomány- és technikatör-
ténet) mérhették össze tudásukat a fiatal ver-
senyzők. 

Sajnos az idei évben a koronavírus-járvány 
miatt nem tudták megszervezni a verseny szó-
beli részét. Az értékelés a beküldött dolgoza-
tok alapján történt, amelyet a zsűrielnökök vé-
geztek el. A Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium és Egészségügyi Szakgimná-

zium tanulói ismét letették névjegyüket a csur-
gói országos döntőben, újabb tanulmányi sike-
reket értek el, bizonyítva ezzel azt, hogy a mun-
kaerőpiacnak megfelelő, magas szintű képzést 
kapnak oktatási intézményünk falai között, s 
méltó hordozói és továbbvivői a karcagi öregdi-
ákok jó hírének. A megküldött dolgozatok mind 
igényes, tudományos, egyéni hangvételű, a ku-
tatói elköteleződést tükröző munkák voltak. 

Eredmények:
Tudomány- és technikatörténet II. 

szekció: 1. helyezett Kiss Milán (10.C, „Lel-
kész és politikus: Madarász Imre közéleti, 
politikai és oktatásszervező tevékenysége a 
XIX. század II. felében Karcagon”), felkészítő 
tanára Nagy Tünde Mária tanárnő.

Biológia III. szekció: 1. helyezett Tóth 
Anna (11.C, „A metszőfogak növekedésének 
PACAP-BMP szignalizációs kapcsolata”), fel-
készítő tanára Bíróné Varga Tünde tanárnő.

Tudomány- és technikatörténet III. 
szekció: 1. helyezett Balaskó Ádám (11.B, 

„Régi kocsmák és csárdák Karcagon a XIX. 
század közepétől a második világháború vé-
géig”), felkészítő tanára Nagy Tünde Mária 
tanárnő. 

Földrajz II. szekció: 1. helyezett Cson-
tos Gergő (9.C, „A karcagi juhtartás termé-
szetföldrajzi alapjaitól az autentikus birka-
pörkölt elkészítéséig”). Felkészítő tanára Ma-
jor János.

A Református Középiskolák Természettu-
dományos Diákkonferenciájához kapcsoló-
dó „Múzsám a természet” rajzpályáza-
ton Gyökeres Mária Zsófia (10.C „Erdei 
patak”) 2., Szabó Éva Mária (10.C, „Az év-
szakokkal változunk”) 3. díjat érdemelt ki, 
felkészítő tanáruk Sipos Ferencné tanárnő.

Gratulálunk valamennyi versenyző diá-
kunknak és felkészítőiknek, további jó ver-
senyzést és hasonló sikereket kívánunk min-
denkinek!

Major János
szaktanár

Csurgói diákkonferencia: refis aranyeső
Kiváló konferencia eredményekkel zárták a 2019/2020-as tanévet fiatal kutatóink

Labda 
közepe!

Páros 
hamis!

Áradás
Pszeudo
Patás állat

Rabszol-
gaság
Gázló
madár

Erőd 
maradványa
Vége eleje!

Fém-
tartalmú 

kőzet

Megfejtés
1. része M Pálinkás 

pohár

Csonthéjas 
gyümölcs

Betű 
kiejtve

Kopasz

Néma 
racka!

Egyesült 
Királyság

A Nagy-
kunság 

fővárosa
Megfejtés 

2. része Megretten

Török 
eredetű 
férfi név

Króm

Urán

Majom

Vízi jármű

Kötőszó

Beesteledik 
ellentéte

Aktuális

Bánat 
eleje!

Páros 
téka!

Áram-
erősség

A magyar 
ABC 

második 
betűje

Kutya

Kilo

Kóc 
szélei!

Sugár jele

N Operai 
dalbetét

Keresztrejtvény

Kedves Olvasóink!
Az eheti játékunk nyereménye: 

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 
felajánlásából 2020. évi Karcagi Kalendáriumot sorsolunk ki.

Beküldési határidő: 2020. június 19. (péntek)


