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Családbarát szülészeti osztályt alakítot-
tak ki a Kátai Gábor Kórházban. A február 14-
ei ünnepélyes átadáson elhangzott, az osztá-
lyon évente több mint 600 szülés történik, s 
a most kapott négy új szülőággyal, a babafi-
gyelőkkel, a szülészeten kialakított egysze-
mélyes alternatív szülőszobával sokkal kom-
fortosabbá vált a családok számára ez a meg-
hitt pillanat, a gyermek érkezése. Az osztá-
lyon berendeztek egy családi szobát is, ahol az 
édesapa a nap 24 órájában együtt lehet gyer-
mekével és annak édesanyjával.

- Ez a fejlesztés is bizonyítja, hogy a kormány el-
kötelezett az egészségügyi fejlesztések mellett. A 
lakosságnak szüksége van ezekre a beruházásokra, 
arra, hogy minél magasabb szintű legyen az egész-
ségügyi ellátás - fogalmazott beszédében dr. Faze-
kas Sándor országgyűlési képviselő. - A Kátai Gábor 
Kórház fogadó kész erre, és meg tudja valósítani 
azokat a projekteket, amelyeknek az a célja, hogy 
itt a Nagykunságban, a Közép-Tisza vidékén is ja-
vuljon az egészségügyi ellátás, 21. századi színvo-
nalon tudják ellátni a betegeket. Mindenkinek jó 
egészséget, sok sikert kívánok a további munká-
hoz, s azt, hogy még sok ilyen és hasonló beruhá-
zás átadásán legyünk jelen - mondta  a képviselő.

F. Kovács Sándor, városunk és térségünk or-
szággyűlési képviselője szerint is csodálatos ez a 
mai nap.

- Én és a három fiam is ezen a szülészeten szü-
letett, természetesen mindegyik apás szülés volt. 
Köszönöm az akkori ügyeletben dolgozók és Far-
kas Béla doktor úr jóindulatát, hogy megtűrték 
a lábatlankodásomat a szülészeten, ahol nagyon 
komoly dolgok történnek. Ez az osztály egy olyan 
hely, ahol az élet kezdődik, most kicsit még jobb 
és szebb lett, de mindannyian tudjuk, hogy lehet-
nek szépek a falak, a világítás, megfelelő a felsze-
relés, ha egyvalami hiányzik. Hiányoznak a ki-

tűnő, szakmailag képzett szülésznők, orvosok, 
akkor az egész nem ér semmit. Ennek a kórház-
nak és ennek a szülészetnek az az óriási előnye, 
hogy kitűnő szakemberek dolgoznak itt, jó kezek-
ben van az édesanya és a születendő gyermeke is. 
Gratulálok a szülészet minden dolgozójának, s kí-
vánom, hogy annyi munkájuk legyen, hogy alig 
győzzék, azaz minél több Karcagon megszülető 
gyermeket.

(Folytatás a 4. oldalon...)

Családbarát szülészetet adtak át a kórházban

A Györffy István Katoli-
kus Általános Iskola szülői 
munkaközösségének szer-
vezésében február 22-én, 
szombaton a Déryné Kul-
turális Központban 24. al-
kalommal került megren-
dezésre az iskola „Nyelvi 
laborral a nyelvtanulásért” 
Alapítvány bálja. 

Kovács Miklósné, az in-
tézmény igazgatója köszön-
tőjében tájékoztatta a meg-
jelenteket arról, hogy a ku-
ratórium döntése alapján 
idén az alapítvány a bálból befolyt össze-
get az idegen nyelv és az informatikaok-
tatás támogatására kívánja fordítani. El-
mondta, hogy a tavalyi bál bevételéből az 
alapítvány négy darab robotikai eszközt 
és két töltőt vásárolt az informatikai ok-
tatásuk hatékonyabbá tételéhez több mint 

773 ezer forintnyi összértékben. Támoga-
tást nyújtott a tanulók angliai kirándulá-
sához, továbbá támogatta az iskola ren-
dezvényeit, a tanév végi jutalmazásokat, 
valamint a tehetséges tanulók versenye-
ken való részvételét.

(Folytatás az 5. oldalon...)

Debrecenből indul és Esztergomban fejeződik be idén 
a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny.

Az útvonal bemutatóján kiderült, a cívisvárosból in-
duló 174 kilométeres első etap Hajdúszoboszlón ér vé-
get. Ezt a 182 kilométeres Karcag-Nyíregyháza és a 171 
kilométeres Sárospatak-Kazincbarcika szakasz követi, 
majd következik a királyetap, amelyen a Miskolcról rajto-
ló mezőny 178 kilométert megtéve a Kékestetőn ér cél-
ba. A zárószakasz Esztergomból indul, majd 156 kilomé-
ter után ott is zárul úgy, hogy a mezőny négy kört tesz 
meg, amely magában foglalja a dobogókői emelkedőt.

Szabó Tünde sportért felelős államtitkár kifejtette, a 
versenyen minden évben egyre erősebb mezőny indul, 
így színvonalában egyre jobban megközelíti a világ nagy 
körversenyeit.

- Mára olyan eseménnyé vált, amely évről évre szin-
tet lép, ismertsége kinövi a régiónkat is, ezúttal már a vi-
lág legnagyobb kerékpáros eseményeinek meghatáro-
zó szereplői méretik meg magukat a Tour de Hongrie-n - 
mondta Szabó Tünde, aki kiemelte, a Giro d’Italia rajtja és 
a Tour de Hongrie is remek lehetőség „csodálatos orszá-
gunk és városaink bemutatására”.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Karcagról indul 
a Tour de Hongrie 2. szakasza

Huszonnegyedik alkalommal 
rendezték meg a Györffy bált
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Év eleji 
abszurdok (7.)

Az elmúlt számban említett balli-
berális Vicsek Ferenc újságíró - aki ta-
valy év végi FB bejegyzésében azt írta: 
A KULTÚRA MI VAGYUNK! EL A KEZEK-
KEL TŐLÜNK! - a Paks I-ről írt riport-
könyvében 1982-ben(!) még ezeket 
írja: „Magyarországon azonban a köz-
vélemény csak közvetve - amúgy is elég 
zavaros hírekből - alkotott képet ma-
gának a nukleáris energiáról. A hozzá 
nem értésükre büszke szerzők évek óta 
terjesztik a „jobb félni, mint megijed-
ni” felületes bölcsességet. Közülük né-
hányan, bár jól ismerik a környezetvé-
delem jelszavai mögé bújó egyes érdek-
csoportok eredeti szándékait, hogy 
például a zöldeket rendszeresen tá-
mogatták a szenesek és az olajosok, 
jól tudják, hogy az atomerőmű-ellenes 
tiltakozások gyakran csak ürügyül szol-
gáltak az ellenpárt megdöntéséhez...”

Majd pedig: „(...) Furcsán hangzik, 
de így van: az atombomba egyetlen 
olyan „következménye”, amely az 
emberiség számára hosszú távon fel-
tétlenül hasznos volt, az a kifejlesztett 
atomerőművek rendkívüli biztonsága. 
Környezetvédelmi szempontból sem 
rosszabb a helyzet.”  

Nem folytatom tovább Vicsek úr 
gondolatait. Azt hiszem, ebből a 
néhány sorból is világosan kiderül a 
balliberális „szakmai hozzáértés”: ha a 
Kádár-korszak kommunistái építik az 
atomerőművet, az biztonságos és üd-
vözlendő, de ha a gaz, nem internaci-
onalista, nemzeti Orbán-kormány te-
szi mindezt, akkor az elvetendő, galád 
dolog. Különösen környezetvédelmi 
szempontok miatt.

A miniszterelnök a mostani évér-
tékelő beszédében találóan jegyezte 
meg, hogy a „liberális” főnév jelentése: 
„kommunista értelmiségi”. 

- A Vicsek félék persze most is dör-
zsölik a tenyerüket, hogy a közvéle-
ményt ismét mennyire meg lehet ve-
zetni. Most a „legjobb liberális” cso-
portosulás a Jakab Péter által vezetett 
Jobbik elnökség. Akik teljesen egy hú-
ron pendülnek a DK és a Momentum 
„kommunista értelmiségével”. Nem-
sokára büszkén verik majd a mellüket: 
„mi vagyunk a nemzeti liberálisok”! 

Jól írta már Héra Zoltán 1955-ben, 
a kiváló Szaltikov-Scsedrin orosz író, 
„Mesék” című kötete utószavában: 

„...Semmi-ember a liberális - egy 
semmiség, egy jól célzott fricska is 
elég ahhoz, hogy végezzen vele: va-
laki megunja karattyolásait, és leköpi 
őt. Nem tüntetően, de azért úgy, hogy 
a szél az arcába csapja a nyálat. Úgy, 
ahogy a liberális szekta leköpi a né-
pet: nem nyíltan, de azért mégis...”

 -ács-

(...folytatás az 1. oldalról)
- Korábban egyetlen World Tour-csapat 

sem indult el Magyarországon kerékpárver-
senyen, ám megtörtént a lehetetlen: világ-
sztárok érkeznek az idei esztendőben - fo-
galmazott Révész Máriusz. Az aktív Magyar-
országért felelős kormánybiztos szerint el-
képesztő verseny várható. Révész arról szá-
molt be, hogy 11 olyan csapat lesz, amely az 
olasz és a magyar körversenyen is részt vesz. 
Hozzátette, utóbbin nyolc-nyolc World Tour- 
és prokontinentális istálló lesz a mezőnyben.

A május 13. és 17. között sorra kerülő ma-
gyar körversenyen összesen 861 kilométer 
leküzdése vár a mezőnyre, amely minden 
eddiginél erősebb lesz. Ennek egyik oka, 
hogy a Tour de Hongrie két nappal azt kö-
vetően rajtol, hogy Magyarországon rendezik május 9. és 
11. között a Giro d’Italia első három szakaszát, így az amúgy 
is Magyarországon tartózkodó World Tour-csapatok szíve-
sen neveztek a magyar körversenyre is.

Princzinger Péter, a Magyar Kerékpáros Szövetség 
(MKSZ) elnöke elmondta, Magyarországon évi 150 kerék-
párversenyt rendeznek, közülük a koronagyémánt a Tour de 
Hongrie, amely a legfontosabb és legnagyobb hazai viadal.

- A magyar körversenyt már csak a legnagyobb viadalok 
mércéjével tudjuk mérni, és meg is felel ennek. Világsztá-
rokat vonultat fel, és olyan szakmai színvonalat képvisel, 
amelyre joggal lehetünk büszkék - fogalmazott a sportveze-
tő, aki kitért arra is, hogy mostanra már több szakágban fel-
kapaszkodtak a magyar kerékpárosok a világ élvonalához.

Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie főszervezője 
elárulta, a mezőny erőssége magasra teszi a lécet, kiemelt 

cél a World Tour-csapatok kiszolgálása, illetve a nagy ér-
deklődés miatt az eredetileg tervezett húszról huszonegy-
re emelték az együttesek számát.

A 2020-as Tour de Hongrie programja:
1. szakasz, május 13., szerda: 
  Debrecen-Hajdúszoboszló, 174 km
2. szakasz, május 14., csütörtök: 
  Karcag-Nyíregyháza, 182 km
3. szakasz, május 15., péntek: 
  Sárospatak-Kazincbarcika, 171 km
4. szakasz, május 16., szombat: 
  Miskolc-Gyöngyös-Kékestető, 178 km
5. szakasz, május 17., vasárnap: 
  Esztergom-Esztergom, 156 km

Forrás: Internet

Karcagról indul a Tour de Hongrie 2. szakasza

Megyei hírek

Jász-Nagykun-Szolnok megye egyik 
legpatinásabb épületében, a Megyehá-
zán a Megyei Kormányhivatal szerve-
zésében a közelmúltban felújították, 
február 14-én pedig átadták a Jász és 
Nagykun termeket. A rövid ünnepsé-
gen a Jászsági Hagyományőrző Egylet 
közreműködésében elhangzott a Jász 
Himnusz és dr. Bartha Júlia előadásá-
ban a kun miatyánk.

- Jászok, kunok és szolnokiak él-
nek harmóniában ebben a páratlan 
természeti szépségekkel, gazdag ha-
gyományokkal rendelkező megyé-
ben, amelynek legfontosabb dönté-
sei itt, ebben az épületben születnek. 
Fontos tehát, hogy mindehhez méltó legyen az épített kör-
nyezet is – mondta el dr. Berkó Attila megyei kormánymeg-
bízott köszöntőjében.

A felújítást néprajztudós szakértő irányítása mellett a 
Szolnoki Szakképzési Centrum diákjai végezték, a végered-
mény pedig magáért beszél: a két újjászületett termet jász és 
kun motívumok, tárgyak díszítik.

Hubai Imre, a megyei közgyűlés elnöke hangsúlyozta: 
jászok, kunok és szolnokiak évszázadok óta békésen élnek 
egymás mellett, ha kell, segítő kezet nyújtanak egymásnak, 

összefogásuknak köszönhetően épül, fejlődik a megye. En-
nek a nemes összefogásnak ad szép keretet a két felújított te-
rem.

Az eseményen jelen volt a regnáló jászkun főkapitány, 
Györfi Sándor, Nemes József jászkapitány, Nagy András 
nagykunkapitány, a megyei közgyűlés tagjai és a térség or-
szággyűlési képviselői. Az eseményen adta át a Hubai csa-
lád a Magyarok Kenyere című, Györfi Sándor Kossuth-díjas 
szobrászművész által készített alkotást, amely a megyei ön-
kormányzat elnöki szobájában áll mostantól.

Érték- és hagyományőrzés
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Pengő Ferencné
Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át 

Pengő Ferencné tanítónő, a Karcagi Nagy-
kun Református Általános Iskola nyugal-
mazott pedagógusa.

Pengő Ferencné pedagógiai munkája so-
rán vallotta, nincs szebb hivatás, mint új 
kertbe az első magot vetni. - A nevelés tit-
ka pedig, minden egyes emberben a teljes 
világot látni. Az elmúlt négy évtizedben e 
szerint végeztem oktató, nevelő munkámat 
mind az óvodás, mind az általános iskolás 
gyermekek körében - mondta a díjazott.

Ahogy a méltatásban elhangzott: igazi 
nevelő volt, aki tudta, ha egyetlen kisgyer-
mek ruháját megigazítja, azzal már a teljes 
emberi közösséget építi. Hivatása példa az 
értékekre nevelésben, a minőségi munká-
ban, a tiszta és őszinte beszédben. De példa 
a szeretetben, a lélekben és a hitben. Nem-
csak a kicsi gyermekeknek, hanem a tantes-
tületnek is tanítómestere volt, s nyugdíjas-
ként pedig az unokájával foglalkozik.

- Készültem, vártam a nyugdíjas éveket, 
jól érzem magam a bőrömben. Egy nagyon 
jó 40 évet tudok magam mögött, ha újra-
kezdeném, akkor is ezt a pályát választa-
nám, bár akkor mások voltak a körülmé-
nyek. Az óvónői és a tanítói pályán is a kul-
túrát közvetítettem, amikor mondókát ta-
nítottam, vagy színdarabot adtunk elő. A 
beszédkultúra, az ének is fejlesztette a gye-
rekeket, s a tanítás a legszebb a világon, bár 
sokat változott a világ, de 30 évvel ezelőtt 
is kreatívak voltak az óvónők, a pedagógu-
sok. Rengeteg oktató, szemléltető eszközt 
készítettünk, amelybe a gyereket is bevon-
tuk, így fejlődött a kézügyességük. A kör-
nyezeti nevelés az óvodában és iskolában 
és fontos volt. Szívesen hallgattunk zenét 
alkotás közben, ma is sokszor így teszek. 
Nyugdíjasként is pozitívan állok a dol-
gokhoz, nagy terveim vannak még a gye-
rekekkel, az unokámmal - árulta el Pengő 
Ferencné.

A magyar kultúra napja alkalmából városunk 
három, jeles, ma már nyugdíjas pedagógusa az 
emberi erőforrások minisztere elismeréseit ve-
hette át példamutató, négy évtizedes oktató-ne-
velő munkásságáért Dobos László polgármes-
tertől. Az ünnepség után beszélgettünk a díja-
zottakkal.

Ládiné Roncsek Ilona Eszter
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott Ládiné 

Roncsek Ilona Eszter tanítónő, a Karcagi Arany Já-
nos Általános Iskola pedagógusa, aki 1979. június 16-
án szerzett oklevelet a Debreceni Tanítóképző Főisko-
lán általános iskolai tanítóként, könyvtár- és rajz szak-
kollégiumi képzettséggel, majd az akkori Arany János 
Úti Általános Iskolában helyezkedett el, innen is ment 
2019. november 26-án nyugdíjba.

- Elsősorban olyan szabadidős tevékenységeket, tá-
bort szervezett, amelyeken a tanulók fantáziája, kéz-
ügyessége, kreativitása kibontakozhatott. Az ő ne-
véhez fűződik az „Írisz technika” és a „lapbook” al-
kalmazása. Az Országos Tűzvédelmi Bizottság 2017-
ben meghirdetett pályázatán megyei, majd később or-
szágos szinten is első helyezést és országos különdí-
jat szerzett. Tíz évvel ezelőtt a Roma Projekt, a cigány 
népismeret Helyi Tantervet is ő dolgozta ki. Ezért a 
munkásságáért a Karcag Városi Cigány Nemzetisé-
gi Önkormányzat Elismerő Oklevélben részesítette - 
hangzott el róla.

- Milyen érzés két hónapja nyugdíjasnak lenni? - 
kérdeztük a díjazottat.

- Nagyon jó érzés, az az igazság, hogy már a nyári 
szünetet is otthon töltöttem, így november 27-én, az 
első nyugdíjas napomon folytatódott az addigi életem. 
Nagyon hiányoznak a gyerekek, hiszen 40 év után 
nem lehet csak úgy kilépni az iskolából. Vissza szok-
tam menni az iskolába, a kollégákkal elég sűrűn ösz-
szefutunk, próbáljuk tartani a kapcsolatot.

- Önnek mit jelent a magyar kultúra?
- Nagyon fontos számomra, mindenképpen át kell 

adni a következő nemzedéknek, hogy a mi gyereke-
ink is megtapasztalják azt, amit mi gyerekkorunkban. 
Én ebben a szellemben neveltem gyermekeimet is. Ma 
már több időm van kedvenc íróm, Németh László re-
gényeinek az olvasására is. Szakdolgozatomat saját 
kutatásaim alapján róla írtam, nagyon nagy hatással 
volt rám. Lányomnak sikerült továbbadnom a szere-
tetét, gimnazistaként ő is részt vett egy Németh Lász-
ló pályázaton, és első lett. Ma már ő is novellákat ír. 
Az irodalom szeretetét gyerekeimnek és remélem ta-
nítványaimnak is sikerült átadnom. Nyugdíjasként 
rengeteget olvasok és rászoktam a rejtvényfejtésre. A 
bakancslistám még sok tervet tartalmaz, szeretnék 
kézműveskedni, barkácsolni is - mondta a díjazott.

Rusóiné Szabó Magdolna
Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett 

át Rusóiné Szabó Magdolna, a Györffy Ist-
ván Katolikus Általános Iskola orosz-test-
nevelés szakos nyugdíjas pedagógusa, aki 
1979 és 2019 között végezte eredményes 
nevelő-oktató munkáját az intézmény-
ben. Négy évtizedes tanári pályafutása 
alatt az elhivatottság, a lelkiismeretesség, 
a töretlen lelkesedés, nagy odaadás, szak-
maszeretet jellemezte. Pedagógiai mun-
kájában folyamatosan a megújulásra tö-
rekedett, nevelő-oktató munkájában ki-
emelt szerepet töltött be a személyiségfej-
lesztés, a környezetvédelem és az egészsé-
ges életmódra nevelés. Mindezeket jól ka-
matoztatta osztályfőnökként, testnevelő-
ként és diákönkormányzatot segítő peda-
gógusként is. Húsz évig az iskola diákön-
kormányzatának segítő pedagógusa volt, 
sok szabadidős program, iskolai ünnepség, 
nyári tábor, rendezvény ötletadója és meg-
valósítója. Embersége, a nehéz helyzetben 
lévők felé tanúsított empátiája, segítőkész-
sége máig példaértékű. Pedagógiai hitval-
lása az volt, hogy kiegyensúlyozott, az élet 
minden területén helytálló gyermekeket 
neveljen - hangzott el róla.

- Hétköznapi katonája voltam az isko-
lai életnek, ebbe belefért a sport, a szak-
mai dolgok, a diákönkormányzat és min-
den egyéb. Annak idején rengeteg terhet fel 
tudtunk vállalni, nem kérdeztünk vissza, 
csak mentünk, és csináltuk. Imádom az 
irodalmat, a zenét, a népi iparművészetet. 
Szeretek olvasni, s nagymamaként mind-
két unokámnak rengeteg mesét olvastam. 
Iskolásként már verseket tanulnak, élvezet-
tel hallgatnak zenét. Sok tervem van még, 
amit szeretnék velük megvalósítani. Kö-
szönöm a korábbi és mostani tantestület-
nek, egykori tanítóimnak, tanáraimnak és 
Kovács Miklósné igazgatónőnek a sok se-
gítséget, amit munkám során tőlük kap-
tam - mondta a tanárnő.

DE

MInISztERI 
ELISMERÉSEkEt 

vEttEk át



4 2020. február 28.

HÍREK

(...folytatás az 1. oldalról)
Dr. Suba László, az Állami Egészségügyi Ellá-

tó Központ regionális igazgatója elmondta, a kor-
mány kiemelten foglalkozik a családokkal, sokfé-
leképpen támogatja őket. Ennek része a 10 milli-
árd forintos fejlesztés a családbarát szülészetek ki-
alakítására, hiszen a szülés élménye mind az anya, 
mind a gyermek számára meghatározó. Ezen a pá-
lyázaton nyerte el első körben az 55 millió forintos 
támogatást a karcagi kórház, s az újabb pályázaton 
20 milliót kapnak még eszközfejlesztésre.

- Nagyon büszke vagyok arra, hogy Karcagon 
egy ilyen szülészet működik, ahol nagyon jó ke-
zekben van az édesanya, aki 
odaadó, szakszerű ápolást és 
gondoskodást kap itt, s nagyon 
modern anya- és bababarát kör-
nyezetben hozhatja világra a 
gyermekét - mondta köszöntőjé-
ben Sári Kovács Szilvia alpol-
gármester.

- Kívánom, hogy minél több 
karcagi csemete lássa meg itt a 
napvilágot, a dolgozóknak pe-
dig azt, hogy könnyű, probléma-
mentes szülések kerüljenek itt 
lebonyolításra. Az itt dolgozók-
nak további jó egészséget, mun-
kájukhoz sok sikert kívánok - fo-
galmazott az alpolgármester.

A kórház vezetése nevében Nagyné 
László Erzsébet főigazgató köszönte 
meg a beruházáshoz a kormány támo-
gatását, amellyel a szülőszoba és a Szü-
lészeti-nőgyógyászati Osztály is család-
barát lett.

- Intézményünk újabb pályázatot 
nyújtott be az osztály számára még esz-
közbeszerzésekre, illetve az itt dolgo-
zók - várandósgondozás, szülésfelkészí-
tő, szülés utáni - képzéseire. Dr. Farkas 
Béla osztályvezető főorvos úrnak és az 
itt dolgozó kolléganőknek köszönhető-

en olyan fejlesztések történtek most is, amelyek 
továbbviszik a szülészet jó hírnevét. Nem vélet-
lenül kapott az elmúlt években több díjat is ez az 
osztály - hangzott el a főigazgatótól, aki ehhez még 
egyszer gratulált, a további munkához jó egészsé-
get, sok szakmai sikert kívánt.

S hogyan újult meg 55 millió forintból, s lett csa-
ládbarát a szülészeti osztály és a szülőszoba is az 
alternatív szülési lehetőségekkel, azt dr. Farkas 
Béla osztályvezető főorvos mutatta be a jelenlé-
vőknek.

DE

Családbarát szülészetet adtak át a kórházban

A Debreceni Egyetem Környe-
zetgazdálkodási Kar első éves 
mesterhallgatói az egyetem Kar-
cagi Kutatóintézetében szakmai 
gyakorlaton vettek részt. Taná-
ruk, dr. Zsembeli József, az inté-
zet igazgatója fontosnak tartja, 
hogy hallgatói a gyakorlatban is 
megnézzék a talajtani vizsgála-
tokat, ezért hozta el őket néhány 
napra a nagykun városba.

- A hallgatóimat mindig meghí-
vom karcagi gyakorlatra, most hét 
mesterszakos környezetgazdálkodá-
si agrármérnök hallgatóm van itt. A 
két kenyai mellett van egy-egy eti-
óp, kínai, mongol, kazak és maláj 
diákom. Első nap a félévi anyagból 
írásbeli vizsgát tettek, most talajta-
ni méréseket végeznek, ezzel az el-
méleti ismereteiket mélyítik el. Úgy 
látom a szemeik csillogásából, hogy 
vannak dolgok, amelyek most es-
nek le nekik, most tudják összekap-
csolni az elméletet a gyakorlattal.

- Ha végeznek, maradnak vagy 
visszamennek hazájukba?

- Elmondásuk szerint szeretnék 
hasznosítani a megszerzett tudást, 
így általában visszamennek, de egyre 
több az a hallgatóm, aki marad dok-

tori képzésre a Debreceni Egyetem. 
Számukra újdonság a Karcagi Kuta-
tóintézet is, amely a térség mezőgaz-
dasági jellegű problémáit tárja fel, és 
arra próbál választ keresni. Ez nekik 
egyedülálló dolog, mert hazájukban 
nincs ilyen. Itt összefüggésében meg 
tudom tanítani nekik azokat a dolgo-
kat, amelyeket később tudnak hasz-
nosítani. Az egyik kenyai lány kifeje-
zetten karcagi témát választott diplo-
mamunkának. Karcagi és környékbe-
li gazdálkodókat keres majd meg kér-
dőívével, s nyáron ugyanezt Kenyá-
ban is megcsinálja majd.

A kérdőíves felmérésben arra ke-
resi majd a választ, hogy talajműve-
lés, tápanyag-gazdálkodás, növény-
termesztés terén mennyire veszik fi-
gyelembe a környezeti feltételeket, 
mennyire környezettudatosak a gaz-
dasági szempontok mellett a gazdák. 
Személyes tapasztalataim azt mutat-
ják, hogy sok gazdálkodó figyelem-
be veszi már egy gép kiválasztásá-
nál, hogy az talajkímélő művelést vé-
gez-e, vagy egy növényvédő szernek 
van-e káros hatása például a méhek-
re. Többen megfizetik a magasabb 
árat is a környezetkímélő módszere-
kért, de felmérés hiányában nem lát-
juk ezt pontosan, ezért is lesz jó ez a 

diplomamunka. A felmérésre kitalál-
tunk egy új módszertant, amikor fel-
tesszük a kérdést, egyúttal informáci-
ót is közlünk a gazdálkodóval abban a 
témában, felhívva a figyelmet az inté-
zetben folyó környezettudatos kuta-
tási eredményeinkre. Ezzel a kérdezve 
tanítás módszerrel becsempésszük a 
gazdálkodók tudatába, hogy ne csak 
akkor jussunk eszükbe, amikor ren-
dezvényeinkre eljönnek. Ezért én is 
kíváncsian várom a felmérés eredmé-
nyét - mondta dr. Zsembeli József.

- Kenyából érkeztem, s azért vá-
lasztottam Magyarországot, mert jó 
az agrároktatás európai szinten is - 
mondta Caroline Nyaboke. Hallottam 
a Debreceni Egyetemről, s környezet-

gazdálkodási mérnökként fő célom, 
hogy olyan új ismereteket szerezzek, 
amelyek más aspektusból is megvilá-
gítják a mezőgazdaságot. Itt minden 
újdonság volt számomra, hiszen nagy 
különbségek vannak a klímában és a 
talajokban is Kenya és Magyarország 
között. A karcagi gyakorlat nagyon 
tetszik, mert megnézhetem, hogyan 
végzik a talajtani kísérleteket, nálunk 
nincs ilyen lehetőség. Várom a kérdő-
íves felmérést is, itt nagyon kedvesek 
és segítőkészek a kutatók, remélem a 
környékbeli gazdálkodóktól is kapok 
olyan információkat, amit hasznosí-
tani tudok majd a dolgozatomban - 
mondta a kenyai lány.

DE

Tanulni jöttek hozzánk

Karsai Emma és szülei örömmel vették igénybe a családi szobát
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A Túrkevei Múzeum 1967-ben vet-
te fel a Finta testvérek nevét. A három 
szobrásztestvér – ahogyan magukat 
nevezték: a „Triumvirátus” – hagya-
tékának megőrzését, ápolását és fel-
dolgozását végzik. Ezekből több is lát-
ható a Györffy István Nagykun Múze-
umban nyílt időszaki tárlaton, amely 
március 10-ig látogatható - tudtuk meg 
dr. Nagy Molnár Miklós igazgatótól.

A Finta testvérek közül Sándor 
1920-ban Amerikába indult, ahol 
útjának első meghatározó állomása 
Brazília lett. Majd 1923-ban felesé-
gével az Egyesült Államokban, New 

Yorkban telepedett le. Brazíliában 
első sikerét az „Erő” szobrának meg-
mintázásával érte el. 1922 novem-
berében a centenáriumi képzőművé-
szeti kiállításon 19 különböző alko-
tással szerepelt. Ebben az időszak-
ban sokat tartózkodott az őserdők 
környékén, ahol megismerkedett a 
bennszülöttekkel, és nemcsak mo-
delleket talált indián barátaiban, de 
történeteik, legendáik megihlették 
írói fantáziáját is. Későbbi írói mun-
kásságában helyet kaptak ezek a 
Brazíliában szerzett élmények. 

DE

Végéhez közeledik a Városgondnokság épületének a felújítá-
sa. A részletekről Molnár Pál igazgatót kérdeztük.

- A 120 milliós beruházás munkái 75%-os készültségi fokban van-
nak, várhatóan április 30-án kész lesz. A vállalkozó a határidő tartása 
mellett a minőségre is nagyon odafigyel, nagyon magas színvonalon 
végzi a munkát. A beruházás megteremti a korszerű körülményeket a 
dolgozók számára, és az évi 3-400 közmunka programban résztvevő 
közfoglalkoztatott is kap egy kulturált várótermet - sorolja a cégvezető. 

Megtörtént a hőszigetelés, a felújítás megfelel az energetikai törvé-
nyeknek, teljesen megújul a fűtési rendszer, a kazán és a fűtőtestek is 
teljesen újak lesznek, 16 cm-es szigetelést kapott az épület, ami meg-
takarítást jelent. Már kicserélésre kerültek a nyílászárók, s az épület fel-
újításának elkészülte után a tereprendezést, az udvar rehabilitációját 
a Városgondnokság szakemberei végzik majd el - mondta Molnár Pál. 

DE
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Időszaki kiállítás nyílt a múzeumban Felújítják a Városgondnokság épületét

(Folytatás az 1. oldalról)
A köszöntő után a rendez-

vény műsoros esttel folytató-
dott tovább a kulturális köz-
pont színháztermében. A két 
végzős osztály tánccal szóra-
koztatta a megjelenteket, ami-
ben a moderntánc-tudás ötvö-
ződött a digitális eszközök in-
teraktív világával, amelyben 
felelevenedtek a nyolc év isko-
lai emlékei. 

A táncbemutató után „A 
Társulat” által színpadra állí-
tott „Na, ez meg a mi kis falunk!” című darabot te-
kinthették meg a jelenlévők. A szerepeket az iskola je-
lenlegi és volt diákjai mellett pedagógusok, korábbi és 
jelenlegi „györffys” szülők, tanítványok alakították. 

A műsoros est után a második emeleti díszterem-
ben bállal folytatódott a program. Kovács Miklósné 
köszönetét fejezte ki Pánti Ildikó önkormányzati 
képviselőnek, az iskola nyugalmazott igazgatójának, 
akit Gulyás Zsolt plébános, érseki tanácsos, az isko-
la lelki vezetője virágcsokorral köszöntötte az iskola-
ért végzett lelkiismeretes munkája elismeréséül. Vi-
rágcsokorral köszöntötték Szakályné Kolláth Eme-
sét, a „Nyelvi laborral a nyelvtanulásért” Alapítvány 
kuratóriumának elnökét, valamint Szabóné Fábi-
án Évát, a szülői munkaközösség elnökét, a kurató-
rium titkárát.  

F. Kovács Sándor, városunk és térségünk or-
szággyűlési képviselője köszöntőjében elmondta, 
hogy jó azt látni, hogy az iskola megőrizte azokat 
a hagyományait, amelyek hosszú évtizedeken ke-
resztül Karcag város és a Nagykunság egyik leg-
erősebb általános iskolájává tették. -„Öregbítsétek 
ezen öreg iskolánk öreg hírnevét!” - zárta köszöntő-
jét a képviselő.

Dobos László polgármester pohárköszöntőjében 
elmondta, hogy a rendezvény egy jó ügyért folyta-
tott kezdeményezés volt, amelyet az iskola akkori 
vezetése sok-sok évvel ezelőtt hozott létre.

- Minden ilyen rendezvény számos teendővel 
jár, és az a sok-sok jóakarat, ami egy ilyen esemény 
szervezése kapcsán összeadódik, azt mindenképpen 
elismeréssel kell néznünk - mondta el a városvezető.

Gulyás Zsolt plébános, érseki tanácsos, az iskola 
lelki vezetője pohárköszöntőjében elmondta, hogy 
fontos számukra, hogy jó iskolát „építsenek”.

- Az iskola vezetése elkötelezett abban, hogy a 
gyerekeket lelki, szellemi és testi egészséghez se-
gítsük, és abban támogassuk őket, hogy kiteljese-
dett emberré váljanak. Véleményem szerint egy is-
kola akkor jó, ha a szülők, a tanárok, a dolgozói 
azért munkálkodnak, hogy a gyerekeknek boldog 
jövője legyen. Azt gondolom, hogy az iskoláknak a 
jövője a pedagógusokon, az összefogáson és a kö-
zös célon múlik - fogalmazott az iskola lelki veze-
tője.

A hajnalig tartó bálon a talpalávalóról Farkas Ju-
dit zenész gondoskodott.

Brehó Mónika

Huszonnegyedik alkalommal rendezték meg a Györffy bált
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GYÖRFFY NAPOK

Györffy István néprajztudós születésének 
136. évfordulóját ünnepelték meg a Györffy 
István Katolikus Általános Iskola tanulói, 
pedagógusai. A 26. alkalommal megrende-
zett Györffy Napok rendezvénysorozat prog-
ramjai február 11-én megnyitó ünnepség-
gel kezdődtek, majd versenyekkel folytatód-
tak, végül február 22-én a „Nyelvi laborral 
a nyelvtanulásért” Alapítvány Jótékonysági 
Báljával zárultak.

Február 11-én, kedden délután 
került sor a Györffy Napok meg-
nyitójára, és a helytörténeti pá-
lyázatok értékelésére. Az esemé-
nyen jelen volt Pánti Ildikó ön-
kormányzati képviselő, az iskola 
nyugalmazott igazgatója, Kovács 
Miklósné igazgató, dr. Kasuba 
Jánosné, az iskola nyugalmazott 
könyvtáros tanára, valamint Rapi 
Lajosné, az iskola nyugdíjas törté-
nelem szakos tanára, akik a hely-
történeti pályázatok értékelésében 
vettek részt. 

Szabó Andrea, az intézmény 
igazgatóhelyettese megnyitóbeszé-
dét Illyés Gyula gondolataival kezd-
te: - „A magyar nép tudósa volt. 
Szeretném így is mondani: a magyar nép lett tu-
dóssá benne.” Illyés Gyulának ezek a szavai a ma-
gyar néprajz legnagyobb hatású egyéniségéről, 

Karcag város szülöttjéről szólnak. Arra kell töre-
kednünk, hogy a néphagyomány minden vona-
lon alapjául szolgáljon a magasabb rendű művelt-

ségnek, de annak ne csak színt, hanem belső tar-
talmat is adjon – fogalmazott az igazgatóhelyettes. 

Ezt követően Ábrahám Lea Borka, Illyés 
Gyula: A magyar nép tudósa című művének 
egy részletét adta elő, majd a megnyitó folyta-
tásában Györffy István méltatására került sor 
Kardosné Szilágyi Anikó tolmácsolásában. Ez-
után az iskola tanulói népdalcsokorral köszön-
tötték a megjelenteket.       

Az ünnepség végén az iskola aulájában elhe-
lyezett Györffy-szobor megkoszorúzására került 
sor. Elsőként Pánti Ildikó önkormányzati képvi-
selő, az iskola nyugalmazott igazgatója helyezte 
el az emlékezés virágait. Őt követte a Kátai Gá-
bor Kórház vezetése, majd a Györffy István Ka-
tolikus Általános Iskola igazgatója és diákjai.

A megnyitó végén a „Györffy Napok” továb-
bi programjai kerültek ismertetésre.  

A megnyitót követően került sor az iskola könyvtárában a helytörténeti pályázatok ér-
tékelésére. Ahogyan Szabó Andrea igazgatóhelyettes elmondta, az iskola által évről-év-
re meghirdetett helytörténeti pályázataik célja a néprajzi értékek feltárása, írásba foglalá-
sa, megörökítése a jövő számára.  

Idén a pályázatok témája a karcagi családok hitéleti emlékeinek feltárását, megörökítését, 
a régmúlt szép pillanatainak ábrázolását helyezte előtérbe, illetve lehetőség volt annak be-
mutatására, hogy az ének-zene szeretete hogyan valósult meg Karcagon. A témákban hu-
szonkét pályamű érkezett. A pályázatokat dr. Kasuba Jánosné, az iskola egykori könyv-
tárosa, a városi könyvtáros tanárok munkaközösségének vezetője, valamint Rapi Lajosné 
magyar-történelem szakos nyugdíjas tanár értékelte. 

Helytörténeti pályázat

Megnyitó

Eredmények
Józsa Szabina 5.b (Karc. Nagyk. Ref. Ált. Isk.) A család, 
a hit és a zene szerepe egy karcagi testvérpár életé-
ben „igaz, megélt mesék”, felkészítő tanára: Takácsné 
Csikós Anikó, KIEMELT ARANY; Kovács Bence 6. oszt. 
(Györffy I. Kat. Ált. Isk.) Az ének-zene szeretete Kar-
cagon, KIEMELT ARANY; Marsi Illés Magor 6. oszt. 
(Györffy I. Kat. Ált. Isk.) Az ének-zene szeretete Karca-
gon - Interjú édesapámmal, ARANY; Pintér Gabriel-
la 7. oszt. (Kiskulcsosi Tagisk.) Az ének-zene szeretete 
Karcagon, ARANY; Szabó Rita 8. oszt. (Györffy I. Kat. 
Ált. Isk.) Szép pillanatok a családom régmúltjából, KI-
EMELT ARANY; Szabó Stefánia 6. oszt. (Karc. Nagyk. 
Ref. Ált. Isk.) Hitéleti emlékek a karcagi családokban, 
KIEMELT ARANY, Doma Petra Dorina, Beregszászi 
Flóra 8. oszt. (Kiskulcsosi Tagisk.) Perge Józsefné Farkas 
Mária emlékei, ARANY; Csapó Marianna 6. oszt. (Karc. 
Nagyk. Ref. Ált. Isk.) Hitéleti emlékek a karcagi csalá-
dokban, felkészítő: család, KIEMELT ARANY; Kasuba 
Levente 8. oszt. (Györffy I. Kat. Ált. Isk.) A karcagi görög 
keleti templom története és a hitélet családunkban, 
felkészítők: nagyszülők, KIEMELT ARANY; Sóti Gábor 
7. oszt. (Karc. Nagyk. Ref. Ált. Isk.) Hitéleti emlékek csa-
ládunkban, felkészítő tanár: Takácsné Csikós Anikó, KI-
EMELT ARANY.
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A Györffy István Katolikus Általános Iskolában 
„Mozdulj Györffy” Sportversennyel kezdődött feb-
ruár 10-én, hétfőn a 2020. évi Györffy Napok rendez-
vénysorozat. 

A Városi Sportcsarnokban évfolyamonként mérték 
össze ingafutásban erejüket, kitartásukat az osztályok. 
Mint Kovács Miklósné igazgatótól megtudtuk, ez az 
erőnléti teszt a felsősöknél testnevelés órán kötelező, s a 
gyerekek így, versenykörülmények között jobban szere-
tik. Külön díjazták évfolyamonként a legtöbb kört meg-
tevő lányokat és fiúkat is.

A nap végén az alsósok és szüleik is részt vettek egy 
közös ingafutáson. A futás végén a gyerekek almát és 
ivólevet kaptak, s a kórház EFI-Lek irodájának munka-
társai pedig egészségügyi szűrővizsgálatokra várták a 
diákokat, valamint az egészséges táplálkozásról is tar-
tottak nekik előadást.

Györffy István születé-
sének 136. évfordulójának 
tiszteletére rajzpályázatot 
hirdetett a Györffy István 
Katolikus Általános Iskola. 
A „Hozzunk létre Györffy 
Galériát!” rajzpályázat díj-
átadóján február 13-án, 
csütörtökön Erőss Edit, az 
iskola pedagógusa, a zsűri 
tagja köszöntötte a diáko-
kat és a felkészítő pedagó-
gusokat.

- Mindannyiunk számára meghatáro-
zó időszak ez a hét: a Györffy Napok ren-
dezvényei. Rendkívüli a mai alkalom, 
mert rajzpályázatunkra 74 alkotás érke-
zett, amelynek témája: A szilaj pásztorok 
és „Családunk kedvenc nótája” volt. A raj-
zokon a népélet hagyományos szokásait 
kiválóan megörökítettétek. A pásztorko-
dás, a puszta, a Hortobágy sokatokat meg-
ihletett. 

Népdalaink a népi kultúra virágai, a ma-
gyar népdal a magyar népzene legősibb 
formája, népi és emberi érzelmeket, gon-
dolatokat testesít meg, fejez ki - itt is több 

népdalt megörökítettetek. Kedves gyere-
kek! Büszkék lehettek rá, hogy a rajzpá-
lyázat feltételeinek eleget tettetek, gyönyö-
rű alkotások születtek. A pályamunkák el-
bírálását tanítóitok végezték - mondta kö-
szöntőjében Erőss Edit, aki a zsűri nevében 
megköszönte a felkészítő pedagógusoknak 
és a szülőknek a pályázat elkészítésében 
nyújtott segítséget.

Az alkotások az iskola aulájában március 
közepéig megtekinthetőek. A pályázóknak 
az Oklevelet és a Bronz, Ezüst és Arany Ce-
ruza Díjakat Kovács Miklósné igazgató ad-
ta át.

„Hozzunk létre Györffy Galériát!”

„Mozdulj Györffy”

Karcagon is sikeres a Zöld Óvoda 
program a Madarász Imre Egyesí-
tett Óvodában - tudtuk meg Gulyás 
Ferencné intézményvezetőtől.

- Az elmúlt években létrejöttek Kar-
cagon is azok az óvodapedagógusi al-
kotóműhelyek, ahol példamutató ered-
mények születtek a pedagógiai mód-
szertan területén, s ezek megfelel-
nek az országosan összeállított kri-
tériumrendszernek is, mind az óvo-
dai környezeti nevelés tárgyi, mind a 
személyi és tartalmi elemeit tekint-
ve. Az Agrárminisztérium és az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma meg-
bízásából a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum 2019-ben is nyílt pályázatá-
ra „Zöld Óvoda” és „Örökös Zöld Óvo-
da” cím elnyerésére mi is több óvodá-
val pályáztunk, az elismeréseket janu-
ár 23-án adták át Budapesten. A pályá-
zat keretében újabb öt óvodánk nyer-
te el a rangos címet, a Jókai úti és a Ki-
nizsi úti Óvodánk második alkalom-
mal kapta meg a Zöld Óvoda címet, a 
Táncsics 17-es Óvodánk harmadik al-
kalommal nyerte el. Ők három évre 
kapták meg újból a rangos elismerést 
- mondta az intézményvezető.

- Nagy örömünkre szolgál, hogy a 

SZIM és a Táncsics 19-es Óvo-
dánk pedig az Örökös Zöld Óvo-
da címet nyerte el, így a Zöldfa 
útival együtt már három Örökös 
Zöld Óvodánk van.

- Kik kaphatják meg és mi-
lyen tevékenységért ezt az el-
ismerést?

- Az Agrárminisztériumban 
egy külön területként kezelik az 
iskolák és az óvodák környezet-
tudatos nevelésének a támogatá-
sát. Ez tulajdonképpen az elért 
eredmények, az eddig végzett te-
vékenységek elismerése. Pályá-
zatban be kell mutatni azt, hogy 
az elmúlt három évben milyen tevé-
kenységeket végeztünk az intézmé-
nyekben a zöldítés területén, a zöldtu-
datosság szempontjából. Ezen a terü-
leten nagyon sok eredményünk van, 
hiszen nagyon komoly fejlesztés folyik 
az intézményünkben a környezettu-
datos nevelés területén. Ennek kereté-
ben van szelektív gyűjtés, biztosított 
a komposztálás, s a megtermelt kom-
posztot a konyhakertekben haszno-
sítjuk. Minden óvodánk nevez a Leg-
szebb konyhakertek versenyre. E mel-
lett nagyon fontosak azok a szakmai 
programok, amelyekkel tudatosítjuk 

mindazt a jeles napokhoz kapcsoló-
dóan, hogy mit is kell tennünk azért, 
hogy a környezetünket védjük, megóv-
juk. Már óvodás korban elkezdjük ezt, 
és nagyon fontosnak gondoljuk, hogy 
ezt a szülőkkel közösen tegyük. Ennek 
érdekében a jeles napokhoz - a Föld, a 
Víz világnapja, Környezetvédelmi nap 
- kapcsolódunk és játékos tevékeny-
ségeket szervezünk a szülőkkel közö-
sen. Elmegyünk erdei sétára a Lomb-
korona tanösvényre, s élvezzük annak 
minden pillanatát a gyerekekkel és a 
szülőkkel közösen, hiszen ezeken az 
alkalmakon nemcsak a gyerekek, ha-

nem a szülők is közel kerülnek a ter-
mészethez, s együtt megtapasztal-
ják azt is, hogy milyen jó érzés együtt 
lenni, s közben arról is beszélünk, ho-
gyan is védjük a természetünket - ezt 
is értékelték, amikor Budapesten át-
vettük az okleveleket Kisfaludy Tibor-
tól, az Emberi Erőforrások Miniszté-
riumának helyettes államtitkárától és 
László Tibortól, az Agrárminisztéri-
um helyettes államtitkárától. S az a cé-
lunk, hogy minél több óvodánk elérje 
az Örökös Zöld Óvoda rangos címet - 
mondta Gulyás Ferencné.

DE

Újabb öt óvoda nyerte el a Zöld Óvoda címet

GYÖRFFY NAPOK
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„A nemzetközi politika szereplői javarészt „kiegyensúlyozatlan, elő-
ítéletekkel sújtott, tisztességtelen „álláspontot képviselnek Izraellel 
szemben.” Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter

A Trump-terv kapcsán Mahmud Abbas mindent bevetett azért, 
hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa elítélje a tervet. Tudta, ha a határo-
zatot az USA meg is vétózza, akkor is nagy nyilvánosságot kap. Csak-
hogy még annyi támogató sem jött össze, hogy egy ilyen határozat 
egyáltalán a tanács elé kerüljön. Azért nem maradt segítő nélkül. Ez 
az ENSZ Emberi Jogok Tanácsa, amelynek munkájában olyan embe-
ri jogok „élharcosának” tekintett országok vesznek részt, mint Szo-
mália, Eritrea, Kamerun, Banglades. A legutóbbi, véleményem sze-
rint igen furcsa határozatuk az volt, hogy nyilvánosságra hozták a 
Ciszjordániában tevékenykedő izraeli és külföldi cégek nevét, hogy 
bojkottálja a világ azokat. Michelle Bachelet, a tanács vezetője még ar-
ra sem volt hajlandó, hogy megnézze ezeket a cégeket és meggyőződ-
jön arról, hogy hány arab munkásuk van például. Amúgy ez teljesen 
„elfogulatlannak” nevezhető cselekedet. Ha feleannyi energiát fordí-
tana a tanács a kereszténység megvédésére, mint amennyit Izrael zak-
latására, már lenne értelme a munkájuknak. Annyit még az emberi 
jogokról, hogy Izraelben 
minden egyház szabadon 
működhet, míg ez nem-
igen mondható el Gázáról 
és az Abbas által vezetett 
területekről.

Természetesen az EU 
külügyi főbiztosa is ké-
szített egy határozatot a 
terv elítélésére. Csakhogy 
hazánk mellett még öt 
ország is ellene volt, így 
az megbukott. A saját vé-
leményét mondta el ké-
sőbb, amelynek már sem-
mi realitása nincsen, hiszen akárhány terv volt a kétállamiságra, azt az 
arabok mind elutasították, területi engedmény ide vagy oda. 1947 régen 
volt, az ENSZ határozatok még ajánlási szinten sem hoztak eredményt, 
a rendezésre valami újat kellene kitalálnia a főbiztosnak, mert a régiek 
ismétlése nem vezet sehova.

Izraelben sem egyszerű a helyzet. A jelenlegi két nagy választási tö-
mörülés elfogadta Trump javaslatát. Ahogy az lenni szokott, egy har-
madik politikai szereplő is megjelent. Ő Ehud Olmert, aki Izrael mi-
niszterelnöke is volt, majd korrupció miatt börtönbüntetést kapott. 
Ő sokat tárgyalt Abbasszal a békéről és nagy engedményeket tett ne-
ki, persze ebből sem lett semmi. Most felbukkant újra a politikában, 
és erősítette Abbas helyzetét azzal, hogy közösen értékelték a tervet, 
amelynek javarészét Olmert elutasította. Abbas kijelentette, hogy csak 
vele hajlandó tárgyalni. Ennek nem volt igazán pozitív visszhangja Iz-
raelben, annak fényében, hogy Abbas kihangsúlyozta, hogy sem az 
USA-val, sem Izraellel nem tárgyal, és megszakította velük a kapcso-
latokat.

A magyar álláspont az, hogy Trump terve stabilitást és békét te-
remthet a Közel-Keleten. Szijjártó Péter szerint a javaslat egybevág 
azzal a három szemponttal, amelyet az ország képvisel. Tisztességes 
megközelítés Izraellel szemben, közvetlen tárgyalások és kétállami 
megoldás. Magyarország nem támogatja a kereskedelmi embargót Iz-
rael ellen, azt, hogy az EU intézmények Izrael ellenes politikát kép-
viseljenek az ENSZ-ben. Ellenzi az ENSZ Izraelt elítélő határozatait, 
amelyek csak a feszültség szítására alkalmasak. Támogatja a terrorel-
lenes küzdelmeket.

„Új lendületre, valami újra van szükség, hogy a folyamat ismét erő-
re kapjon, és reális legyen a siker lehetősége” – mondta a külügymi-
niszter.

(Folytatása következik.)
dr. Molnár Sándor

Izrael, ahogy én látom

Ritkaság. Annyi eső esett a sivatagban, 
hogy vízesés alakult ki

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 

Család- és Gyermekjóléti Központ

munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-

mazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Baj-

csy-Zsilinszky utca 6. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatok: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény, az 1997. évi XXXI. törvény, a 15/1998. (IV.30.) NM rende-
let vonatkozó részei, illetve a szakmai protokoll és módszertani útmuta-
tó alapján szociális diagnózis felvétele, esetmenedzseri feladatok ellátá-
sa a Karcagi Járásban. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezé-
sei az irányadók. 

Pályázati feltételek:
 - felsőfokú képesítés, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletében 

az esetmenedzserre/szociális diagnózist készítő esetmenedzserre vo-
natkozó képesítési előírások, 

 - felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: család- és gyermekjóléti szolgá-
latnál vagy központnál legalább 1-3 év szakmai tapasztalat. 

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű alkalmazkodó és problémamegoldó 
képesség, önálló munkavégzés, empátia, tolerancia. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai 
önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítvány a sikeres pályázást követően; nyilatkozat ar-
ról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok el-
bírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 9. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kun Csilla intéz-
ményvezető nyújt a 06/59-311-006-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
 - postai úton, a pályázatnak a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szo-

ciális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (5300 Karcag, 
Püspökladányi út 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosító számot: 86-1/2020., valamint a munkakör 
megnevezését: szociális diagnózist készítő esetmenedzser,

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

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a benyújtott pályázat alapján a 
munkáltatói jogkör gyakorlója, a szakmai vezető és a fenntartó képvise-
lőjének bevonásával történik. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 16.  

szociális diagnózist készítő esetmenedzser 

Tisztelt lakosság! 
A Karcagi Református Egyházközség nevében köszönjük a 2019. 

évben a Borjúdűlő temető kerítésére befizetett adományaikat, 
amely összesen: 

1.563.000 Ft. 

A munkálatokat igyekszünk elkezdeni a közeljövőben. További fel-
ajánlásaikat szeretettel fogadjuk, amelyek befizethetőek személye-
sen a Református Lelkészi Hivatalban (Karcag, Kálvin utca 3.) vagy a 
11745073-20111425-ös számú számlánkra átutalással. 

A Karcagi Református Egyházközség 
Presbitériuma
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HIRDETMÉNYEK
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 Család- és Gyermekjóléti Központ

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozat-
lan idejű közalkalmazotti jogviszony.                        

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 

5300 Karcag, Bajcsy-Zsilinszky utca 6. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 

járó lényeges feladatok: a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátások-
ról szóló 1993. évi III. törvény és a kapcsolódó rende-
letek által meghatározott feladatokat ellátja. 

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

Pályázati feltételek:
 - felsőfokú képesítés, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. 

sz. mellékletében az esetmenedzserre vonatkozó ké-
pesítési előírások, 

 - felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvő-

képesség. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: család- és gyer-

mekjóléti szolgálatnál vagy központnál legalább 1-3 év 
szakmai tapasztalat. 

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű alkalmazkodó és 
problémamegoldó képesség, önálló munkavégzés, em-
pátia, tolerancia. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget iga-
zoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi er-
kölcsi bizonyítvány a sikeres pályázást követően, nyi-
latkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban 
résztvevők megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munka-
kör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölt-
hető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 9. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további informáci-
ót Kun Csilla intézményvezető nyújt a 06/59-311-006-
os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
 - postai úton, a pályázatnak a Karcagi Többcélú Kis-

térségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ címére 
történő megküldésével (5300 Karcag, Püspökladányi 
út 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosító számot: 85-1/2020., vala-
mint a munkakör megnevezését: esetmenedzser, 

 - elektronikus úton Kun Csilla intézményvezető részé-
re a szszkkarcag@gmail.com e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a benyújtott 
pályázat alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója, a 
szakmai vezető és a fenntartó képviselőjének bevoná-
sával történik. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 16. 

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 
Család- és Gyermekjóléti Központ

munkakör betöltésére.  
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
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: ellátja a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint sze-
mélyek szakmai feladatairól és működésükről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben foglalt 
feladatokat. 

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

Pályázati feltételek:
 - felsőfokú képesítés, iskolai szociális munkás, család- és gyermekvédő tanár, család- és 

gyermekvédő pedagógus, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, ennek hiá-
nyában gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pe-
dagógus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, gyógypedagógus, 

 - felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: család- és gyermekjóléti szolgálatnál vagy központ-
nál legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű alkalmazkodó és problémamegoldó képesség, önálló 
munkavégzés, empátia, tolerancia. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, az isko-
lai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a 
sikeres pályázást követően, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztve-
vők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 9. 
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 Szolgáltató 

Központ címére történő megküldésével (5300 Karcag, Püspökladányi út 33.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 87-1/2020., 
valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális segítő,

 -  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 szakmai vezető és a fenntartó képviselőjének bevonásával történik. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 16. 

ESEtMEnEdzSER 
óVoDAI éS ISKoLAI SZoCIáLIS SEGíTő 

Lapzárta: 
2020. március 2. (hétfő) 12.00 óra
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2020. február 28. péntek
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Szalagavatós táncok I.
18.50 Nótacsokor
19.10 Nagykunsági Krónika                                                     
 Aktuális kérdések
 Vendég: F. Kovács Sándor
 Karcagi hírek
 - Elfogadták a város költségvetését
 - Gyorsabban juthatunk el Pestre
 - Vigyázat! Pollenszezon térségünkben
 - Elismerésben részesült dr. Pintér 
 Zoltán Árpád
 - Közeleg a határidő
 - Az év első koncertje
 - Kiállítás a 30 éves évforduló 
 alkalmából
 - Le kell adni a vállalkozói 
 igazolványt
 - Zilahi alapkőletétel
 Háttér
 Vendég: dr. Karsai Lajos rendőr-
 kapitány
20.30 Nagykunsági Híradó
20.50 Orvoskonferencia a Városházán

2020. március 02. 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 03-04. 
kedd-szerda
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet
19.40 Látogató - erdélyi utazás
20.00 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise
21.20 Nagykunsági Híradó 
21.40 Nótaszó a XIV. Kevi Nemzetközi 
 Böllértalálkozón (2020.02.15.)

2020. március 05. 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. Farkas Béla
  Karcagi hírek
 Háttér
 Vendég: Vass József András
20.30 Nagykunsági Híradó
20.40 Karcag Város Önkormányzatának 
 Képviselő-testületi ülése
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

Február 29. (Szombat)
8.00-13.00 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)      

9.00-20.00 óráig
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 32.) (Tesco)

Március 1. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 32.) (Tesco)

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

Anyakönyv
Házasságkötés

2020. február 22. 
Kiss Ildikó - Gál Rudolf Erik
2020. február 22.
Mészáros Brigitta - Zemka 
Péter
2020. február 22.
Törőcsik Alexandra - 
Makai Dávid Richárd

Születés
2020. február 16.
Csatári Klaudia Lívia - 
Ábri Ferenc
Kg., Jókai utca 41. 

Milán Ferenc

Halálozás
Kun Lajosné 
(Szarka Erzsébet) 
 (1937)
Tőkés Jánosné 
(Ács Erzsébet) 
 (1934)
Molnár Imréné 
(Szilágyi Mária) 
 (1941)
Fodor Imre 
 (1929)
Cséti József László 
 (1944)
Márki Ferenczé 
(Györfi Eszter Sára) 
 (1954)

Gyógyszertári 
ügyelet

A Karcag Városi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottsága meghirdeti a karcagi lakóhellyel rendelkező 
felsőoktatásban tanuló hallgatók és középfokú iskolában tanu-
lók 2020 I. félévi tanulmányi támogatásáról szóló pályázatát. 
A pályázat benyújtásának feltétele, a pályázó

 - felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, vagy 
középfokú iskolában nappali tagozatos tanulmányokat 
folytat,

 - tanulmányi eredménye eléri a pályázati kiírásban megha-
tározott tanulmányi átlagot,

 - az egy főre jutó nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 
85.500 Ft-ot.

A pályázati felhívás és az adatlap letölthető a www.karcag.hu 
oldalról, vagy kinyomtatott formában elvihető a Karcagi Pol-
gármesteri Hivatalból.

A pályázatot a Karcagi Polgármesteri Hivatalhoz kell be-
nyújtani (Karcag, Kossuth tér 1. fszt. 52. iroda). 

A beadás határideje: 2020. március 31. 
Az elbírálás határideje:  2020. április 30.  

Karcagi Polgármesteri Hivatal

Pályázati felhívás

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, 

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

Február 29 - Március 01. 
dr. Domán György   Karcag, Ady Endre utca 58. Tel.: 06/30-434-5950
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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 cserép-
kályhás) 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 utca 
3. szám alatt lakóház eladó. 1,5 
szoba, előfolyosó, főzőfülke, cso-
dálatos udvar, kiemelt, frekven-
tált 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.
Karcagon, a Rózsa utca 14. szám 
alatt, 700 m2-es, összközműves 
telken, régi típusú családi ház 
eladó. Tel.: 06/30-656-9406.
Karcag központjában 72 m2-es 
üzlethelyiség kiadó, igény sze-
rint 140 m2-re növelhető. Tel.: 
06/20-937-7535.

Eladó új, 80%-os építettségű, 
földszintes, 5 helyiségű (76 
m2) tanya, tetőtérbeépítési le-
hetősséggel, 0,4 ha körbekerí-
tett udvarral, a Debreceni út és 
a Hortobágy-Berettyó közelé-
ben. Tel.: 06/20-941-6646.
Ipari minősítésű telkek (5 
db) eladók Karcagon, a vá-
ros szélén, a Madarasi úton 
0,8-1,8 ha közötti nagyság-
ban. Mindösszesen 6,3 ha. Tel.: 
06/20-941-6646.
Eladó a Kisvénkert, Kékvirág ut-
cában 939 m2-es kert, fele fel-
kerítve, fúrt kút és lakókocsi 
rajta. Simson 950 B/1 eredeti 
papírokkal eladó. Tel.: 06/30-
216-9216.

Állat
Kopasztott kövér kacsa eladó! 
Karcag, Soós István utca 12. 
Tel.: 06/59-311-969, 06/30-244-
5160.
Kopasztott csirke eladó! 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 keltetés-
re. 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 felvásá-
rolok! Örökölte, vagy csak meg-
unta a régi dolgait? Megveszem 
a legmagasabb napi áron, és 
mindent el is szállítok. Hívjon bi-
zalommal! 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 alkatrész, 
stb. olcsón, Opel „C” Corsa első 
szélvédő alkatrész, 14’-os nyá-
ri gumi, Hetra 380/220-as he-
gesztőtrafó, kempingkerékpár, 
Neumann 16 programos villany-
varrógép. Tel.: 06/30-323-0505.
Eladó Daewoo Kalos 1200-as 
jó állapotban, másfél éves mű-
szakival Karcagon. Tel.: 06/30-
452-0950.
Nitrogén, foszfor és kálium mű-
trágyák, kis és nagy tételben, va-
lamint fémzárolt zab-, kukorica-
vetőmag, továbbá tisztított, to-
xinmentes szemes kukorica, kör-
bálás búza és zabszalma eladók 
az Agrohungária Kft-nél. Tel.: 
06/59-503-553, 06/20-941-6646.

Faláttöréses FÉG és Lampart 
gázkonvektor, kitűnő állapo-
tú sparhelt, valamint 2 db ön-
töttvas kád eladó. Tel.: 06/20-
941-6646.
Az Agrohungária cégcsoport 
keres gyakorlattal rendelkező 
erőgépvezetőket, mezőgazda-
sági gépszerelőt, villanyszerelőt 
karcagi telephelyére. Előny: nö-
vényvédelmi végzettség. Halas- 
tavi tevékenységgel, folyamatos 
munkavégzésre keresünk halá-
szokat és juhászatba hozzáértő 
házaspárt. Jogosítvány kötele-
ző! Tel.: 06/20-941-6646, 06/20-
477-7654. 
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.

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.
Vállalok függönyszegést, ruha-
felhajtást, cipzárcserét kabátba 
és nadrágba. Tel.: 06/70-527-
0343.
Idősgondozást, betegápolást 
és irodatakarítást vállalok. Tel.: 
06/30-238-2918.
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.

APRÓHIRDETÉS

TISZTELT 
HIRDETŐINK!

SZERKESZTőSéGÜNK A 
HIRDETéSEK 

VALóSáGTARTALMáéRT 
FELELőSSéGET 
NEM VáLLAL!

 - Általános iskolai biológia tanár - kémia szakos tanár 
(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:

Horgászok figyelem!
A Téglagyári-tavon 

február 22-én elmaradt 
társadalmi munkát 

(nádégetést) február 29-én, 
szombaton 8.00 órától 

szeretnénk pótolni. 
Az égetést végző személyek 

száma minimum 6 fő. 
Lapátot, villát hozzatok 

magatokkal!
elnökség

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2020. március 6-án jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!
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SPORT

SzÜLŐI táJÉkOztAtÓ
Tisztelettel meghívjuk a református iskola iránt érdeklődő 

kedves szülőket beiskolázási szülői tájékoztatónkra.
Időpont: 2020. március 5. (csütörtök) 16.30 óra

Helye: Karcag, Varró u. 4. (földszint)
Telefon: 06/59-400-577

Minden érdeklődő szülőt szeretettel hívunk és várunk! 
Iskolavezetés

Negyedik alkalommal került meg-
rendezésre Karcagon az Asztalite-
nisz Diákolimpia Országos Döntője 
február 20-23 között a Városi Sport-
csarnokban, ahova az ország min-
den pontjáról érkeztek versenyzők. 
Az eseményen az I-VI. korcsoport 
A és B kategóriás versenyzői egyé-
niben és csapatban mérték össze tu-
dásukat. Az amatőr és az igazolt ver-
senyzők külön kategóriában verse-
nyeztek, hogy a küzdelem végén a 
legjobbak szerezhessék meg a „Ma-
gyarország diákolimpia bajnoka” cí-
met. 

Mint Szepesi Tibortól, a rendez-
vény szervezőjétől megtudtuk, min-
denhonnan a megyei első helyezett 
érkezhet az országos döntőre, amely 
azt jelenti, hogy az összes megye és 
Budapest is képviseltette magát a 
versenyen. Az első nap a középisko-
lás versenyzők egyéni versenyszám-
okban mérték össze tudásukat, a má-
sodik nap a felső tagozatos III-IV. 
korcsoportos versenyzők versenyez-

tek, a szombaton az általános iskolák 
csapatai méretettek meg fiú és leány 
kategóriában, míg a vasárnap a legki-
sebbek, az 1-2., illetve a 3-4. osztályo-
sok versenyére került sor. Összessé-
gében a verseny négy napja alatt kö-

zel négyszáz versenyző fordult meg a 
megmérettetés helyszínén.    

Szabó István, a Jász-Nagykun-Szol-
nok-Megyei Diáksport Tanács el-
nöke elmondta, hogy a megyében 40 
ezer fiatal sportolásáról gondosko-
dik a Magyar Diáksport Szövetség. - 
Ezen a versenyen az ország legtehet-
ségesebb fiataljai mérik össze a tudá-
sukat. Karcagnak az asztaliteniszben 

komoly múltja van. Saját maga szer-
vezte asztalitenisz sportját, amelyben 
mind a mai napig kiváló sikereket ér 
el. A törekvés az, hogy a fiatalok a ta-
nulás mellett, minél több időt fordít-
sanak a sportra, mert ahogyan a mon-

dás is tartja: „Ép testben ép lélek” - 
mondta Szabó István. 

Borbás Zoltán, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűlés alelnöke 
arról szólt, kiemelt jelentőséggel bír, 
hogy Karcag immáron negyedik al-
kalommal rendezi meg az országos 
döntőt.

- A sport kiemelten fontos, hiszen a 
fiatalságot a kitartásra, az erkölcsi és 
testi nevelésre tanítja, ami azt gondo-
lom, hogy talán egy kicsit kikopott az 
értékeink közül az elmúlt időszakban. 
Ebből kifolyólag kiemelt jelentőséggel 
bír az, hogy Karcag otthont adhatott 
egy ilyen rendezvénynek, amely által 
értékkel gazdagodik maga a település 
is, ami hozzájárul ahhoz, hogy az itte-

ni fiataloknak, akár a fiatalok közös-
ségének országos szinten is jó példával 
járjon elől – mondta Borbás Zoltán, a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyű-
lés alelnöke.

Hangsúlyozta, hogy nagyon fontos 
feladat elé állítja a digitális világ fej-
lődése a szakembereket és az edzőket 
a tekintetben, hogy megnyerjék ma-
guknak a fiatalokat, hogy élethosszig 
sportoljanak, és megtalálják maguk-
nak azt a sportbéli tevékenységformát, 
amely hozzájuk a legközelebb áll, hi-
szen a sportban elért szép eredmények 

nemcsak, hogy motiválják őket a foly-
tatáshoz, hanem számos élménnyel is  
gazdagítja életüket, és eggyé, egy aka-
rattá formálja őket. 

Dr. Molnár László, a Magyar Di-
áksport Szövetség stratégiai igazgató-
ja elmondta, hogy a mai nap egyik leg-
fontosabb üzenete, hogy sportolni kell 
élethosszig. Szólt  arról is, hogy a fiata-
lok sportba történő bevonása a social 
media területén is bővül majd, ezál-
tal minél inkább felhívva figyelmüket 
a sport és az egészséges életmód fon-
tosságára.   

A megnyitót követően ünnepélyes 
eskütételre került sor, amely után kez-
detét vette a megmérettetés.

 Brehó Mónika 

diákolimpia Országos döntőt rendeztek karcagon
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