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A Magyar Hősök Emléknapját minden év utolsó vasárnapján tartják. 
Eredete az 1917. évi VIII. törvényre vezethető vissza. Ebben mondták ki 
először, hogy nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfe-
lelő módon kifejezésre kell juttatni. A szocialista Magyarországon e napot 
nem ünnepelték. A Magyar Köztársaság Országgyűlése a magyar nemzet 
soha el nem múló hálája jeléül, a ma élő és a jövő nemzedékek okulására, a 
hősök dicsőségére a 2001. évi LXIII. törvény alapján minden esztendő má-
jus hónapjának utolsó vasárnapját a Magyar Hősök Emlékünnepévé nyil-
vánította.

A hősi halottakra emlékeztek 
a város vezetői

A háborúkban elesett hősi halottakra emlékeztek a város vezetői. A 
Karcag Város Önkormányzat nevében Gyurcsek János alpolgármester 
és Rózsa Sándor jegyző koszorút helyezett el az első és a második vi-
lágháborús, illetve a Szívós temetőnél található Levente emlékműnél. 

Polgármester Úr! A napokban 
megjelent a Magyar Közlöny-
ben az a kormányhatározat, 
mely szerint a Magyar Állam 
megvásárolja a Karcagi Járás-
bíróság épületét. Ezzel a kor-
mányhatározattal kapcsolat-
ban szeretnénk tájékoztatást 
kérni polgármester úrtól. 

Dobos László: Köszönöm az ér-
deklődést a Karcagi Járásbíróság 
épületével kapcsolatosan, mely-
ről azt tudom elmondani, hogy a 
Karcagi Járásbíróság állami tulaj-
donba kerülésével kapcsolatos ren-
delet valóban a Magyar Közlöny 
2020. évi 127. számában jelent meg, hogy a Kormány a Karcagi Járásbí-
róság állami tulajdonú ingatlanban történő elhelyezéséről döntött, és en-
nek érdekében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. közreműködésével 
gondoskodik az ingatlan tulajdonjogának, egy független ingatlanforgal-
mi szakértő által meghatározott forgalmi értéken az állam javára törté-
nő megszerzéséről. 

Ez azt jelenti, hogy a Magyar Állam a Karcag Városi Önkormányzat tu-
lajdonában lévő épületet és a hozzá tartozó ingatlant megvásárolja Ön-
kormányzatunktól. Reményeink szerint hamarosan egy új épülettel gaz-
dagodik a város, szépül a főtér. Amennyiben újabb információkkal rendel-
kezünk az üggyel kapcsolatban, arról is be fogunk számolni. 

Interjú Dobos László polgármesterrel a 
Karcagi Járásbíróság épületének ügyében

Magyarország Kormánya a 
„veszélyhelyzet kihirdetésé-
ről” szóló 40/2020.(III.11.) Korm. 
rendeletben az élet- és va-
gyonbiztonságot veszélyezte-
tő tömeges megbetegedést 
okozó humánjárvány megelő-
zése, illetve következményei-
nek elhárítása, a magyar állam-
polgárok egészségének és éle-
tének megóvása érdekében 
Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A jelenlegi előírások továbbra sem teszik lehetővé a thermálfürdők 
megnyitását, így a karcagi Akácliget Gyógy- és Strandfürdő a jogsza-
bályok újabb enyhítéséig zárva marad.

A megvásárolt bérletek felhasználási ideje a zárva tartási időtar-
tammal automatikusan meghosszabbodik. 

A fürdő megnyitásáig ezúton is kérjük megértésüket és türelmüket.

Akácliget Gyógy- és Strandfürdő
Karcag 

Tájékoztató az Akácliget Fürdőről
1920. június 4-én délután négy óra harminc perckor, Versailles-ban, 

a kastélykertben álló, egykor XIV. Lajosnak a versailles-i udvar za-
jaitól való elvonulásához Jules Hardouin Mansart által épített Nagy-
Trianon palota Galérie des Cotelle termében írták alá a trianoni bé-
keszerződésként ismert okmányt. A magyar nemzet gazdag törté-
nelmében e békeokmánynál aligha született nagyobb és elkeserítőbb 
dühöt kiváltó, a nemzet sorsára súlyosabban ható békeszerződés. Az 
is igaz, hogy nemzetünk lelki alkatára hatott a béke-békediktátum-
nemzetcsonkítás tragikus élménye, ismert tömegpszichológiai jelen-
ség a Trianon-trauma, a béke következményei pedig minden reális érv 
ellenére százéves időtáv után is megosztóan hatnak a magyar politikai 
és kulturális közbeszédben! 

Trianon tudományos diskurzusok rendszeres sarokpontja, a politi-
kai csoportok önmeghatározásának egyik alapja, az irodalmi és kép-
zőművészeti szcéna állandó témája, a magyar közbeszéd szerves ré-
sze, düh, vádak, félreértések és téves legendák, szövevényes összeeskü-
vés elméletek témája. Könyvtárnyi irodalmunk van róla, tényszerűen 
mégis kevéssé ismertek okai, részletei és hatásai. 

(Folytatás a 2. oldalon...)
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EMLÉKEZÜNK
Közéleti szilánkok

Száz éve csonka 
Magyarország (2.)

(Aki magyar, annak fáj Trianon)

A zárójelben lévő alcímet nem tet-
tem idézőjelbe, mert valójában nem 
pontosan így hangzik a mondat. A szer-
zője sem igazán ismert: tulajdonították 
Illyésnek, de Karinthy Frigyesnek is. Két-
ségtelen, a trianoni országcsonkulás el-
sősorban érzelmi, lelki traumát okozott 
a magyar emberek többségében. Karin-
thy rövid kis írása 1921-ben, Levél a fi-
amhoz címmel, személyes, fizikai fájda-
lomhoz hasonlítja: „...De nem mond-
tam ki azt a szót soha. És most már 
nem is tudom kimondani, csak ennyit: 
valami fáj, ami nincs. Valamikor halla-
ni fogsz majd az életnek egy fájdalmas 
csodájáról - arról, hogy akinek levágták 
a kezét és a lábát, sokáig érzi még sa-
jogni az ujjakat, amik nincsenek. Ha ezt 
hallod majd: Kolozsvár, és ezt: Erdély, és 
ezt: Kárpátok - meg fogod tudni, mire 
gondoltam.” (Megjelent a Kosztolányi 
Dezső szerkesztette „Vérző Magyaror-
szág - Magyar írók Magyarország terü-
letéért” című könyvben.)

Akkor is, közvetlen a békediktátum 
aláírása után, az írók, költők és a szel-
lem emberei fogalmazták meg a nem-
zet fájdalmát, amely nem volt egysé-
ges. Sokkal fájóbban érintette személy 
szerint az elcsatolt területre kerülő ma-
gyarokat, akik szükségszerűen egy má-
sik nemzetiségű ország kisebbségi ál-
lampolgárai lettek. Általában a több-
ségi lakosság nacionalista megnyilvá-
nulásait is el kellett viselniük. S ha nem 
is volt általános a Komáromhoz ha-
sonló város, amelyet kettészelt például 
az új országhatár - (északon a szlovák 
Komárno nevével) - autonómiát száz év 
elteltével sem sikerült megvalósítani. 

Az elszakadás családtagoktól, ro-
konoktól persze több határszéli falu-
ban is komoly tragédiákat okozott, hi-
szen szomszéd falvak tucatjaiban for-
dult elő, hogy családtagok - noha csak 
néhány kilométerre voltak egymás-
tól - meglátogatása, esetleges segíté-
se nem volt egyszerű.

A diktátum aláírását megelőzően 
januárban a magyar küldöttség ve-
zetője gr. Apponyi Albert több nyel-
ven elmondott ugyan egy védőbeszé-
det, amelyben az antant hatalmak ve-
zetőinek részletesen ismertette, hogy 
milyen következményei lesznek az 
új határvonalaknak, igazándiból ér-
demben nem foglalkoztak a fölvetése-
ivel. Pedig ez a szétszabdalás nem iga-
zán érte el a célját, nem lettek egysé-
ges nemzetállamok csonka Magyaror-
szág közvetlen szomszédai. Népszava-
zás kiírásáról hallani sem akartak, pe-
dig az lett volna igazságos megoldás.

(Folytatás a következő számban.)
 -ács-

(...folytatás az 1. oldalról)

Más narratívát kapott közvetlen meg-
születése után a Horthy-kor egyébként 
szakszerű történelemkutatásában, az 1948 
után sematikusan és forráskritikai alap hí-
ján ideológiai alapon magyarázott marxis-
ta történetírásban, a rendszerváltás körü-
li turbulens időszakban és napjaink mo-
dern, professzionális történetírásában. Ku-
tatása napjainkban, a 100 éves évfordu-
ló okán évek óta ismét reneszánszát éli, 
a köz- és felsőoktatásban pedig a rend-
szerváltás előtti évtizedek méltánytalan 
elhanyagolása után végre helyére került, 
a tantervi és tankönyvi, tanórai szerepe 
súlyának megfelelően jelentős.

2010 óta a nemzeti összetartozás nap-
jaként emlékezünk meg a békediktátum 
aláírásáról. Megítélésében ez 180 fokos 
fordulatot jelent a korábbi kilenc évtized értelmezéséhez 
képest, hisz nem a történelmi országterületet szétszakító, 
ránk erőszakolt béke miatt néma nemzeti gyász, hanem 
a politikai határok ellenére összetartozó nemzetben rej-
lő kohézió, egységtudat szimbólumaként interpretáljuk 
június 4-ét! Mint a nemzeti összetartozás napját létreho-
zó törvény bevezetőjében olvashatjuk, nekünk, az utókor 
képviselőinek erkölcsi, etikai kötelességünk a ránk erő-
szakolt békediktátum máig ható jogi, politikai, társadal-
mi és lélektani hatásainak rendezése, és a sebek kezelése, 
noha azok behegedése, méltányos felülvizsgálata még vá-
rat magára. 

A 2020-ban száz éve aláírt béke nem önmagában áll, 
nem előzmények nélkül született, ahogy a történel-
mi országterület elvesztése sem a békének köszönhe-
tő technikailag, sokkal inkább a két évszázadra vissza-
nyúló nemzetiségi kérdés liberális kezelésének és a há-
borús vereség révén megrendült, darabjaira hullott Oszt-
rák-Magyar Monarchia, mint dunai Habsburg birodal-
mi elem szétesésének. A nagy háború elkeseredett küz-
delmeiben végül amerikai segítséggel felülkerekedő Szö-
vetséges és Társult Hatalmak (Antant), hazánk déli ha-
tárain állomásozó erőit, mint nyomásgyakorló eszközt 
használva kényszerítette ugyanis ránk az elképzelhetet-
lent, hozzájárulásunkat önnön nemzetünk megcsonkí-
tásához. Hazánkat az I. világháborút lezáró Párizs kör-
nyéki békék során területében, népességében megcson-
kították, öntudatában mélyen megalázták. A békét te-
tő alá hozó, elsősorban francia politikai elit a csehszlo-
vák, szerb-horvát-szlovén, román diplomácia közremű-
ködése mellett tetteikben tagadva az általuk egyébként 
fennen hangoztatott népszuverenitás eszméjét, mind a 
történeti jogon, mind a színmagyar népességük okán is 
szervesen a magyar nemzettesthez kötődő területeket vá-
lasztottak le hazánkról. Céljuk a Kárpát-medencét egy 
évezrede uraló magyar politikai nemzet területének és 
erőforrásainak rovására megerősíteni egy később mű-
ködésképtelennek bizonyult konstrukciót: a kisantant-
gyűrűt! Európa egykori keleti bástyájának végső ledön-
tése, a kereszténység pajzsának a történelem süllyesztőjé-
be való kihajítása ugyan maradéktalanul nem ment vég-
be, de Magyarország a központi hatalmak egyéb, vesztes 
tagjaihoz mérten aránytalanul súlyos békefeltételeket ka-
pott. A békeszerződésben kijelölt új Magyarország terü-
lete 93 ezer km2 volt, szemben az 1918 előtti 282 ezer km2 
(Horvátország nélkül), lakóinak száma pedig 7,6 millió, 
szemben a korábbi 18,2 millióval. A győztesek előírták 

hazánk tulajdonképpeni lefegyverzését, hisz Magyaror-
szág csak 35 ezer fős, önkéntesekből álló hadsereget tart-
hatott fenn, az általános hadkötelezettség tilalom alá ke-
rült. A modern hadviselés fegyvernemei, így a páncélos 
járművek, modern tüzérség, hadihajók és harci repülő-
gépek nem gyárthatók, nem vásárolhatók, tiltólistára ke-
rültek. A dunai f lottillát át kellett adni a szövetséges és 
társult hatalmaknak. Előírták, hogy 1921-től kezdődően 
Magyarország harminc esztendőn át jóvátételt köteles fi-
zetni az általa okozott háborús károkért.

Példás büntetést alkalmaztak tehát a vesztes magyar 
nemzet ellen, de felmerül a kérdés, hogy milyen bűnért?

 - Azért-e, mert nemzeti függetlenségünkről lemondva 
a kiegyezéssel hozzákötöttük magunkat a Habsburg 
– Lotaringiai dinasztiához, és Kossuth Kasszandra – 
levelének gondolatait elvetve rohantunk bele a világ-
háborúba?

 - Azért-e, mert nemzeti elveinket megtartva hűen ki-
tartottunk hagyományos, német szövetségi rendsze-
rünkben (Hármas Szövetség - Központi Hatalmak)?

 - Azért-e, mert korábban törekedtünk soknemzetisé-
gű ország területünk kulturált, de tudatos magyaro-
sításra (Lex-Apponyi)?

Aligha hihetjük, hogy e bűnök bármelyikét más nem-
zetállamok a korszakban el ne követték volna, és nem-
zetünk tetteit nem igazolták volna erkölcsi, lelkiismere-
ti szempontok. A trianoni békét létrehozó szűklátókö-
rűség, a hagyományos, mértékletes európai diplomáciát 
félredobó, és a vesztesek megalázását szem előtt tartó el-
vek - ma már tudjuk - alig húsz évvel létrehozásuk után, 
a második világháború formájában egy olyan világpoli-
tikai robbanáshoz vezettek, amelyek pusztulást és szen-
vedést hoztak a Párizs környéki békék megalkotóira is.

Trianon ezernyi hatással, következménnyel bírt és bír 
a mai napig a magyarságra határon innen és túl! A Ma-
gyar Országgyűlés 2019. július 18-án meghozott határo-
zatával az idei esztendőt a Nemzeti Összetartozás Évé-
nek nyilvánította. Ennek értelmében 2020-ban a közéleti 
diskurzusokban Trianon központi jelentőséget kap, gon-
doljunk csak a Magyar Tudományos Akadémia (Eötvös 
Loránd Kutatói Hálózat) Trianon 100 kutatócsoportjá-
nak évek óta zajló munkásságára, a határokon túli ma-
gyarság reintegrálásának szándékára, az összetartozás 
és sorsközösség büszke és tudatos felvállalásának meg-
tartó erejére!

Dr. Pintér Zoltán Árpád
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HÍREK

Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászmű-
vésszel beszélgettünk Trianon 100. évfor-
dulója alkalmából, a Nemzeti Összetarto-
zás Évében arról, hogy mit is jelent számá-
ra Trianon?  

- Hogy mit is jelent számomra Trianon? - kezdte 
gondolatait a művész. 

Vissza kell tekintenem arra a karcagi tanyavi-
lágra, ahol négy-ötéves koromtól nevelkedtem. 
Ahol megismerkedtem a szántás, a vetés, az ara-
tás, a betakarítás mindenféle munkálataival. Az 
állatokkal együtt élve, azokat szeretve és tisztel-
ve felnevelni érezve azt, hogy felelősek vagyunk 
minden ránk bízott életért; legyen az kiscsirke, ka-
csa, vagy „Csillag” a kiscsikó, akit testvérünkként 
szerettünk. Az esti tanyázások voltak az iskolái 
a nemzettudat ébredésének, hiszen tanúi lehet-
tünk az idősek beszélgetéseinek a magyar történe-
lemről, életük sorsfordító pillanatairól, megismer-
ve a nemzet, a hazaszeretet fogalmát. A becsület-
szó erejét, az ősök mérhetetlen tiszteletét, a család 
és a hit szentségét, a pislákoló petróleumlámpa fé-
nyében megcsillanó könnyeikkel hitelesítve, a fel-
törő érzelmek lelket szorító bilincsét. 

„Sírva vígad a magyar” fiam! Milyen mély érzé-
sekről tanúskodhat-e rövid mondat. Szavakkal le 
nem írható, nehezen kimondható bölcsessége, a lé-
lek-kamra titka ez.

Az ország „megcsonkítása” (elődeim, a Trianon 
szót sosem vették szájukra) érintette családomat 

is, mert apai nagyanyám Forgács Jolán tizen-
három évesen édesanyjával és két testvérével 
már a határzár után nem mehettek vissza Ko-
lozsvárra, ekkor ismerkedtek meg, a karcagi 
Györfi Sándorral, apai nagyapámmal. Hogy en-
nek aztán köze van-e az én létemhez, azt csak a 
Teremtő tudhatja.

Hitem szerint nem véletlenül születünk va-
lahová. Ahol megláttuk a napvilágot, ott van a 
küldetésünk, a tehetségünk, képességeink sze-
rint a közösség szolgálatában. Már gyermekko-
romban is tudtam, hogy ezt a várost nem hagy-
hatom el, tartozom egy néphez a magyar nem-
zethez, de nagy tisztelettel vagyok a kun elő-
dök iránt is.

Köztéri munkásságom egy jelentős része Kar-
caghoz kötődik. Egykor városunk is csatlako-
zott a Trianon elleni országos tiltakozáshoz és 
1935-ben félárbócra eresztett országzászló em-
lékművet állított hármashalom szimbólummal 
és koronás turulmadárral, amelyet Karcag vá-
ros vezetése 1960-ban megsemmisített. 1996-
ban dr. Fazekas Sándor akkori polgármester 
felkérésére az eredeti emlékmű alapján jelen-
tős társadalmi összefogással újra felépítettük, ahol 
immáron negyed százada, minden városi ünnepün-
kön háborítatlanul loboghat a magyar nemzeti lo-
bogó.

Ha áttekintem több mint négy évtizedes mun-
kásságomat, akkor az jut eszembe, hogy a nemze-
ti emlékezet napszámosaként, talán teljesítettem 

nagy elődünk, Györffy István kívánságát, mert kő-
be faragva, ércbe öntve is felmutathattuk, hogy ez 
a Trianoni diktátummal megcsonkított kis ország 
mivel gazdagította az európai művelődést, és hány 
emberélettel adózott Európáért! - zárta gondola-
tait a művész.

 Brehó Mónika

„Hitem szerint nem véletlenül születünk valahová”

Plósz Csilla Margittal, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola intézményvezetőjével beszélgettünk arról, milyen ütemben halad a 
Kováts Mihály Általános Iskola felújítása.

Az EFOP 4.1.2. pályázat keretein belül a tagintézmény felújítása a tervezett 
ütemrend szerint halad. Plósz Csilla Margit elmondta, bíznak abban, hogy a 
következő tanévet már a felújított épület falai között tudják elkezdeni. Lénye-
ges, hogy az intézményben a hozzáépítés következtében tágabb tér várja majd 
a diákokat. 

- Az épület belső tere szinte teljesen megújult. Kicserélték a fűtési-rendszert, 
teljesen új az elektromos hálózat, új ajtók és álmennyezet került beépítésre. Új 
burkolatot kapott az intézmény minden helyisége. A mosdók teljes felújítása 
megtörtént, illetve új vizesblokkok is kialakításra kerültek. Az intézménybe lift 
is beszerelésre került, amivel az akadálymentes közlekedést tudjuk megoldani. 
Az új rész hozzáépítésével három nagyobb méretű terem, és három fejlesztő he-
lyiség, konyha és raktár áll majd az iskolában tartózkodók rendelkezésére. Meg-
újult az épület tetőszerkezete, napelemes-rendszer került beépítésre, valamint 
teljes nyílászárócsere történt - mondta el az intézményvezető.

Brehó Mónika

Megújul a Kováts Mihály Általános Iskola

Az intézményvezető elmondta, 
hogy a Kováts Mihály, a Kiskulcsosi 
és az Erkel Ferenc Alapfokú Művé-
szeti Iskolai Tagintézményekben 
jelenleg is - egészen a tanév vé-
géig - online oktatás zajlik. Ter-
mészetesen a veszélyhelyzet el-
rendelése óta folyamatosan dol-
gozik az iskola technikai és ad-
minisztrációs személyzete is. A 
gyermekmentes helyzetet ki-
használva, az intézmények kar-
bantartói és a technikai személy-
zet már a járvány kezdetén elvé-
gezte a fertőtlenítő-nagytakarí-
tást, majd ezt követően megkez-
dődtek a karbantartási munkála-
tok. Így festés, és egyéb renová-
lás zajlott az épület falai között. 
A meghozott intézkedések ér-
telmében június 2-tól Magyaror-
szág Kormánya lehetővé tette, 
hogy a védelmi-ajánlások betar-
tása mellett a gyermekek kiscso-
portos foglalkozások, vagy egyé-
ni felkészítések, felzárkóztató al-
kalmak résztvevői legyenek az is-

kolában. Azok a tanulók, akiknek 
nem megoldott az otthoni fel-
ügyelet, szintén élhetnek ezzel a 
lehetőséggel 08.00-tól 16.00 órá-
ig. Az elkövetkezendő időszak-
ban felmérjük, hogy kik azok a di-
ákok, akik szeretnének a nyár fo-
lyamán táborozni. Megfelelő lét-
szám esetén természetesen sor 
kerül arra is.

Az intézményvezető azt is el-
mondta, hogy a tanévzáróra és a 
ballagásra az idei tanévben a ki-
alakult járványügyi helyzetre va-
ló tekintettel rendhagyó módon 
zajlik.

- Egyeztetve a nevelőtestülettel, 
a diákokat osztályonként hívjuk be 
az iskola udvarára, természetesen a 
megfelelő óvintézkedések betartá-
sával. A ballagás is hasonló keretek 
között zajlik. A tanévzárón és a bal-
lagáson sem vehetnek részt a szü-
lők - mondta el az intézményve-
zető. 

 Brehó Mónika

Közeledik a tanév vége a KÁIAMI-ban
Plósz Csilla Margittal, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola intézményvezetőjével beszélgettünk az el-
múlt időszak történéseiről, az iskolákat érintő változásokról, a 
tanévzáróról, valamint a ballagásról. 
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Május 31-én, vasárnap gyermeknap alkalmából a Holdvirág Zenekar adott mű-
sort a Táncsics körúti, a Kiskulcsosi kosárlabdapálya és a Nagyvénkerti lakótelep 
mögötti játszótéren.

Kellemes tavaszias időjárás, szá-
mos érdeklődő és kiváló hangu-
lat jellemezte a délutánt. Az egy-
begyűltek gyermekeikkel együtt 
dúdolták az ismert dallamokat. A 
koncert mindhárom helyszínén a 
kikapcsolódást nyújtó program 
mellett, régi ismerősök örülhettek 
önfeledten egymásnak. Az erede-
ti kezdeményezésnek remélhető-
leg a jövőben is lesz majd folyta-
tása.

Brehó Mónika    

Gyermeknapi Játszó-Tér-Zene

A Szentannai Sámuel Középiskolában 17 
ötödéves gépésztechnikus tanuló tett má-
jus 29-én, pénteken gyakorlati vizsgát. A 
koronavírus-járvány miatt a szóbeli vizs-
ga elmaradt.

- Bár a járványhelyzet miatt 
most másképp zajlik a vizsga, 
a tanulókat felkészítettük er-
re is. A vírushelyzetre való te-
kintettel fokozottabb figyel-
met fordítunk a fertőtlenítés-
re, minden vizsgahelyen biz-
tosított a fertőtlenítős kézmo-
sási lehetőség, a maszkokat, a 
kesztyűket is használhatják a 
diákok - tudtuk meg Futó La-
jos gyakorlati oktatásvezető-
től. 

- Betartjuk a szigorú higié-
niai előírásokat, egy-egy for-
duló után a szerszámokat és 
a gépeket is fertőtlenítjük. 
Annyi a változás, hogy bár szóbelit nem tar-
tunk, a gyakorlati vizsga keretén belül szó-
ban ugyanúgy számot adnak tudásukról a 
diákok. A 17 végzős technikusunk két cso-
portban vizsgázik, mindenki két tételt kap. 
A bizottság elnöke a törökszentmiklósi Bu-

dai Ferenc és Simon Gyula, az iskola részé-
ről delegált. A segítők most nem a 11.-esek, 
hanem az itt dolgozók és a szaktanárok. Az 
osztályból a sikeres technikusi vizsga után 
többen a családi vállalkozásukban helyez-

kednek el, két-három diák tanul tovább. A 
gépész szakma a modernizálódó 21. századi 
erő- és munkagépek miatt egyre népszerűbb 
a fiatalok körében, így iskolánkban is - vé-
li a szakember.

DE

Gyakorlati vizsgát is tettek

Dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, a BM Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgató-
ja jubileumi jutalomban részesítette Molnár László 
tűzoltó ezredest, a Karcagi Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség kirendeltség-vezetőjét, aki jelenleg a jászberé-
nyi Szent Erzsébet Kórház kórházparancsnoki felada-
tait látja el. Pályáját a tiszafüredi hivatásos tűzoltó-
parancsnokságon kezdte mint beosztott tűzoltó, ké-
sőbb szerparancsnoki és szolgálatparancsnoki felada-
tokat látott el, 2000-től a parancsnokság tűzmegelő-
zési osztályvezetője lett. 2012-ben a Karcagi Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelője, 
2018 óta kirendeltség-vezetője. 

DE

Jubileumi jutalmat kapott

Ez úton mondunk köszönetet Karcag város vala-
mennyi oktatási intézménye (legyen az óvoda, állami 
fenntartású, nem állami fenntartású általános- és kö-
zépiskola) vezetőinek, pedagógusainak, minden dol-
gozójának azért, hogy az első pillanattól felkarolták 
az egészségnevelő programjaink ötletét!

Hálával tartozunk azért, hogy tiszteletet érdemlő, 
nehéz hivatásuk mellett támogatták, koordinálták a 
munkánkat, ezzel segítve azt, hogy üzeneteinkkel el-
juthassunk a város gyermekeihez, fiataljaihoz és a szü-
lőkhöz!

Köszönjük a sikerhez nélkülözhetetlen szülői segít-
séget is!

Bízunk abban, hogy közös munkánk gyümölcsöző lesz!

Mindenkinek jó egészséget kívánunk!

A „Három generációval az egészségért II.” Program c. 
Pályázaton nyertes karcagi „Vitalitás Orvosi Konzorcium”

 gyermekorvos tagjai, és az iskolavédőnők

Keressék a „Karcagi Gyermekorvosok” Facebook oldalt!

KÖSZÖNET A 
PEDAGÓGUSOKNAK
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A Karcagi Arany János Általános Iskola 2019 szeptembe-
rében csatlakozott a budapesti Jane Goodall Intézet hasz-
nált mobiltelefon gyűjtő kampányához.

A kampány fő célja a használt mobilkészülékek vissza-
gyűjtése volt, amelynek felhasználásával másodlagos nyers-
anyagot hozhatnak létre az elektronikai ipar számára, ez-
zel csökkentve az illegális koltán-bányászatot, ami állatfaj-
ok (csimpánzok, gorillák) élőhelyének kipusztításával jár.

A gyűjtődobozt május elején zártuk, amelynek tartalma kö-
zel 10 kilogramm használt készülék volt! Nagy örömünkre 
szolgál, hogy ennyien csatlakoztak egy jó ügyhöz! 

Hálásak vagyunk iskolánk tanulóinak, dolgozóinak és azok-
nak a karcagi lakosoknak, akik jó szívvel hozzájárultak a 
gyűjtésünkhöz. Külön köszönet a karcagi Cargill Takarmány 
Zrt-nek, akik egy nagyobb mennyiséggel támogattak bennün-
ket.

Köszönjük! A jövő tanévben folytatjuk!
Nyíri-Kiss Nikoletta

(DÖK segítő pedagógus)

Nagy sikerrel zárult 
a gyűjtés

A Marista TIP Tanoda fiatal önkén-
tes csoportja az EFOP-1.3.5-16-2016-00750 
„Együtt Egymásért” pályázat keretében 80 
főnek higiénia szempontból fontos csoma-
got osztott ki, melynek tartalma: Domestos, 
Baba folyékony szappan, gumikesztyű, száj-
maszk, Septa kézfertőtlenítő. Ezzel is segítve 
a nehéz körülmények között élő hátrányos 
helyzetű családokat ebben a rendkívüli jár-
ványügyi helyzetben. 

A pályázat keretében az önkéntes csoport-
nak további lehetősége nyílt a „Gólyafészek 
Otthon”-nak is higiéniai szempontból hasz-
nos tisztasági csomagot adományozni, amit 
az otthon vezetője nagy szeretettel fogadott. 
Az ott dolgozók a járvány idején a bentla-
kó, jórészt járásképtelen betegeknek nyújtott 
küzdelmes, emberfeletti munkájukért min-
den tiszteletet és elismerést megérdemelnek. 

A tisztasági csomag Hypot, Domestost, 
Septa Kézfertőtlenítő oldatot, gumikesz-
tyűt, szájmaszkot, Baba folyékony szap-
pant, Baba szappan utántöltőt, habszap-
pant, WC papírt, papírtörlőt, felületfer-
tőtlenítőt és latex gumikesztyűt tartalma-
zott. Az osztáshoz csatlakoztak a Marista 
TIP Tanoda dolgozói is.

Nagyon szeretnénk, és merjük remélni, 
hogy ez a koronavírus-járvány, amely hir-
telen ránk telepedett és megváltoztatta éle-
tünket, közelebb hozza az embereket egy-
máshoz!  Megtanuljuk tisztelni és segíteni 
egymást!

Jobbágy Dóra
 pénzügyi vezető

A Marista TIP Tanoda önkén-
tesei és dolgozói már két éve heti 
rendszerességgel adományt oszta-
nak a hátrányos helyzetű tanulóik 
és családjaik részére. A tanoda éle-
tében a tanulók fontos szerepet töl-
tenek be. A tanulás segítése és a sza-
badidő hasznos eltöltése foglalko-
zás keretében, közös munkával zaj-
lik. Ezek a délutánok szinte családi-
as hangulatban telnek. A gyerekek 
jelenlegi életében biztonságot nyújt. 
A tanulmányi eredményük és ma-
gaviseletük terén pedig jelentős fej-
lődés mutatkozik.

A koronavírus-járvány komoly 
nehézséget jelent tanulóink és csa-
ládtagjaik számára. A tanoda ve-
zetése nagy figyelmet fordít a tanu-
lókkal, és családjaikkal való kapcso-
lattartására. A nehézségekbe ütkö-
ző családoknak a tanoda vezetése 
azonnal segítségükre siet, támogat-
ják őket, és minden problémát igye-
keznek megoldani. A digitális táv-
oktatásban is többen ütköznek ne-
hézségekbe, ezért a tanuláshoz a 
tanoda segítségnyújtása is szüksé-
ges. Fontos feladatunknak érezzük, 
hogy minden tanulónk megfeleljen 
az iskolai elvárásoknak.

Jobbágy Dóra
Marista TIP Tanoda

igazgató

„Együtt Egymásért” Marista TIP 
Tanoda

Fotó: Internet

A karcagi Déryné Kulturális Köz-
pont fenntartásában működő Pánt-
lika Néptánccsoport is részt vettek 
az „Összetartozás100folk – Körbe-
táncoljuk a Kárpát-medencét” elne-
vezésű kezdeményezésben.

- A kezdeményezés szervezői arra 
kérték a táncosokat, hogy környeze-
tük emblematikus helyszínein készítse-
nek egy-két percnyi videofelvételt szó-
lóban vagy párban, bemutatva saját 
vidékük, vagy más táj tánchagyomá-
nyát. A közzétett anyagokból június 
4-re egy szerkesztett film készül, amely 
a közösségi médiában látható majd 
- sorolja az előzményeket Oroszné 
Millinkhoffer Rita táncpedagógus, a 
tánccsoport vezetője.

- Azért csatlakoztunk a felhívás-
hoz, mert nagyon fontosnak tartjuk, 
hogy a magyar nemzet szétszakításá-
nak 100. évfordulójára emlékezzünk 

egy közösségben, s együtt éljük át en-
nek a nemzeti összetartozásnak ha-
tárainkon átívelő emlékét. Fontos ne-
künk is, hogy a helyi kultúránk tán-
cát megmutassuk szűkebb pátriánk-
ból. Nekünk is lényeges volt, hogy a sa-
ját vidékünkből a karcagi pásztortán-
cokat be tudjuk mutatni. Helyszínként 
a Morgó Csárdát, a város egyik műem-
lékét választottuk - mondja Oroszné 
Millinkhoffer Rita.

- Bíró Attila gyűjtése nyomán a kar-
cagi pásztortáncokból egy kétperces ösz-
szeállítást töltöttünk fel az összetartozás 
folkoldalára. A táncot három pár tán-
colja Kiss Ágnes Kiss Gergellyel, Kósa 
Zoltán Varga Petrával és Kósa Csongor 
Tóth Eszterrel - ők a Pántlika kisebb, 
kamaracsoportjának táncosai.

- Hogyan tudtak a karantén alatt 
felkészülni?

- Először Bíró Attilával vettük fel a 
kapcsolatot, hiszen a karcagi táncok 

gyűjtése hozzá kötődik, s zeneileg is ő 
vállalta a legnagyobb szerepet. Ő ké-
szített számunkra egy zenei összevá-
gást - hiszen maga a pásztortánc kore-
ográfia több mint nyolcperces -, ebből 
vágott össze kétperces zenei dallamot a 
számunkra, s táncosokkal pedig meg-
néztük mi az, amit stílusosan bele kell 

tenni a karcagi táncba, hogy mindent 
meg tudjuk a tájegységünkről mutatni. 
A felvétel elkészítésében segítséget kap-
tunk Szepesi Tibortól, a Déryné Kultu-
rális Központ igazgatójától, a táncunk 
alatt a Bíró Attila vezette Pipás zene-
kar játszik.

DE

„Összetartozás100folk – Körbetáncoljuk a Kárpát-medencét”
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2020. június 05. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Játszó-Tér-Zene
19.00 Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Sári Kovács Szilvia 
 alpolgármester
 Karcagi hírek
 - A Pénzügyminisztérium 
 tájékoztató percei
 - Őseink dohánytartója
 - Rálőtt a kutyára
 - Csatlakoztunk a Zebra-tervhez
 - Lehet lagzit tartani
 - Megviseli a szárazság a legelőn
 élő állatokat is
 - Folyamatosan készülnek a 
 zenészek a karantén alatt is
 - Csomagolással segít a mesterséf
 - „A Legszebb Konyhakertek!”
 - Sokat kertészkednek a SZiM 
 Óvodában
 - Felújítás alatt a Karcagi Zsinagóga
 - Tehetségpont a Refiben
 - Nyaralóhajózás a Tisza-tónál
 - Újabb adományt kapott a kórház
 - Újra lehet táborozni
 - Szedd magad! akciók
 Háttér
 Vendégségben Lévai Kálmánnál
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.30 A Nemzeti Összetartozás Napja
21.30 Karcagi Tükör
 Aratófelvonulás 2013
22.20 Így nem játszunk mi 
 - Karantén Színház

2020. június 08. 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 09. kedd 
(ism. 2020. június 10. 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
21.15 Gyermeknapi Játszó-Tér-Zene: 
 Holdvirág Együttes

2020. június 11. 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 06. (Szombat)
8.00-13.00 óráig 

 Betánia Gyógyszertár 

 (Szabó József utca 14.)       

9.00-20.00 óráig

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 32.) (Tesco)

Június 07. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 

 Pingvin Patika 

 (Kossuth tér) 

A fenti időpontokon túl sürgős 
esetben egészségügyi ellátás a 

Háziorvosi ügyeleten 
(Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Anyakönyv
Házasságkötés

2020. május 30. 
Papp Mónika - Seres László

Születés
2020. május 29.
Varga Orsolya - Tarjányi 
Imre
Kg. Tisza utca 22.

Balázs és Patrik

2020. május 31.
Mile Erika - Tóth Tamás 
Benjámin
Kg., Takács Péter utca 35.

Tamás István

Halálozás
Pandur Imre 
 (1941)

Labancz Imréné 
(Buzalka Éva) 
 (1939)

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 06-07. 
dr. Saliga Viktória  Karcag, Zöldfa utca 25.  Tel.: 06/30-941-5759

 - Ápoló-intézményvezető főnővér (Karcag),
 - Egyéb szakképzett oktató, nevelő (Karcag),
 - Munka- és termelésvezető-munkavezető (Kisújszállás),
 - Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
 - Könyvelő-analitikus (Karcag),
 - Bolti eladó (Karcag),
 - Éttermi felszolgáló (Kisújszállás),
 - Szakács (Kisújszállás),
 - 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),
 - Egyéb takarító és kisegítő (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 8. (hétfő) 12.00 óra

Horgászok Figyelem!
A Téglagyári-tavon 2020. június 

08-tól (hétfő) reggel 05.00-22.00-ig 
lehet horgászni. (Éjszaka nem.)

elnökség

KErESZTrEJTVéNy
A 2020. május 22-ei számunk megfejtése:

Vigyázzunk az idősekre!

A játék nyertese: Györfi Lajosné (Karcag)
(A nyertest telefonon vagy e-mailben értesítjük.)
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Ingatlan
Lebontásra váró kis ház el-
adó Karcagon a Kisfaludy ut-
cában, 650 m2-es telken. Víz, 
villany, fúrt kút van. 
Tel.: 06/30-525-9622 vagy 
06/30-343-2372.
Garázst vásárolnék Karca-
gon, a Szent István sugárút 
1-5-ben, vagy a közelében. 
Azonnal fizetek! 
Tel.: 06/30-713-7254. 
A tiszti lakásokban városköz-
ponti, másfélszobás lakás, 
zárt udvarral, pincetárolóval 
eladó. Irányár: 13M Ft. Tel.: 
06/70-364-4967.
Városközponthoz közeli, két-
szintes 130 m2-es kockaház, 
kis udvarral, fúrt kúttal, 2 für-
dőszobával eladó. Irányár: 
20M Ft. Tel.: 06/70-364-4967.
Karcagon a Varró utcán, 
60 m2-es, 2 szobás lakás el-
adó. Tel.: 06/30-647-7369.
Karcagon, a Koppány utcán, 
régi típusú, felújításra vá-
ró ház, megosztható portá-
val eladó. (2 szobás, fürdő-
szobás, cserépkályhás.) Tel.: 
06/30-480-4994.
Garázs kiadó! Ugyanitt 1.78 
ha erdő, és 1300 m2 szántó 
a Kutatóval szemben eladó. 
Tel.: 06/30-587-9678.
3 szobás családi ház, teljes 
közművel, központi fűtéssel 
eladó. Tel.: 06/59-300-129.
Karcagon főtéri, 2 szobás 
II. emeleti, bútorozatlan la-
kás hosszútávra kiadó. Tel.: 
06/20-327-5719.
Karcagon a Magyar utcá-
ban ház (építési telekkel), a 
Hegyesbori-Dráva utca sar-
kán telek áron alul eladó. Tel.: 
06/70-275-1937, 06/70-257-
2045.

Városközponti, kertes, 3-4 
szobás családi házat vásárol-
nék! Esetleg értékbeszámí-
tással tudok ajánlani a cent-
rumban lévő társasházban, I. 
emeleti, 3 szobás lakást. Tel.: 
06/30-440-2369.

Állat
Nyulak eladók kedvező áron! 
Tel.: 06/30-849-6963.

Társkeresés
40-es, karcsú, hosszú hajú 
hölgy társát keresi egy élet-
re. Tel.: 06/70-425-3908.

Vegyes
Teljes körű hagyatékot fel-
vásárolok! Örökölte, vagy 
csak megunta a régi dolgait? 
Megveszem a legmagasabb 
napi áron, és mindent el is 
szállítok. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06/30-853-4323.
Vásárolnék régi paraszti esz-
közöket, kolompot, rézcsen-
gőt, juhászkampót, karikást, 
körmölőbicskát, régi gom-
bos mellényt, színes szódás-
üveget, miskakancsót, régi 
kerámiákat, mindennemű 
régiséget, teljes körű hagya-
tékot. 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 régi-
séget, hagyatékot (tollat, dun-
nát, párnát, fateknőt, babaká-
dat, spalettát, hentelő-asztalt, 
gyalupadot, porcelánokat, 
stb.). Tel.: 06/30-304-9643.

Régi típusú esztergagép, áll-
ványos köszörű, rúdacélhaj-
lító, körgyűrű-hajlító, kovács 
satu, kovács üllők, kovács-
tűzhely eladók. 
Tel.: 06/59-313-369.
Tűzifa (akác, tölgy) méteres 
vagy konyhakész eladó. Tel.: 
06/70-384-5283.
Nyugdíjasként bevásárlást, 
vasalást vállalnék. Ugyanitt 
női kerékpár, kombi hűtő, 
nosztalgia kocsi, 1 db fehér 
előszobafal eladó. 
Tel.: 06/30-381-0557.

Fűnyíró, papírtéglanyomó-
prés, mobil kemence, ker-
ti szerszámok, asztalok, szé-
kek, szekrények és TV el-
adók. Tel.: 06/30-216-9216. 
Egytengelyes traktorután-
futó, faredőny (180x160-as), 
mosdókagyló, 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), ugyan-
itt kalodában (28.000 Ft). 
Ingyen fuvar! 
Tel.: 06/70-351-6936.
Simson Schwalbe segédmo-
tor megkímélt, jó műszaki ál-
lapotban, betegség miatt ol-
csón eladó. Alku lehetséges. 
Tel.: 06/30-472-6237.
Eladó új Hajdu centrifuga 
(soha nem használt), pillér-
zsalu, zsalukő, térkő és új ké-
ménytégla. 
Tel.: 06/30-647-6496. 
Cefréshordók, nagyon szép 
állapotban lévő fiúkerékpár, 
valamint cipős szekrény és 
előszobafal eladó. 
Tel.: 06/30-530-1134.
Régi motorokat keresek meg-
vételre (Simson, MZ, JAWA). 
Akár üzemképtelen állapot-
ban. Tel.: 06/20-572-5142.

Candy típusú, alig hasz-
nált, 9 személyes mosoga-
tógép kedvező áron eladó. 
Ugyanitt tükrös szekrény (fe-
nyőből), áron alul eladó. 
Tel.: 06/30-849-6963.
Eladó 20-as bordó színű, na-
gyon szép állapotban lévő 
fiúkerékpár, valamint cipős 
szekrény és előszobafal. Tel.: 
06/30-530-1134.

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle 
javítás, cipzárcsere, felhajtás, 
bőrkabát és hátizsák javítás. 
Tel.: 06/59-887-269.
Üvegezés-képkeretezés! Sári 
Mihály egyéni vállalkozó, 
Karcag, Szent István sgt. 14. 
Tel.: 06/30-219-6813.
Ingyen elszállítom felesleges-
sé vált dolgait! (Fém, mosó-
gép, hűtőgép, gázkészülék, 
bojler, autó- és motorakku-
mulátor.) Tel.: 06/30-265-4197.
Vállaljuk az alábbi munká-
kat: épületek építését, bon-
tását, bármilyen nemű kő-
műves munkát. Tető építé-
sét, javítását, járdák, kapu-
bejárók újjáépítését, beto-
nozását, udvarok takarítá-
sát, terepek tisztítását. A leg-
kedvezőbb árakkal dolgo-
zunk! Bármilyen nemű föld-
munkát, kubikmunkákat is 
elvégzünk, nagy felületek 
aszfaltozását, zúzalékolását. 
Akár részletfizetés is meg-
oldható. Hívjon bizalommal! 
Nyugdíjasoknak kedvez-
mény! Tel.: 06/30-853-4323.
Mindennemű kőműves és 
segédmunkát, udvartaka-
rítást, padlástakarítást, sír-
hely és sírkőtisztítást, épü-
letbontást, tereprendezést, 
lomtalanítást vállalok olcsón! 
Pontosan, gyorsan, határidő-
re. Tel.: 06/20-593-7075.
Vállalok cipzár bevarrást ka-
bátba, nadrágba, ruhafelhaj-
tást, függönyszegést és ott-
honkavarrást. 
Tel.: 06/70-527-0343.

Fűnyírást és késköszörülést 
vállalok! Érd.: Kg., Délibáb ut-
ca 81. Tel.: 06/30-959-3352. 

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

Festést, mázolást, tapétá-
zást, gipszkarton-szerelést, 
külső homlokzatfestést, csa-
tornafestést, hőszigetelést 
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.

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2020. június 12-én jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!
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HIRDETMÉNYEK
Sári Kovács Szilvia alpolgármester, 

Karcag Város Önkormányzata képviseletében
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb 

konyhakertjei országos program részeként meghirdeti Karcagon 
„A legszebb konyhakertek” programot.

A program célja: elismerni a kertművelők munkáját, és ezzel ösz-
tönözni a lakosságot arra, hogy saját, rokonai vagy barátai udva-
rán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza azt, termesz-
szen benne a maga, és családja számára minél több konyhaker-
ti növényt, zöldséget, fűszer-, gyógynövényeket, gyümölcsöt.

Az év témája: A biodiverzitás éve - „Sokszínűséget, sok-
féleséget a kertekbe!”

A programban történő részvétel feltételei: konyhakerti növé-
nyeket/gyümölcsöket termeszt saját, vagy bérelt földterületen.

Nevezési kategóriák:
•	 Balkon: Erkélyen kialakított
•	 Mini: 50 m2 alatt
•	 Normál: 50 m2 felett
•	 Zártkert 1. - Zöldséges
•	 Zártkert 2. – Gyümölcsös
Jelentkezési határidő: 2020. június 15.
Jelentkezés módja: a Jelentkezési lap kitöltése és leadása.
Jelentkezési lap kérhető és leadható:
•	 Karcag Városi Önkormányzat – portán elhelyezett gyűjtődoboz
•	 Falugazdász Iroda (5300 Karcag, Dózsa György út 29.)
Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, 

vagy annak megművelője.
Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen veszünk fotók ké-

szítését a balkonról, kertről, amely segíti a bírálók munkáját. Az or-
szágos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz!

Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhe-

lyezett, 3 különböző konyhakerti növény termesztése történjen.
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igé-

nyének megfelelően.
3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfe-

lelően gondozott, gyommentes és hasznos.
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el.
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő legyen.
6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan 

vezetett Permetezési napló.
7. Előnyt élvez az öko/bio módszerek alkalmazása, madárbarát kert 

kialakítása (van benne madáretető, -itató és -odú), ha a kertben 
minél többféle fűszer- és gyógynövény található, a kertet több 
generáció műveli, és a kertművelő minél több talajkímélő mű-
velési, védekezési, vízgazdálkodási módszert alkalmaz, minél 
több tájjellegű, régi, saját megőrzésű fajtákat tart kertjében.

8. A 2020-as év kiemelt témájához kapcsolódóan előny, ha a kert 
minél sokszínűbb, azaz minél több fajta növény és élőlény kap 
helyet a kertben.

Díjazás: kategóriánként az első három helyezés, és indokolt eset-
ben különdíjak odaítélése a település szervezésében.

Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország leg-
szebb konyhakertje” díjra történő jelölésre minden kategória el-
ső helyezettje lesz jogosult a helyi zsűri ajánlása alapján.

Országos díj – Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrász, Magyaror-
szág érdemes művésze által készített bronz kisplasztika és egy Elis-
merő Oklevél, amelyet az Országos Eredményhirdetésen ünnepélyes 
keretek között várhatóan dr. Nagy István agrárminiszter úr ad át 
Sári Kovács Szilvia programigazgatóval.
A kertek megtekintése: 2 alkalommal (június 01 - augusztus 15-ig) 

történik előzetes időpont egyeztetés alapján.
Eredményhirdetés: 2020. ősz
Várjuk minden zöldség/gyümölcstermesztő kertművelő jelentkezését!

Sári Kovács Szilvia
alpolgármester

•	 Zártkert 3. - Vegyes (zöldség és 
gyümölcs)

•	 Közösségi: csoportok, óvodák, 
iskolák, szervezetek által meg-
művelt kertek

TÁJÉKOZTATÁS
A FIDESZ Karcagi Szervezetének képviselői segítséget szeretnének nyújtani 

fűnyírásban a karcagi lakosságnak. 
A DÍJMENTES FŰNYÍRÁST KIZÁRÓLAG AZ IDŐS, BETEG, MOZGÁSSÉRÜLT SZEMÉLYEK 
VEHETIK IGÉNYBE. A LEVÁGOTT FŰ ÖSSZEGYŰJTÉSÉRŐL ÉS HASZNOSÍTÁSÁRÓL AZ 

INGATLAN TULAJDONOSAI KÖTELESEK GONDOSKODNI, MIVEL ANNAK 
ÖSSZEGYŰJTÉSÉT ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁT NEM TUDJUK MEGOLDANI. 

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

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

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

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


