
Megtartotta soros ülését Karcag Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete február 27-én, csütörtökön. Kö-
szöntésekre is sor került, valamint a napirendi pontok kö-
zött az elmúlt év beszámolói és az idei év munkatervei is 
szerepeltek.

Az ülés elején egyperces néma felállással tisztelgett a képvi-
selő-testület a kommunizmus áldozatai előtt a február 25-ei 
emléknap alkalmából. 

Hét igen, egy tartózkodás és két nem mellett elfogadta a 
testület a Karcag Városi Önkormányzat 2019. évi költségve-
téséről szóló 1/2019.(II.01.) önkormányzati rendelet módosí-
tására tett javaslatot. Karcagi-Nagy Zoltán képviselő, a Pénz-
ügyi, Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság elnöke elmond-
ta, hogy bizottságuk megtárgyalta és elfogadta a javaslatot. 
Szólt arról is, hogy nagy növekedés nincs, inkább a kiadá-
si oldalon volt lényeges az átcsoportosítás és a korrekció. A 
vonatkozó jogszabályi előírások alapján a képviselő-testület 
a költségvetési rendeletet negyedévente, döntés szerinti idő-
pontokban módosítja, valamint legkésőbb az éves beszámo-
ló elkészítésének határidejéig, 2020. december 31-i hatállyal 
elkészíti. Jelen javaslat a 2019. évi költségvetés utolsó módo-
sítása, amely a decemberi módosítás óta eltelt időszakban is-
mertté vált előirányzat változásokat tartalmazza. Összessé-
gében 127 millió 35.464 Ft bevételi és kiadási előirányzat nö-
vekedést foglal magába. 

Egyhangúlag elfogadták a közterületek elnevezéséről, vala-
mint az ingatlanok házszámozásáról szóló 23/2013. (VI.28.) 
önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatot. Ezek 
alapján két külterületi ingatlan címe került megállapításra a 
Saliga és a Szabó tanya elnevezésekkel. 

Nyolc igen és két tartózkodás mellett került elfogadásra a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasz-
tásának jogkövetkezményeiről szóló 16/2018. (V.25.) önkor-
mányzati rendelet módosítására tett javaslat. A javaslat az in-
gatlanok előtt elhelyezkedő közösségi közlekedést szolgáló 
gyalogjárdák akadálymentesítése, illetve az ingatlanok előtt 
elhelyezkedő közterület karbantartására vonatkozó maga-
tartási formák megállapítására, illetve ennek szankcionálá-
si lehetőségeire vonatkozott. Egyhangúlag elfogadta a tes-
tület a Karcagi Településrendezési Terv részeit képező Kar-
cag város Településszerkezeti Tervének megállapításáról szó-
ló 309/2001. (VI.20.) „kt.” sz. határozat módosítására tett ja-
vaslatot. 

Egyhangúlag támogatták a Karcagi Településrendezési 
Terv részeit képező Karcagi Építési Szabályzat és Szabályozá-
si Terv megállapításáról szóló 18/2001. (VII.04.) számú ren-
delet módosítására tett javaslatot. Támogatták a képviselők 
a Karcag Városi Önkormányzat vagyonáról és a vagyongaz-
dálkodás szabályairól szóló 23/2012. (X.16.) önkormányzati 
rendelet módosítására tett javaslatot. 

Egyhangúlag támogatták a képviselők a Déryné Kultu-
rális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár, valamint a 
Györffy István Nagykun Múzeum 2019. évi tevékenységeiről 
szóló beszámolókat. Szepesi Tibor képviselő hozzászólásá-
ban elmondta, hogy kimagasló munkát végez a Györffy Ist-
ván Nagykun Múzeum. Kiemelkedő a gyűjteménygyarapítá-
suk, annak szakszerű megőrzése, tudományos feldolgozása, 
a közönséggel való megismertetése. 

(Folytatás a 2. oldalon...)

Február 25-én, kedden a 
kommunizmus áldozataira 
emlékezett a Karcag Városi 
Önkormányzat nevében Do-
bos László polgármester és 
Rózsa Sándor jegyző. A ke-
gyelet koszorúját a katoli-
kus templommal szemben 
lévő parkban helyezték el, 
a kommunista diktatúra ál-
dozatainak emléket állító 
kopjafa előtt. Az Ország-
gyűlés 2000. június 13-án 
nyilvánította február 25-ét 
a kommunizmus áldozatai-
nak emléknapjává, és azóta 
minden évben ezen a napon 
rójuk le tiszteletünket az 
áldozatok emléke előtt. 

XXXIII. évf. 9. szám  2020. március 6.    Ingyenes Önkormányzati Hetilap

A kommunizmus áldozataira emlékeztekTestületi ülés

A február 26-ai Magyar Közlönyben 
megjelentek szerint a Kormány dr. Fa-
zekas Sándor országgyűlési képvise-
lőt, korábbi földművelésügyi minisz-
tert 2020. február 21-től 2022. február 
20-ig a földügyi szabályozás érvénye-
sítésének koordinálásáért felelős kor-
mánybiztossá nevezte ki.

A kormánybiztos a következő két évben 
megvizsgálja és nyomon követi a zseb-
szerződések visszaszorítását célzó szabá-
lyozás hatályosulását, ennek érdekében 
elemzi a kérdés kapcsán megszületett bí-
rósági döntéseket és hatósági határoza-
tokat; áttekinti a földügyi szabályozást, 
különös tekintettel a haszonélvezet, ha-
szonbérleti jog intézményének vizsgálatá-
ra, az érintett tárcákkal egyeztetve – szük-
ség szerint – javaslatot tesz a szabályozás 
megváltoztatására; a termőföld védelme 
és a magyar gazdák érdekében az érintett 
tárcákkal egyeztetve − szükség szerint – 
javaslatokat fogalmaz meg. 

A kormánybiztos tevékenységét a mi-
niszterelnök a Miniszterelnökséget ve-
zető miniszter útján irányítja - áll a Kor-
mányhatározatban.

- Nagy megtiszteltetésként ért Orbán 
Viktor miniszterelnök úr felkérése ennek a 
fontos feladatnak az ellátására. A korábbi 
munkám során is sokat foglalkoztam föld-

ügyi kérdésekkel. A magyar föld védel-
mét, a magyar gazdák érdekeinek a vé-
delmét mindig is az egyik legfontosabb 
feladatomnak tekintettem 8 éves földmű-
velésügyi miniszteri, 18 éves országgyű-
lési képviselői és 20 éves karcagi polgár-
mesteri megbízatásom során egyaránt. A 
feladat ellátása érdekében megkezdtem 
egy szakértőkből álló munkacsoport felál-
lítását - mondta telefonon újságunknak dr. 
Fazekas Sándor kormánybiztos.

DE

Kormánybiztossá nevezték ki 
dr. Fazekas Sándort
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok
A NAT - ellenzők 

és a vírusok
A NAT (Nemzeti Alaptanterv) mó-

dosításait ellenzők - bár valamennyit 
visszavettek a „tempójukból” - ren-
dületlenül támadnak továbbra is. 
Körülbelül olyan elánnal, mint a kü-
lönféle vírusok. Az nem biztos persze, 
hogy a hatásfokuk is olyan lesz, mint 
mondjuk a koronavírusé Kínában. 

Még pár héttel ezelőtt gondoltam, 
hogy letöltöm és elolvasom a NAT 
2000-ből a magyar irodalomra vo-
natkozó részt. Aztán, amikor meghal-
lottam, hogy a híradásokban szerep-
lő, a balliberálisok által kifogásolt két 
író, Nyírő József és Wass Albert már 
több éve benne van a NAT-ban (tehát, 
nem most került bele), legyintettem. 
Szóval csak a szokásos hőbörgés. 

A cél nyilvánvaló: ott ártani, ahol 
csak tudnak. Ahol a legjobban lehet: 
az az oktatás és az egészségügy. Nem 
vitás, a DK-sok és a Momosok iga-
zándiból azt szeretnék, ha a társada-
lom nagy része a Bangónék és a Kun-
halmiak IQ-szintjén leledzene, vagy 
még az alatt. Ne tudjanak különbsé-
get tenni a „pontos jé” és az „ly” kö-
zött. A virológus Nyírő Gyula és az Úz 
Bence írója között. Vagy ne tudják: mi 
a különbség a vírus és a baktérium 
között. Akkor garantált a siker. Lehet 
rémhírt terjeszteni közöttük ezerrel; 
lisztet és cukrot felvásároltatni. Mert 
hát ugye a kormány tehet majd arról 
is, ha netán valaki Magyarországon 
is belehal a koronába.

Mert bizony - rebesgetik a jól ér-
tesültek - lehet, hogy már itt is van, 
csak nem szabad róla beszélni sen-
kinek. Az újságírókat lefizették sú-
lyos százezrekkel, hogy ne írják meg, 
míg az ellenanyagot szét nem oszt-
ják maguk között.

„Egyik-másik politikus közülük 
tényleg olyan - mondja az egyik is-
merősöm - mint egy háztetőn mász-
káló tehén. Nézed őt és elcsodálkozol, 
hogy egy ekkora állat hogyan jutha-
tott fel olyan magasra.” 

Hát igen. Az a baj, hogy ez azért 
nem ennyire vicces, inkább szomorú. 
Legalábbis akiben van egy kevés kö-
zösségi érzés, inkább elszomorodik 
az egészen. Volt 50 év KOMMUNIS-
TA DIKTATÚRA, és a bukása után már 
eltelt idestova 30 év! És ennyi év sem 
elég ahhoz, hogy olyan képviselőket, 
mint pl. Tordai Bence vagy Jakab Pé-
ter megválasszanak. Feláll ez a Jakab 
a parlamentben és siránkozik a nagy-
nagy szegénységen. Tényleg kataszt-
rofális: annyi autó van már pl. Kar-
cagon is - panaszkodik egy másik is-
merősöm -, nem tudok úgy kimenni 
a vasútállomásra kocsival, ha utazni 
akarok hosszabb távra, hogy parkol-
ni tudjak a közelben.

 -ács-

Testületi ülés
(...folytatás az 1. oldalról)

Mindkét intézmény vezetője, Szepesi Tibor és dr. Nagy 
Molnár Miklós is szóban kiegészítette a leírtakat, beszéltek 
a már hagyományossá vált programokról, ugyanakkor az el-
következendő időszak terveiről is, ezzel már érintve a követ-
kező napirendi pontokat, amelyben a két intézmény 2020. 
évi munkaterveit hagyta jóvá a képviselő-testület. A beszá-
molóhoz Dobos László polgármester gratulált az igazgatók-
nak és munkatársaiknak, és további eredményes munkát kí-
vánt. 

Tartózkodás nélkül megszavazta a testület a Déryné Kul-
turális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár intézmény-
vezetői állásának pályázati meghirdetésére tett javaslatot. 

Nyolc igen és két tartózkodás mellett fogadták el a Karcagi 
Ipari Park Kft. 20 éves fennállásáról szóló tájékoztatót. Var-
ga Nándor ügyvezető szólt az elmúlt évek eseményeiről és a 
jövőbeli tervekről. Dobos László polgármester hozzászólásá-
ban elmondta, hogy szép tervek elé néz az Ipari Park, viszont 
arra kéri az Ipari Park vezetését, hogy a területüket kerítéssel 
zárják le az ott felhalmozott hulladékok miatt. Andrási And-
rás listás képviselő hozzászólásában elmondta, hogy minél 
előbb várják az Ipari Park fejlesztéseit, elsősorban a terület-
értékesítés témája szempontjából. 

Egyhangúlag megszavazták a javaslatot Dobos László fő-
állású polgármester, Gyurcsek János főállású alpolgármester 
cafetéria juttatására. 

Nyolc igen, két nem ellenében megszavazta testület Sári 
Kovács Szilvia társadalmi megbízatású, nem a képviselő-tes-
tület tagjai közül választott alpolgármester tiszteletdíjának 
megállapításáról szóló 243/2019. (X.24.) „kt.” sz. határozat 
módosítására tett javaslatot. 

Nyolc igen, két nem mellett elfogadták Sári Kovács Szilvia 
társadalmi megbízatású, nem a képviselő-testület tagjai kö-
zül választott alpolgármester költségtérítésének megállapítá-
sáról szóló 244/2019. (X.24.) „kt.” sz. határozat módosításá-
ra tett javaslatot. 

Elfogadták az egyes önkormányzati ingatlanokat terhe-
lő vízelvezetési szolgalmi jog Sprint-Farm Kft. javára törté-
nő alapításáról szóló 180/2019. (VIII. 01.) „kt.” sz. határozat 
módosítására tett javaslatot. A napirendi pont a következőket 
tartalmazta: öntöző-vízelvezetés valósult meg a Sprint-Farm 
Kft. részéről, amely érintette az önkormányzati tulajdonú 
földeket is. Megállapításra került egy szolgalmi jogért fize-
tendő kártalanítási összeg, amelynek a Kft. kérte a mérséklé-
sét, és a GTT egy olyan javaslatot tett, hogy az önkormány-
zat akceptálja ezt a kérést. Egyhangúlag elfogadták a Karcag 
város kulturális feladatainak támogatásával összefüggő dön-
tés meghozatalára tett javaslatot. A Karcag Kincse és a Mi-
lánói Pavilon ügymenetének egyszerűsítését teszi lehetővé a 
napirendi pont elfogadása. 

Támogatták a képviselők a „Szennyvízhálózat előkészíté-
se Karcag városában” című projekthez kapcsolódó tervező 
kiválasztására irányuló közbeszerzés megindítására tett ja-
vaslatot. 

Pótnapirendi pontként a következők kerültek felvételre: el-
fogadta a testület a Javaslat a Madarász Imre Egyesített Óvo-
da Gépgyár úti SZIM Óvodája részvételére „Az országos is-
kolakert-fejlesztési program cím” elnyeréséről szóló pályá-
zaton. Elfogadták a képviselők a Javaslat a Madarász Imre 
Egyesített Óvoda Zöldfa úti Óvodájának részvételére „Az or-
szágos iskolakert-fejlesztési program cím” elnyeréséről szó-
ló pályázaton. A testület elfogadta a Javaslat a Madarász Im-
re Egyesített Óvoda „Kincses Kultúróvoda 2020” cím elnye-
résére szóló pályázaton való részvételre tett javaslatot. Egy-
behangzóan támogatták a képviselők a TOP „Iparterület fej-
lesztés Karcagon” című projekthez való hozzájárulásra tett 
javaslatot. Ez a pótnapirendi pont egy újabb Ipari Park ki-
alakítását tenné lehetővé a Tilalmasi út környékén. A további 
napirendi pontok megtárgyalása zárt körben zajlott. 

A testületi ülés elején Dobos László polgármester a Karcag 
Városi Önkormányzat nevében köszöntötte dr. Kenyeresné 
Z. Ágnes nyugdíjas pedagógust (képünkön), aki a megyei 
„Karácsonyi fények” rajzpályázaton „A karcagi városháza, 
az angyalos szoborral” című munkájával a közönségszava-
zás győztese lett. Köszöntötte továbbá Péntek Anna Vivient, 
a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5. b osztá-
lyos tanulóját, aki szintén a „Karácsonyi fények” rajzpályáza-
ton vett részt, és az „Angyal az éjszakában” című munkájá-
val első helyezést ért el. Gratulált Fodor Máriának, a Karcagi 
Rendőrkapitányság címzetes rendőr őrnagyának, aki mun-
kája elismeréseként „Az év rendőre” címet vehette át. A kö-
szöntéseket követően Rózsa Sándor jegyző a két testületi ülés 
közti fontosabb eseményeket ismertette. 

Napirend előtt Lengyel János listás képviselő szóvá tette a 
Szent Pál Marista Általános Iskola környéki nehézkes köz-
lekedést, amely szabálytalanul parkoló autók miatt jön lét-
re, egy, a területen található csatornafedelet, a meghibáso-
dott közvilágítást, a Dózsa György és a Zádor utca környé-
kén előforduló szemetelést, illetve említést tett még azzal a 
kültéri mezőgazdasági úttal kapcsolatban, amelyet engedély 
nélkül tartott lezárva a telep tulajdonosa. Dobos László vála-
szában elmondta, hogy kéri a közterület-felügyelet és a rend-
őrség segítségét a zsúfoltság elkerülése és a könnyebb hala-
dás érdekében az iskola környékén. A csatornafedéllel kap-
csolatban kérte a Városgondnokság vezetését, hogy javítsák 
ki a hibát. A közvilágításról elmondta, hogy a KÖZVIL és 
az E.ON elsődleges hatásköre, a rendszer a várostól függet-
len, így a szolgáltatók intézkedési ütemétől függően kerül ki-
javításra az adott hiba. A szemetelés kérdésében kérte Mol-
nár Pált, a Városgondnokság igazgatóját, hogy néhány sze-
méttároló kerüljön kihelyezésre az említett területen, illet-
ve kérte az oktatási intézmények képviselőit, hogy minél ki-
sebb korban igyekezzenek a gyerekek figyelmét ráirányíta-
ni a környezetvédelemre, a környezetünk tisztaságára, ezzel 
is fokozva a környezettudatos magatartás minél kisebb kor-
ban történő kialakítását. A mezőgazdasági úttal kapcsolat-
ban kifejtette, hogy a Kormányhivatal intézkedése alatt áll 
az ügy, és a jelenleg kiadott tájékoztatás alapján vizsgálják a 
lezárt szakaszt a korábban említett vonatkozásban. Andrá-
si András listás képviselő kérte a polgármestert, hogy a vá-
ros médiafelületeinek segítségével rendszeresen tegyék közzé 
a közvilágítás meghibásodása esetén hívható telefonszámo-
kat. Nyester Ferenc polgármesteri tanácsadó közölte, hogy az 
említett médiafelületeken időszakosan megtalálható a szol-
gáltatók elérhetősége, illetve az interneten a KÖZVIL és az 
E-ON felülete is rendelkezésre áll a hibabejelentésre.  

A testületi ülés végén Rózsa Sándor jegyző adott tájékoz-
tatást az elkövetkező hetek főbb eseményeiről, majd bejelen-
tették, hogy a testület munkaterv szerinti következő ülését 
március 26-án, csütörtökön tartja. 

Brehó Mónika
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Dedinszkiné Tóth Katalin, a Szent Pál Marista Általános Iskola pedagógusa 
január 22-én, a magyar kultúra napja alkalmából kimagasló munkája elisme-
réseként Karcag Város Kultúrájáért Díjat vehetett át. Hogyan fogadta az elis-
merést? Hogyan tölti a szabadidejét és milyen további elképzelései vannak? 
Többek között erről kérdeztük a kitüntetettet. 

INTERJÚ

„Biológiatanárom hatására 
léptem a pályára”

- Debrecenben születtem, és ott végeztem az ál-
talános és a középiskolai tanulmányaimat a Cso-
konai Vitéz Mihály Gimnázium testnevelés tago-
zatán. Debrecenből Nyíregyházára kerültem a Bes-
senyei György Tanárképző Főiskolára, ahol bioló-
gia-testnevelés szakon szereztem diplomát.

- Igen, az egykori biológiatanárom volt az, aki-
nek személye meghatározó volt abban, hogy erre 
a pályára lépjek. De szeretném azt is megemlíteni, 
hogy külön öröm számomra, hogy én is kaptam 
már olyan visszajelzést régi tanítványoktól, akiket 
az én személyem, pályához való hozzáállásom „te-
relt” a pedagóguspálya irányába.     

- A főiskola elvégzését követően Karcagra ke-
rültem, és az Arany János Úti Általános Iskolában 
kezdtem el dolgozni, ahol tíz évet töltöttem el. Ezt 
követően a Zádor Úti Általános Iskolában folytat-
tam a pályámat. Ma már a Szent Pál Marista Ál-
talános Iskola nevet viselő intézményben biológiát 
és testnevelést oktatok. Ezt megelőzően tizennyolc 
éven át az igazgatóhelyettesi pozíciót töltöttem be 
az iskolában, és abban az időszakban csak a bioló-
giát tanítottam.       

- Számos élményem van, de talán az egyik 
ilyen dolog, hogy pár éven át tanórai keretek-
ben táncoktatás zajlott. Akkoriban én kaptam 
meg ezt a feladatot, mert ez a szívemhez közel álló te-
vékenység volt. Nagyon szerettem csinálni. A másik 
ilyen meghatározó dolog, hogy ugyancsak pár évig lé-
tezett sajnos az emberismeret elnevezésű tantárgy. Ez 
tipikus úgynevezett beszélgetős óra volt, viszont ko-
moly tartalmakkal. Ennek az órának a keretein belül 
személy-, önismeret- és kommunikáció-fejlesztésre, 
valamint pályaorientációra is lehetőség nyílt. Mivel 
szerettem volna „értőbb kézzel” a témához nyúlni, így 
elvégeztem Debrecenben az egészség és mentálhigiéné 
szakot. Ami még meghatározó élmény volt számom-
ra, az az iskola átalakulása. Tíz évvel ezelőtt vette át az 
iskolát a Marista Tanítórend, és ez óriási változást ho-
zott nemcsak az iskola, de a pedagógusok attitűdjét il-
letően, a gyerekekhez való odafordulás tekintetében is, 
és nemcsak a hitélet bevezetése által, hanem azokkal 
a marista elvekkel, amit ők hoztak. Ugyanis alapve-
tő tézise a rendnek, hogy „szeresd a gyerekeket, mind-
egyiket egyformán”. Ez a hitvallás rögtön viszonzás-
ra talált és talál az iskola falain belül, a diákok köré-
ben. Mindez hozzásegített ahhoz, hogy az iskolában 
valóban családias szellem alakulhasson ki. Számos él-
ménnyel igyekszünk gazdagítani a diákok életét, és a 
szülőkkel való kapcsolattartásunk is szoros.   

- Óriási meglepetéssel és örömmel fogadtam az el-
ismerést, nagyon meghatott a díj. Azt éreztem és ér-
zem, hogy az eddigi pályám egyik legmeghatáro-
zóbb szakasza és egy korszak lezárása is egyben ez 
a díj. Köszönöm Karcag Város Önkormányzatának, 
hogy felterjesztettek és érdemesnek találtak erre az 
elismerésre.  

- Hatodikos osztályfőnök vagyok, és várható-
an ennek az osztálynak az elballagtatásával fogok 
nyugdíjba vonulni. Különleges kapcsolat alakult ki 
köztem és az osztályom tagjai között, nagyon meg-
szerettük egymást. Célom az, hogy ezt az osztályt, 
akik várhatóan az utolsó kis csapatom, mind tanul-
mányilag, mind pedig emberileg felkészítsek a kö-
zépiskolai életre, és sok közös élménnyel távozzunk 
a Szent Pál Marista Általános Iskola falai közül.  

- Nagyon szeretek olvasni, szeretem a csendet, a 
nyugalmat. Gyakran járunk a férjemmel pecázni. Sze-
retem a víz közelségét, a természetet. Két felnőtt gyer-
mekem van és két unokám, akikkel annyi időt töltök, 
amennyit csak lehet. Ezen kívül fontos számunkra a 
szülők közelsége, a róluk való gondoskodás is. 

Brehó Mónika

- Hogyan indult a pályája, hol végezte tanulmá-
nyait?

- Eddigi pályája során mi volt a legemléke-
zetesebb élménye?

- Volt-e olyan személy az életében, akire pél-
daképként tekint, avagy motiválta önt abban, 
hogy a pedagógus pályát válassza hivatásul?

- A tanulmányai befejezését követően hol kez-
dett el dolgozni? 

- Milyen további céljai vannak?

 - Hogyan tölti a szabadidejét?

- Január 22-én, a magyar kultúra napja alkal-
mából kimagasló munkája elismeréseként Kar-
cag Város Kultúrájáért Díjat vehetett át. Ho-
gyan fogadta az elismerést?

Sorstársak figyelem!
A Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Egyesülete Karcagi Csoportja 

2020. március 27-én, pénteken 14.00 órakor 
tartja a soron következő gyűlését.

Helyszín: Rákóczi utca 3.

Részvételi szándékukat március 19-ig 
szíveskedjenek jelezni az ügyeleten.

Mindenkit szeretettel várunk!

Németh Imréné
csoportvezető

A GÉPJÁRMŰADÓ ÉS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEFIZETÉSÉRŐL
Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy a gépjárműadó és a helyi iparűzési adó első félévi részle-

tének befizetési határideje: 2020. március 16.
A fizetési értesítő, valamint a postai befizetésekhez szükséges készpénzátutalási megbízá-

sok (csekkek) adózóinknak kiküldésre kerülnek.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a jogszabályi előírások értelmében a gazdálkodó szervezetek 

(ideértve az egyéni vállalkozókat is) kötelesek az adóhatósággal elektronikus úton kapcsola-
tot tartani. Ennek értelmében a fizetési értesítők a gazdálkodó szervezetek részére papír ala-
pon nem, kizárólag elektronikus úton kerülnek kiküldésre.

További felvilágosítás a Városháza fszt. 40. számú helyiségében, illetve a 06/59-500-652, 
06/59-500-655 és a 06/59-500-656 telefonszámokon kérhető.

Karcagi Polgármesteri Hivatal
Adócsoport

TÁJÉKOZTATÓ
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Február 12-én, szerdán került megrendezésre 
az Ifjúsági Házban a Szép Magyar Beszéd ver-
seny területi fordulója. A szépkiejtési, nyelv-
használati versenyen az 5-6. és a 7-8. évfolya-
mos tanulók mérték össze tudásukat. 

A megjelenteket Szabó Péterné, a gyermek-
könyvtár vezetője köszöntötte, és ismertette a 
verseny menetét, valamint bemutatta a zsűri 
tagjait. Keserűné Ébner Tünde, a kisújszállási 
Illéssy Sándor Baptista Középiskola magyar sza-
kos tanára, szaktanácsadó, előadó, a zsűri elnö-
ke, Petri Lajosné, nyugalmazott általános isko-
lai magyar szakos tanár és Szathmári Lajosné, 
a Karcagi Nagykun Református Általános Isko-
la nyugalmazott pedagógusa volt.

A szervező szólt arról is, hogy az elmúlt évben a 
kisújszállási félországos döntőről Posztósné Gyar-
mati Éva pedagógus, kitüntetéssel érkezett haza. 

- Tavaly huszadik alkalommal rendezték meg 
Kisújszálláson a Dunától keletre fekvő megyék 
regionális országos döntőjét. A verseny szerve-

zői úgy gondolták, hogy megjutalmazzák a leg-
sikeresebb felkészítőket, akiknek a legtöbb ver-
senyzője szerepelt a húsz év alatt a megmérette-
tésen. Posztósné Gyarmati Éva pedagógusnak 
nyolc tanítványa jutott be, közülük ketten arany 
Kazinczy jelvényt kaptak, valamint különdíjat 

a legjobban elolvasott kötelező szövegért. A ta-
nárnő kitüntetés gyanánt egy bronzból készült 
plakettet vehetett át, „Szép Magyar Beszéd fel-
irattal”. A kitüntetéshez szívből gratulálunk - 
mondta Szabó Péterné.

A gyermekkönyvtár vezetője a verseny előtt 
felhívta a figyelmet a tudatos anyanyelvhaszná-
latra, a magyar nyelven való gondolkodás jelen-
tőségére.

Az 5-6. osztályosok mesékkel, mondákkal ké-
szültek a zsűrinek, míg a felsőbb éveseknél már 
megjelentek a nyelvművelő szövegek. A zsűri ál-
tal meghatározott szövegre a tanulók 15 perc 
felkészülési időt kaptak. Ez idő alatt tudták ér-
telmezni a műveket, átgondolhatták, hogy ho-
va fogják tenni a hangsúlyokat, illetve a felol-
vasás gyakorlására is volt lehetőségük. A zsű-
ri mindkét szövegnél számos szempont alapján 
értékelt; így a hangmagasságot, a hangterjedel-
met, a szöveghűséget, a hangsúlyt, a beszédtem-
pót és a hangképzést is. 

Brehó Mónika 

Eredmények:
5-6. osztály: 
1. Ratkai Rita (NABOK Kossuth Lajos Ált. Isk., Kisújszállás),
2. Somogyi Sára (Nagykun Ref. Ált. Isk., Karcag),
3. Farkas Noémi (Kossuth Lajos Ált. Isk., Tiszafüred).

7-8. osztály:  
1. Kecskés Redmund (Györffy István Kat. Ált. Isk., Karcag),
2. Kovács Ágnes (NABOK Kossuth Lajos Ált. Isk., Kisújszállás),
3. Nagy Tímea (Kossuth Lajos Ált. Isk., Tiszafüred).

A 7-8. osztály első két helyezettje
 továbbjutott az országos döntőbe.

Megrendezték a Szép Magyar Beszéd versenyt

Egy élet – két csoda címmel fo-
tókiállítás nyílt és konferencia 
volt a rákos betegségekről a Kátai 
Gábor Kórházban.

A Rákbetegek Országos Szerveze-
tének karcagi klubja és a Mellrákinfo 
Egyesület közös szervezésében, 
a Kátai Gábor Kórház épületében 
nyílt fotókiállítás 18 olyan fiatal nő-
ről, kezükben, ölükben saját gyer-
mekükkel, akiknél állapotosságuk 
ideje alatt diagnosztizáltak mellrá-
kot. Mindannyian vállalták a küzdel-
met a daganattal, és azt is vállalták, 
hogy megmutatják testüket, műté-
ti hegeiket és megszületett gyerme-
keiket a nagyközönségnek.

A konferencián megjelenteket a 
kórház vezetése nevében Nagyné 
László Erzsébet főigazgató köszön-
tötte, majd a kiállítás fővédnöke, 

Dobos László polgármester 
szólt elismeréssel azokról az 
anyákról, akik győztesek let-
tek a mellrákkal szemben, és 
azóta boldog édesanyaként 
nevelik egészséges gyerme-
küket, gyermekeiket.

Halom Borbála, a Mellrák-
info Egyesület elnöke elő-
adásában elmondta, ő ma-
ga is megküzdött a kórral, és 
ma már gyógyultként igyek-
szik az egyesületén keresztül 
is felhívni a nők figyelmét a 
nőgyógyászati és mammog-
ráfiai szűrővizsgálatokon való 
részvétel fontosságára, s arra, hogy 
az időben felfedezett és kezelt rák-
betegség gyógyítható.

Mint elhangzott, egy pillanat, ami-
kor egy nő anyává válik, semmihez 
nem hasonlítható: két szív dobban 

egyetlen testben, két élet vár egy új 
csodára. Ezért azonban néha küz-
deni kell, s ha egy nő anya szeretne 
lenni, akkor még egy betegség sem 
állíthatja meg ebben.

A kiállításon előadást tartott még 

dr. Borsos Anikó nyugalmazott Kar-
cagi Járási tiszti főorvos, dr. Hunyadi 
Réka, a Kátai Gábor Kórház Szülésze-
ti-nőgyógyászati osztályának orvosa 
és Sajgó Istvánné nyugdíjas védőnő.

DE

Fotókiállítás nyílt a kórházban
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Kívül-belül megújul a Kováts 
Mihály Általános Iskolai Tagin-
tézmény. A részletekről Plósz 
Csillát, a KÁIAMI igazgatóját 
kérdeztük.

- A beruházás egy európai uni-
ós pályázat keretében zajlik. A 
munkálatok 2019 szeptemberé-
ben kezdődtek. A felújítás magá-
ban foglalja az iskola valamennyi 
belső terének a felújítását, a járó-
lapok, az elektromos hálózat, a 
fűtési rendszer, az ablakok cseré-
jét, szerepel a pályázatban egy új 
épületrész hozzáépítése, illetve a 
mozgássérülteket segítő lift kerül 
kialakításra az iskolában.

A munkák a tervek szerint, na-
gyon jó ütemben haladnak. Az 
udvaron szépen emelkedik a hoz-
záépített épületrész, már kicseré-
lésre kerültek az ablakok, folyik 
az épületek hőszigetelése. A belső 
munkák is jó ütemben haladnak.

- Mikorra fog elkészülni a be-
ruházás?

- A tervezett szerint halad, op-
timisták vagyunk és bízunk ab-
ban, hogy minél előbb elkészül 

a felújítás, és birtokba ve-
hetjük az épületet. Maga az 
épületkomplexum megúju-
lása mellett új bútorokra, 
taneszközökre is nyertünk. 
A bútorok már meg is érkez-
tek, egy raktárban vannak 
elhelyezve, s új eszközöket 
is tudtunk vásárolni, ezek 
is itt vannak már.

Megújul a nyelvi labor, 
természettudományos szak-
tanterem kerül kialakításra. 
Az infrastrukturális fejlesz-
tés mellé tartozik egy belső 
tartalmi módszertani meg-
újulás is, a komplex alap-
program került bevezetésre 
az intézményben szeptem-
berben, felmenő rendszerben, a 2., 
3., 4. osztályban.

- Mit kell erről a módszerről 
tudni?

- Központi gondolata az élmény-
alapú tanítás, minden gyermeket 
a saját képessége szerint tudunk 
fejleszteni. Olyan differenciált ta-
nítási módszereket tudunk al-
kalmazni, amelyek minden gyer-
mek egyéni szükségéhez igazod-

nak. Központi helyen szerepel a 
hátránykompenzáció, illetve a 
tehetséges gyerekeknek a tehet-
ség kibontakoztatása, és olyan 
alprogramok kerülnek megszer-
vezésre a délutáni órákban, ame-
lyek tényleg az élményszerű okta-
táson alapulnak,  ahol a gyerekek 
jól érzik magukat, ahol szórakoz-
va tanulnak, s közben nagyon sok 
ismeretet sajátítanak el. Pedagó-

gusaink ezzel kapcsolatban 120 
órás továbbképzésen vettek részt, 
s az első félévben a nyíregyhá-
zi egyetemről mentor pedagógu-
sok jártak ki az iskolába tanára-
inkhoz, tanítóinkhoz. Így bízunk 
benne, hogy a külső-belső meg-
újulás után egyre több tanulót kö-
szönthetünk majd ebben a tagin-
tézményünkben. 

DE

Megújul a Kováts Mihály Tagiskola
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A Szent Pál Marista Általános 
Iskola diákjai maskarás felvo-
nulásra indultak február 21-én, 
pénteken, hogy elűzzék a telet. 

Bár indulás előtt még esett az 
eső, de mint Dánielné Kacsó And-
rea igazgatótól megtudtuk, közö-
sen imádkoztak azért, hogy ne es-
sen az eső és megvalósíthassák a 
télűző felvonulásukat. 

A főtéren átvonuló vi-
dám hangulatú felvonulók 
rendőrségi biztosítás mel-
lett vonultak a Városhá-
za előtti térre, ahol csat-
lakozó óvodások és kisis-
kolások várták a hatalmas 
bohócjelmezes bábu ve-
zette csapatot. A télbú-
csúztató menet elsősor-

ban az óvodásoknak mutatta 
be hangulatos jelmezbe öltö-
zött farsangi figuráit. A főté-
ren végigvonuló kiáltozó, rig-
musokat éneklő sereget min-
denki örömmel nézte. A tél-
űző farsangi jelmezes felvo-
nulás ötlete az iskolában ta-
nító spanyol szerzetesektől 
ered, akik szeretnék a ná-

luk évszázados hagyományt itt is 
meghonosítani. 

A Városháza előtti téren Dobos 
László polgármester is köszön-
tötte a maristásokat, akik innen 
a Múzeumparkba vonultak, ahol 
kiszebáb égetéssel közös ének-
kel, rigmusokkal űzték el az idei 
telet.

DE

Elűzték az idei telet
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A Györffy István Katolikus Ál-
talános Iskola angol nyelvi szak-
macsoportja 2020. február 14-én 
tartotta hagyományos angol nyel-
vi versenyét a Györffy Napok ke-
retében. Az első versenyt 22 évvel 
ezelőtt, 1998-ban rendeztük meg. 

Idén 2 település 3 iskolájából 37 ta-
nuló vett részt a nemes versengés-
ben: a tiszafüredi Kossuth Lajos 
Gimnázium és Általános Iskolából 
7 tanuló, a Karcagi Nagykun Refor-
mátus Általános Iskolából 7 tanu-
ló, a Györffy István Katolikus Álta-

lános Iskolából 23 tanuló, ugyanis 
iskolánk 4. osztályos tanulói is le-
hetőséget kaptak a megméretésre. A 
versenyzők írásbeli és szóbeli fordu-
lón adtak számot tudásukról.

Megköszönjük mindazoknak a 
segítségét, akik hozzájárultak a 
verseny sikeres lebonyolításához.

angol nyelvi szakmacsoport

’ENGLISH IS FUN’

Györffy-Téka címmel meghir-
detett városi olvasóversenyünk a 
Györffy Napok rendezvényeit szí-
nesítette ebben az évben is. Nagy 
öröm és megtiszteltetés számunk-
ra, hogy alsó tagozatos munkakö-

zösségünk felhívására 37 verseny-
ző jelentkezett a város általános is-
koláiból, a 2-6. évfolyamon tanuló 
diákok közül. Köszönjük!

Az idei vetélkedőn Fekete István 
születésének 120. és halálának 50. 

évfordulójáról kívántunk méltó-
képpen megemlékezni. A verseny 
szövegei és a hozzájuk készített 
feladatlapok az író műveiből ke-
rültek kiválasztásra. A versenyzők 
részleteket olvastak a Bogáncs, a 
Tüskevár, a Téli berek című kultu-
rális örökségünket is jelképező if-
júsági regényekből.

Fekete István hitte és vallotta, 
hogy a természet mindenekfelett 
áll, törvényeit nem szabad meg-
bolygatni. Ez a gondolat nagyon 
megfontolandó ma is mindany-

nyiunk számára, hiszen minden 
eddiginél nagyobb tudatosságra 
kell törekednünk, hogy ne csak él-
vezzük, de meg is óvjuk a termé-
szet szépségeit, harmóniáját. Mi a 
Györffy István Katolikus Általános 
Iskolában „Örökös Ökoiskola”-
ként is erre neveljük tanulóinkat.

Gratulálunk a versenyző gyere-
keknek, köszönjük a felkészítő pe-
dagógusok, valamint a szülők ál-
dozatos, lelkiismeretes támogatá-
sát.

 Iskolavezetés

GYÖRFFY-TÉKA OLVASÓVERSENY

Eredmények:
2. évfolyam: 1. Bagdi Janka (Györffy István Kat. Ált. Isk., felkészí-

tő tanár: Csináthné Bakó Éva Erzsébet); 2. Nagy Kamilla (Györffy 
István Kat. Ált. Isk., felkészítő tanár: Pallagi Bernadette); 3. Melegh 
Zsolt (Karc. Nagykun Ref. Ált. Isk., felkészítő tanár: Ferenczi 
Péterné).

3. évfolyam: 1. Győri Zita (Györffy István Kat. Ált. Isk., felkészítő ta-
nár: Molnárné Tőkés Éva); 2. Gergely Rebeka (Györffy István Kat. Ált. 
Isk., felkészítő tanár: Molnárné Tőkés Éva); 3. Farkas Zsófia (Karc. 
Nagykun Ref. Ált. Isk., felkészítő tanár: Takácsné Csikós Anikó).

4. évfolyam: 1. Balaskó Renáta (Györffy István Kat. Ált. Isk., felké-
szítő tanár: Tóth Judit); 2. Kis Emma (Karc. Nagykun Ref. Ált. Isk., 
felkészítő tanár: Rimaszombatiné Agócs Ilona); 3. Rimaszomba-
ti Máté (KÁIAMI Kiskulcsosi Ált. Isk. Tagint., felkészítő tanár: Kiss-
Andrási Erika).

5. évfolyam: 1. Németh Kamilla (Karc. Nagykun Ref. Ált. Isk., felké-
szítő tanár: Nagy Jánosné); 2. Soós Réka (Györffy István Kat. Ált. 
Isk., felkészítő tanár: Kovácsné Kun Eszter); 3. Orbán Lili (KÁIAMI 
Kiskulcsosi Ált. Isk. Tagint., felkészítő tanár: Nagy Éva).

6. évfolyam: 1. Győri Péter (Györffy István Kat. Ált. Isk., felkészítő ta-
nár: Posztósné Gyarmati Éva); 2. Márki Réka (Györffy István Kat. 
Ált. Isk., felkészítő tanár: Posztósné Gyarmati Éva); 3. Lakatos Ernő 
(KÁIAMI Kováts Mihály Ált. Isk. Tagint., felkészítő tanár: Patkóné 
Erdei Judit).

Eredmények:
4. évfolyam: I. Márki Flóra, II. Molnár Liza Szonja, III. Varga Jázmin 

Róza (Györffy, felkészítő: Tóth Judit).
5. évfolyam: I. Sári Boglárka (Kossuth, felkészítő: Bekéné Németh Tí-

mea), II. Karsai Patrik (Györffy, felkészítő: Tóth Judit), III. Bugán 
Luca (Nagykun Református, felkészítő: Kubicsek Krisztina).

6. évfolyam: I. Dobos Hunor (Györffy, felkészítő: Vass György János), 
II. Réz Adél (Kossuth, felkészítő: dr. Pásztorné dr. Vass Anikó), III. 
Kovács Kitti (Kossuth, felkészítő: Monokné Andrási Edit).

7. évfolyam: I. Sz. Nagy János (Györffy, felkészítő: Vass György János), 
II. Kovács Eszter (Kossuth, felkészítő: Dékányné Szabó Enikő), III. 
Tudesze Petra (Kossuth, felkészítő: Dékányné Szabó Enikő).

8. évfolyam: I. Pásztor Fanni Miléna (Kossuth, felkészítő: Monokné And-
rási Edit), II. Magyar Antónia (Györffy, felkészítő: Vass György János), 
III. Szakáll Polett (Nagykun Református, felkészítő: Kubicsek Krisztina).
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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 gyűjtő-

doboz
•	 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 le-

gyen.
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 ker-
tet több generáció műveli, és a kertművelő minél több talajkí-
mélő művelési, védekezési, vízgazdálkodási módszert alkal-
maz, 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

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 közalkalmazotti jog-

viszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: 5300 Karcag, Zöldfa út 48/a.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az intézmény helyiségeinek tisztán 

tartása, megelőző fertőtlenítő feladatok ellátása munkaköri leírás szerint.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkal-

mazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: 
 - 8 általános iskolai végzettség,
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 9.
A pályázatok benyújtásának módja: 
 - postai úton, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Háziorvo-

si Intézmény címére (5300 Karcag, Varró u. 1-3.),
 - elektronikus úton, a kgszoc@enternet.hu e-mail címre,
 - személyesen, Hodos Bálintné intézményvezetőnél (5300 Karcag, Varró utca 1-3.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 11.  

KiSegíTő 
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Tájékoztatásul közlöm a kedves - jelenlegi 
és leendő - pácienseimmel az alábbiakat:

Rendelési idő 2020. március 01-től:  
 Hétfő: 13.00-16.00
 Kedd: 08.00-10.30
 Szerda: 13.30-16.00
 Csütörtök: 09.30-11.30
 Péntek: 08.00-10.30

A rendelések első fél órájában lesz lehetőség előjegyzés 
kérésére a 06/59-515-447-es telefonszámon.
Orvosi tanácsadások:

 Szerda: 12.30-13.30
 Csütörtök: 08.00-09.30 

Megértésüket köszönöm! 

Dr. Hegedűs Ilona 
házi gyermekorvos, Karcag

TÁJéKOzTATÁS

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet

a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jog-
viszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Püspökladányi út 33. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a szer-

vezethez tartozó intézmények bér- és munkaügyeinek önálló intézése, MÁK-kal va-
ló kapcsolattartás, egyéb juttatások és mozgóbérek elemeinek rögzítése és számfejté-
se, munkaügyi nyilvántartások vezetése, KIRA program használata. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
 - emelt szintű szakképesítés, 
 - felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
 - felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret, 
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 - felsőfokú képesítés, 
 - hasonló munkakörben költségvetési szervnél szerzett legalább 1-3 év szakmai ta-

pasztalat. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, 

iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-
zonyítvány a sikeres pályázást követően, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot 
az eljárásban résztvevők megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását kö-
vetően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 12. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kun Csilla intézményvezető 
nyújt a 06/59-311-006-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
 - postai úton, a pályázatnak a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgálta-

tó Központ címére történő megküldésével (5300 Karcag, Püspökladányi út 33.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 89-1/2020., 
valamint a munkakör megnevezését: bér- és munkaügyi ügyintéző, 

 - elektronikus úton Kun Csilla intézményvezető részére a szszkkarcag@gmail.com e-ma-
il címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a benyújtott pályázat alapján a munkáltatói 
jogkör gyakorlója, a gazdasági vezető és a fenntartó képviselőjének bevonásával tör-
ténik. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 16.

BÉr- ÉS MunKAügyi ügyinTÉZő  

Lapzárta: 2020. március 9. (hétfő) 12.00 óra

Tisztelt Szülők!
A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai 
Tagintézménye szeretettel hívja és várja a leendő 

első osztályos gyerekeket és szüleiket 
iskolanyitogató programunk bemutató 

foglalkozására és az azt követő szülői fórumra
2020. március 25-én (szerda) 8.00 órakor.

Érdeklődni a 06/59-503-126-os telefonszámon.

Értesítés
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 

értesíti a tisztelt felhasználókat, hogy 

2020. március 09-től 2020. március 19-ig 07.00 órától 19.00 óráig
az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében

Karcag település ivóvízhálózatán csőhálózat mosatást végez. 
Abban az esetben, ha az ivóvízhálózat mosatásánál a vízminőségben érzékelhető 

változás, esetlegesen minőségi romlás következhet be, akkor erről az adott szakasz 
mosatása előtt külön szórólap segítségével értesítik az adott szakasz felhasználóit.

A TRV Zrt. a tisztelt felhasználók megértését és szíves türelmét kéri.

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
az egyéni önkormányzati választókörzetek 

képviselőinek márciusi fogadóórái az alábbi 
időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  március 9. 15.00-16.00-ig,  
   Városháza 2. terem

Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  március 17. 17.00-18.00-ig,  
   Városháza 2. terem
Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  március 9. 16.00-17.00-ig,  
   Városháza 2. terem
Gyurcsek János  4. választókörzet  március 16. 8.00-10.00-ig,  
   Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  március 17. 14.30-16.30-ig, 
   Városháza 5. szoba

Karcagi-  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  március 16. 15.00-16.00-ig,  
   Városháza 2. terem

Szepesi Tibor 7. választókörzet  március 16. 16.00-tól,  
   Kiskulcsosi tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  március 18. 16.00-17.00-ig,  
   Kádas György Ált. Isk.,
   Kisújszállási út 45. 
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2020. március 06. péntek
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Sportolók köszöntése a 
 Városházán
18.50 Nótacsokor
19.10 Nagykunsági Krónika                                                     
 Aktuális kérdések
 Vendég: dr. Farkas Béla
 Karcagi hírek
 Háttér
 Vendég: Gulyás Ferencné
20.30 Nagykunsági Híradó
20.40 Karcag Város Önkormányzatának 
 Képviselő-testületi ülése
21.50 Karcagi Tükör

2020. március 09. hétfő
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Sztárportré
18.50 Látogató
19.20 Székely konyha
20.10 Nagykunsági Híradó
20.30 Karcag Sport

2020. március 10-11.
kedd-szerda
18.00 Műsorajánlat

18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet
19.20 Látogató - erdélyi utazás
20.00 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise
21.00 Nagykunsági Híradó 
21.20 Karcag Sport: Karcag - Mezőtúr 
 labdarúgó-mérkőzés

2020. március 12. csütörtök
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Gyermekpercek
 - karcagi gyerekek színpadi műsora
18.50 Nótacsokor
19.10 Nagykunsági Krónika                                                     
 Aktuális kérdések
 Vendég: dr. Temesváry Tamás
 Karcagi hírek
 Háttér
 Vendég: dr. Kenyeresné Z. Ágnes
20.30 Nagykunsági Híradó
20.40 Györffy Bál 2020
21.50 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

Március 7. (Szombat)
8.00-13.00 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)        
9.00-20.00 óráig
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 32.) (Tesco)

Március 8. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.) 
A fenti időpontokon túl sürgős eset-
ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 
ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Anyakönyv
Születés

2020. február 27.
Kovács Gyöngyi Erzsébet - 
Varga Sándor László
Kg., Nyár utca 26.

Gyöngyi

2020. március 01.
Nagy Anita - 
Cseppentő-Györfi Mihály
Kg., Soós István utca 15.

Zalán

2020. március 01. 
Botos Brigitta - Zoltán Ferenc
Kg., Bodrog utca 22.

Ferenc Máté

Halálozás
Láposi Jánosné 
(Szarka Margit) 
 (1927)

Hodosi Ferenc 
 (1959)

Gyógyszertári 
ügyelet

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, 
Berekfürdő területére 

vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges 

ünnepnapokra 
(péntek 16.00 órától 

hétfő reggel 07.00 óráig).

Március 07-08. 
 dr. Saliga Viktória 
 Karcag, Zöldfa utca 25.  
 Tel.: 06/30-941-5759

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 közalkalmazotti jogviszony. 

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

kács, szakács utasítása alapján az élelmezési anyagok-
kal kapcsolatos tevékenységek, az étkezéssel kapcsola-
tos feladatok és a HACCP rendszerrel összefüggő tevé-
kenységek ellátása.

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

Pályázati feltételek: 
 - 8 általános iskolai végzettség,
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselek-

vőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 - részletes szakmai önéletrajz,
 - adatkezelési hozzájárulás megadása,
 - erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén).

A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást 
követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 9.
A pályázatok benyújtásának módja: 
 - személyesen, Hodos Bálintné intézményvezetőnél a 

KTKT Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény szék-
helyén (5300 Karcag, Varró u. 1. sz.),

 - postai úton, a pályázatnak a KTKT Idősek Otthona 
és Háziorvosi Intézmény - címére történő megkül-
désével (5300 Karcag, Varró u. 1. szám), 

 - elektronikus úton a kgszoc@enternet.hu e-mail címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 11.

KONyHAI KISEGíTő 

Meghívó
A karcagi Györffy István Nagykun Múzeum és a 

Nagykunsági Népművészek Egyesülete tisztelettel 
meghívja Önt, kedves családját és barátait

2020. március 12-én, csütörtökön 16.00 órakor

Kunkapu
című

kiállításának a megnyitójára.

A kiállítást megnyitja: 
dr. Kemecsi Lajos, 

a budapesti Néprajzi Múzeum főigazgatója
Közreműködik:  

a Madarász Imre Egyesített Óvoda 
Kunrózsa kamarakórusa

A kiállítást rendezte:  
dr. S Kovács Ilona etnográfus

Helyszín:  
Györffy István Nagykun Múzeum 

Karcag, Kálvin út 4.

A kiállításhoz alkotásaikkal hozzájárultak:
Andrási Mihály, Czupp Pál, Dobrai Imre, Földi Károly,

Király Ferenc, Moldvai Tamás, Sinka István, 
Veres István, Nagyné Török Zsóka

Fejesné Koppány Gabriella, Andrásiné Peszeki Ágnes

A helyszínen fotó és Tv-felvétel készül!
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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.
Karcagon 70 m2-es felújítás-
ra váró kertes ház eladó. Tel.: 
06/70-395-5263.
Kunmadarason családi ház (2 
szoba, konyha, fürdőszoba, 
előfolyosó, gázfűtéses és cse-
répkályhás) olcsón, kedvező 
áron eladó. CSOK igényelhető 
rá. Ár: 1.800.000 Ft. Tel.: 06/30-
853-4323.
Berekfürdőben, fürdőhöz kö-
zel (40 méterre), a Seregély ut-
ca 3. szám alatt lakóház eladó. 
1,5 szoba, előfolyosó, főzőfül-
ke, csodálatos udvar, kiemelt, 
frekventált helyen. Tel.: 06/30-
853-4323. 
Karcagon 3 szobás, 96 m2-es 
családi ház, központi fűtés-
sel, teljes közművel eladó. Tel.: 
06/59-300-129. 
Karcagon főtéri, II. emeleti, 2 
szobás, felújított, bútorozatlan 
lakás hosszú távra kiadó. Tel.: 
06/20-327-5719.
Eladó a Kisvénkert, Kékvirág ut-
cában 939 m2-es kert, fele fel-
kerítve, fúrt kút és lakókocsi 
rajta. Simson S50 B/1, erede-
ti papírokkal eladó. Tel.: 06/30-
216-9216.

Karcagon kertes házamat el-
cserélném ráfizetéssel, vagy 
értékegyeztetéssel nagyobb-
ra (minimum 2,5 szobásra). 
Társasházi lakás és kertes ház is 
érdekel, jó elosztású és állapo-
tú. Tel.:  06/30-480-4994.

Állat
Kopasztott kövér kacsa eladó! 
Karcag, Soós István utca 12. 
Tel.: 06/59-311-969, 06/30-244-
5160.
Kop as z tot t  c s i rke  e ladó! 
Karcag, Soós István utca 12. 
Tel.: 06/59-311-969, 06/30-244-
5160.
Magyar szürke növendék bi-
kák, üszők, borjak, vágásra he-
rélt mangalica kan, növendék 
racka, merinó juhok eladók 
Karcagon. Tel.: 06/20-937-7535. 
Gyöngyös kakasok eladók vagy 
cserélhetők, magyar kacsa- 
vagy libatojást vennék kelte-
tésre. Tel.: 06/70-251-9442.

Vegyes
Vásárolnék régi paraszti eszkö-
zöket, kolompot, rézcsengőt, 
juhászkampót, karikást, körmö-
lő-bicskát, régi gombos mel-
lényt, színes szódásüveget, 
miskakancsót, régi kerámiákat, 
mindennemű régiséget, teljes 
körű hagyatékot. Tel.: 06/20-
996-1346.

Teljes körű hagyatékot fel-
vásárolok! Örökölte,  vagy 
csak megunta a régi dolgait? 
Megveszem a legmagasabb 
napi áron, és mindent el is szál-
lítok. Hívjon bizalommal! Tel.: 
06/30-853-4323.

Eladó vagy cserélhető - kisebb-
re: 3 ajtós tálaló, 3 tálcás moso-
gató jó állapotúra. Tel.: 06/20-
451-6311.

Eladó Renault Megane (2002-
es, 1.4 benzines) alkatrészei, 
Lada 2107-es önindító alkat-
rész, stb. olcsón, Opel „C” Corsa 
első szélvédő alkatrész, 14’-os 
nyári gumi, Hetra 380/220-as 
hegesztőtrafó, kempingkerék-
pár, Neumann 16 programos 
villanyvarrógép. Tel.: 06/30-
323-0505.

Eladó Daewoo Kalos 1200-as 
jó állapotban, másfél éves mű-
szakival Karcagon. Tel.: 06/30-
452-0950.

Eladó 1 db (250x300-as) kap-
csolt gerébtokos, mélyen üve-
gezett világító ablak, 1 db hin-
taszék (újszerű állapotban). Tel.: 
06/30-252-8698.

Üst és üstház, gázpalack, kan-
dalló eladó. Tel.: 06/30-647-
6496.

Robi 151-es kerti traktor (pót-
kocsival, rotakapával, fűnyíró 
és szivattyúadapterrel), kézi ve-
tőgép, kerti szerszámok (kapa, 
villa, stb.), mobil kemence el-
adó. Tel.: 06/30-216-9216.

Nagyon szép 3 évszakos (lány-
ka - női) kabátok eladók, S-M 
méretben. Ugyanitt kézzel hor-
golt babacipők kaphatók több 
színben. Újak, 0-6 hónapos ko-
rú babák részére. Tel.: 06/30-
447-3918.

Kertet művelni akaró tagokat 
keres kertbarát kör egyesüle-
tünk. A tevékenységhez termő-
földet biztosítunk. Tel.: 06/30-
473-5017.

Termelői mézvásár (zárje-
gyes)! Március 07-én, 9-13 órá-
ig Karcagon, a Reggel utca 33. 
szám alatt. Igény szerint ház-
hoz viszem! Tel.: 06/30-696-
5288.

Jó állapotban levő, alig hasz-
nált, 3 kerekű EL-GO moped és 
Tornádó típusú elektromos ke-
rékpár eladó. Tel.: 06/30-286-
6620.
Vásárolnék mindenféle régi-
séget, hagyatékot (tollat, dun-
nát, párnát, fateknőt, babaká-
dat, spalettát, hentelőasztalt, 
gyalupadot, porcelánokat stb.). 
Tel.: 06/30-304-9643. 
125 Samsung TV, 28 kW-os ka-
zán, Piaggo robogó eladó. Tel.: 
06/20-478-0338.

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle javí-
tás, cipzárcsere, felhajtás, bőr-
kabát 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, 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, udvarok 
takarítását, terepek tisztítását. 
A legkedvezőbb árakkal dol-
gozunk! Bármilyen nemű föld-
munkát, kubikmunkákat is el-
végzünk, nagy felületek asz-
faltoz ását ,  zúz alékolását . 
Akár részletf izetés is meg-
oldható. Hívjon bizalommal! 
Nyugdíjasoknak kedvezmény! 
Tel.: 06/30-853-4323.
Az Orgonda Agrár Kft. földet 
bérelne, és vállal növényvédel-
mi szaktanácsadást, szakirányí-
tást. Tel.: 06/30-785-0690. 
Növényvédelmi szakirányítást 
szerződéskötéssel, számlaké-
pesen vállalok. Kenyeres László 
okleveles növényorvos, tel.: 
06/30-785-0690.
Nyugdíjasként bevásárlást, ta-
karítást, vasalást vállalnék. 
Ugyanitt női kerékpár, kombi 
hűtő, nosztalgiakocsi és 2 db 
ágyneműtartós heverő eladó.  
Tel.: 06/30-381-0557. 

Német nyelv kezdőknek, egyé-
ni vagy kis csoportokban kor-
repetálás. Tel.: 06/30-782-8664.
Vállalok cipzár bevarrást, ka-
bátba, nadrágba, ruhafelhaj-
tást, függönyszegést és ott-
honkavarrást. Tel.: 06/70-527-
0343.

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 

VALÓSÁGTARTALMÁéRT 
FELELőSSéGET 
NEM VÁLLAL!

 - Általános iskolai biológia tanár - kémia szakos ta-
nár (Kenderes),

 - Pedagógiai asszisztens (Karcag),
 - Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős (Kunmadaras),
 - Ingatlanügynök, ingatlanforgalmazási ügyintéző 

(Karcag),
 - Kereskedő (Kisújszállás),
 - Bolti eladó (Kunmadaras),
 - Egyéb, máshova nem sorolható szolgáltatási foglal-

kozású - karbantartó (Karcag),
 - Pék - betanított pék (Karcag),
 - Villanyszerelő (Karcag),
 - Kőműves (Göd és környéke),
 - Tehergépkocsi-vezető (Karcag),
 - Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép ke-

zelője (Karcag),
 - Egyéb, egyszerű építőipari foglalkozású (Karcag).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási Osztá-
lyon (5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (06/59-795-168) 
vagy e-mailben (karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.
Az állásajánlatokról további információk találhatók a Virtuális 
Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

A Jász-nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

aktuális állásajánlatai:

10 HA területű, 204 AK 
értékű föld eladó 

Füzesgyarmat határában,
a műúttól 3-400 

méterre, gépjárművel 
jól megközelíthető 

helyen. Tehermentes, a 
vevő rögtön művelheti, 

bérbe adhatja. 
Ár: 19,5M Ft 

Email: elado.fold@outlook.com 
Tel.: +36-30-369-0250

Földmérés! Változtatási 
vázrajzok készítése! 

(Épületváltozás, 
telekalakítás, stb.) 

Tel.: 06/20-439-3402 
Email: forianistvan73@

gmail.com
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SPORT

2020. február 15-én, szombaton fogadta a Kováts DSE 
NBI-es csapata a BS Plastic Soltvadkert együttesét bajno-
ki mérkőzésen.

Végig kiélezett mérkőzésen fej-fej mellett haladt a két csa-
pat egészen az ellenfél 4:6-os vezetéséig. Az utolsó mérkőzé-
sen - akár Szeged ellen - lehetőségünk volt a döntetlenre, de 
a döntő játszmát elveszítve, 8:6-os vereséget szenvedtünk.
Hazai győzelmek:

Páros: Csarnai Gábor - Sebestyén Sándor: 1
Egyéni: Szepesi Bence: 2
 Csarnai Gábor: 1
 Sebestyén Sándor: 1
 Imrei Ferenc: 1
Szepesi Bence sérülten is a csapat húzóembere volt. Gra-

tulálunk az egész csapatnak a nagyszerű játékért!

Kováts DSE II. - Jászkun Volán Szolnok III.: 3:15
Hazai győzelmek: Czinege Ferenc: 2
 Sebők János: 1
Öt döntő játszmás mérkőzésből egyet sem tudtunk nyer-

ni. Ez nem a mi napunk volt.
Csornai Csaba

Végül nem sikerült a bravúr Kunhegyes volt az első ellenfél
NB I

Megyei I. osztályú csapatbajnokság

Megyei I. osztályú bajnokság
2020. február 22. (szombat)
Kunhegyes - Karcag 0-1 (0-1)

Hosszú útjára indult a labda a megyei 
I. osztályú labdarugó-bajnokságban is. A 
karcagi csapat első mérkőzésére a szomszé-
dos Kunhegyesen került sor. A hűvös, sze-
les időjárásban, viszonylag jó talajú pályán 
az alábbi játékosok vették fel a küzdelmet a 
karcagi csapatban: Fekete - Lázók S., Orosz, 
Szőke N., Domokos A., Szivós G., Szivós Gy., 
Szentannai, Ballók, Hajdu Zs., Balajti.

Cserék: Kis A., Szóládi.
Edző: Orosz István.

A 6. percben Tyukodi M. jobbról küldött 
beadásszerű lövését Fekete vetődve meg-
fogta. A 19. percben Tyukodi A. bal oldal-
ról, 25 méterről lövésre szánta el magát, de 
Fekete védett. A 20. percben Lázók S. a jobb 
oldalról beadott,  Hajdu Zs. a labdát 12 mé-
terről a jobb alsó sarokba fejelte (0-1). A 22. 
percben Faragó A. 32 méteres szabadrúgá-
sát Fekete a bal felső sarok előtt még szög-
letre tudta tolni. A 25. percben Hajdu Zs. 
jobbról beadott, Ballók 10 méterről a léc 
alól fejelt volna, de Magi bravúrral szög-
letre ütötte. A 30. percben Szivós G. átadá-
sával Ballók elhúzott a bal oldalon, kapu-

ra emelését Magi még elcsípte. A 36. perc-
ben Szentannai 30 méterről küldött lövé-
se elzúgott a felső léc fölött. A 38. percben 
egy hosszú indítás után Balajti elől Magi 
felszedte a labdát. A 39. percben Szivós Gy. 
22 méteres lövése elsuhant a jobb alsó ka-
pufa tövénél. A 45. percben a kiugró Sza-
bó D. elől Fekete merész vetődéssel megsze-
rezte a labdát. Az 50. percben Domokos A. 
szögletét Magi megszerezte. A 62. percben 
Hajdu Zs. kapta a labdát 20 méterre a kapu-
tól, majd lőtt, de Magi a bal felső sarok előtt 
kitenyerelte a labdát. A szögletet követő ka-
varodás után Szentannai a bal kapufa mel-
lé emelt. A 65. percben Fekete feleslegesen 
kifutott kapujától, de Tyukodi A. emelését 
még meg tudta fogni. A 78. percben Szivós 
G. 18 méteres szabadrúgását Magi a léc alól 
szögletre tolta. A 83. percben Hajdu Zs. el-
vitte a labdát a védők elől, de Magi kapus 
vetődve védett gólhelyzetben. A 86. perc-
ben Csörögi lövése a jobb alsó sarok mellett 
elsuhant Fekete kapujától. A 89. percben 
Domokos A. elhúzott a bal oldalon, Kiss A. 
kapta a labdát gólhelyzetben, de a lövéssel 
kivárt, Magi pedig elvette előle a labdát.

Orosz István a következőt nyilatkozta a 
mérkőzés után: - Szokatlan volt a fű, de si-
kerrel megoldottuk a feladatot.

B.I.

S Z KANDER

Kiválóan szerepeltek Csehországban

Február 22-én Csehországban, Neny Jicin 
városában rendezték meg a Visegrád kupát, 
amelyre a KUN-KAR Karcag Szkander Egye-
sület juniorjai 3 fővel utaztak. A versenyen 
nemcsak magyar egyesületek versenyzői 
mérték össze erejüket, hanem cseh és szlovák 
fiatalok is megmérették tudásukat. A karcagi 
Dobrai Benjámin élete első versenyén jobb és 
bal kézzel is 6. helyezett lett. Reményi Bence 
szintén a középmezőnyig jutott. Perla István 

bal kézzel ezüst, jobb kézzel aranyéremmel 
térhetett haza. Kitűnő játékukért gratulálunk 
nekik! Köszönetet szeretnénk mondani ál-
landó támogatóinknak: a Pakett Tüzépnek 
(Dobrai Imrének), a Kanász-Nagy Optiká-
nak (Kanász-Nagy Lászlónak), a Berek-Víz 
Kft-nek (Perge Józsefnek), a Park Étteremnek 
(Hubai Imrének) és a Hubai és Hubai Kft-
nek.

Vályi-Nagy Imre

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2020. március 13-án jelenik meg.

Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!


