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Ha végigolvassuk a tudó-
si életművet láthatjuk, hogy 
Györffy István néprajztudós 
munkásságában kiemelt helyet 
kapott a szülőváros és a tágabb 
szülőföld, a Nagykunság kutatá-
sa. Az írások sorából elég csak a 
még manapság, azaz közel száz 
évvel a megjelenése után is nép-
szerű Nagykunsági krónika cí-
mű történeti és néprajzi fejeze-
teket egyaránt bemutató köte-
tét kiemelni, (s a sor persze bő-
séggel folytatható). Györffy Ist-
ván országos hírű kutatóként, 
egyetemi tanárként sem sza-
kadt el a szülővárostól: gondja 
volt a Nagykun Múzeum gyűj-
teményére, ásatásokat vezetett 
a határban, tagja lett az Öregdi-
ákok Szövetségének, de jó kap-
csolatot ápolt  pl. Kertész József 
nyomdatulajdonossal, akinek 
üzemében Cifraszűr című köny-
ve is készült. A szülőváros tisz-
telte és megbecsülte őt. Halála 
után – 1940-ben - fontolóra vet-
ték szülőháza múzeummá alakí-
tását, 1948-tól utca, 1951-től az 
újjászervezett Nagykun Múze-
um, 1963-tól iskola viseli a ne-
vét. Alakját három szobor (Cs. 

Kovács Imre, Somogyi Árpád 
és Györfi Sándor alkotásai), va-
lamint Papi Lajos domborműve, 
három festmény és a múzeum 
állandó kiállítása őrzi. Munkás-
ságát több tudományos tanács-
kozáson is méltatták. Ezek kö-
zül, témánk szempontjából ki-
emelendő, az 1984-ben rende-
zett nagyszabású rendezvényso-
rozat, amikor a Györffy István 
Iskola József Attila utcai épüle-
tét is átadták. Ugyanilyen fon-
tos a tudós 110. születésnap-
ján, 1994. február 11-én meg-

rendezett, az iskola vezetése ál-
tal kezdeményezett emlékülés 
is, mert ettől kezdve számíthat-
juk a Györffy Napok elnevezé-
sű iskolahét történetét. Ekkor 
a névadóra emlékező ünnep-
ség mellett bemutatják az intéz-
mény munkáját, a diákok ered-

ményeit, tanul-
mányi versenye-
ket rendeznek 
(1993-tól), hely-
történeti-nép-
rajzi pályázatot 
hirdetnek meg, 
s mivel az isko-
la az 1997/98-as 
tanévben beve-
zette a néptánc-
oktatást, az is-
kolahét rendez-

vényeit már a következő évben 
Györffy Néptánc Gálával egészí-
tették ki. Február eleje két évti-
zede a városi eseménynaptár-
ban is számon tartott, kiemel-
kedő kulturális eseményekkel 
tarkított időszak, s csak remél-
ni tudom, hogy a Magyar Nép-
rajztudomány mai jelesei előtt 
sem ismeretlen, hiszen ez a való-
ban hagyománnyá lett alkalom 
Györffy István töretlen népsze-
rűségének egyik éltetője.

A 2015. február 6-án megren-
dezett Györffy Néptánc Gálá-

nak hagyományosan a Déryné 
Kulturális Központ adott ott-
hont, ahol a közönség (szokás 
szerint) zsúfolásig megtöltötte a 
mozitermet. 

„Nézd a tánc nemeit, mint 
festik játszi ecsettel a népek lel-
két- idézte Berzsenyi Dánielt a 
rendezvényt megnyitó Pánti Ildi-
kó önkormányzati képviselőnő, 
az iskola nyugalmazott igazga-
tója. - Európa akkor lesz erős és 
kulturálisan sokszínű, ha meg-
őrzi a népek lelkét, melyben az 
országok büszkék műveltségük-
re, szellemi és épített örökségük-
re, hagyományaikra, népművé-
szetükre, mindarra, ami csak az 
övék. Ilyenek vagyunk mi, ma-
gyarok a Nagykunságban, s itt 
Karcag városában. A jelenre, a 
jövőre nézve számunkra ele-
gendő útmutatást ad a gála név-
adója, Györffy István néprajz-
kutató: „Európa nem arra kí-
váncsi, hogy átvettünk- e min-
dent, amit az európai művelő-
dés nyújthat, hanem arra, hogy 
a magunkéból mivel gyarapítot-
tuk az európai művelődést”- írja 
Karcag híres szülötte. Népszoká-
saink, hagyományaink, éneke-
ink, táncaink élményekkel gaz-
dagítják életünket. A néptánc 
nem pusztán tartalmas szórako-
zást nyújt, hanem értékeket köz-

vetít. A néptánc segít kibonta-
koztatni a személyiség, a tehet-
ség legjavát. A fellépés öröme 
önbizalmat ad a gyerekeknek, a 
sikerélmény pedig hosszú éve-

ken át elkíséri őket. A táncban, 
a zenében benne van az egész 
világ: a szépség, az erő, a gyor-
saság, a lassúság, mind együtt: 
benne van a táncos egyénisége. 
Legyen ez valamennyiünknek 
csoda, amely a tánccal létrejön. 
S ezt a csodát szolgálja ez a mai 
rendezvény is: az immár tizen-
hatodik Györffy Néptánc Gála.” 

Az idei gálára nem hívtak vi-
déki fellépőket, úgyhogy a dél-
után teljes egészében az isko-

la táncosaié volt. Az osztályok 
táncban mutatkoztak be: az el-
sősök még An-tan-té-nusz-szal, 
a nyolcadikosok viszont már a 
Jászság táncaiból adtak ízelítőt. 
De egyébként is volt ezen a dél-
utánon minden, hiszen felvonult 
szinte az egész Kárpát- meden-
ce, sőt az azon kívül élő magyar 
népcsoportok tánckultúrája: a 
már említettek mellett dunán-
túli, alföldi, moldvai, rábakö-
zi, szatmári, somogyi, bökönyi 
táncokat, lányoknak való játéko-
kat láthattunk. A kulturális köz-
pontban működő Pántlika nép-
tánccsoport fellépése pedig arra 
volt példa, hogy a táncot az isko-
la végeztével sem muszáj befe-
jezni, aki szereti, lehetősége van 
a folytatásra is. Az osztályok – 
a bemutatkozó táncot jutalma-
zó tapson túl - oklevelet vettek 
át két régi néptáncostól Kiss Ág-
nestől és Kiss Gergőtől a sike-
res részvételért, s további jutal-
ma lesz még az eredményes fel-
készülésnek, hogy az idén a tá-
mogatóktól befolyt összeget az 

iskola táncruhák beszerzésé-
re fordítja majd. A alkalomhoz 
tartozik még, hogy a másodiko-
sok ünnepélyesen átadták az el-
sősöknek a hagyományokat jel-
képező babákat, a gála zárása-
ként pedig Szecskó Alfréd tagin-
tézmény vezető búcsúztatta el a 
nyolcadikosokat.

(A Györffy Napok további 
eseményeiről következő lapszá-
munkban olvashatnak.)

Elek György  

Györffy Néptánc Gála

Fotó: Karcag TV
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Közéleti szilánkok
Határtalanul

Annak idején – még a ’70-
es években – emlékszem, 
hogy a határőrség a 
Belügyminisztériumhoz tartozott, 
és viszonylag nagy fegyelem 
volt a sorkatonai szolgálatra 
ehhez az alakulathoz behívott 
katonák soraiban. Különféle 
pletykák keringtek az újoncok 
kiképzésének szigorúságáról és 
a szolgálat közbeni veszélyekről, 
határsértők által elkövetett 
bűncselekményekről. Különösen 
a déli, jugoszláv határnál voltak 
halálos kimenetelű balesetek, 
amikor disszidálók fegyvert 
használtak. Ezért aztán sokan 
szerették volna elkerülni, hogy 
oda hívják be őket. Emlékszem, 
hogy az egyik ismerősöm, 
akinek a falubeli cimboráját 
egy golyó érte- mesélte-, hogy 
milyen „trükkel” kerülte el, hogy 
a határőrséghez hívják be. A 
sorozásnál megkérdezték ugyanis 
tőle, hogy milyen alakulathoz 
szeretne kerülni. Rögtön rávágta: 
a határőrséghez. Miért? Azért, 
mert hallotta ismerőseitől, akik 
ott teljesítettek szolgálatot, hogy 
ott nagyon jó a kaja és néha át is 
lehetett menni és jó osztrák söröket 
inni. Így aztán nem is lett határőr 
– behívták Kalocsára, „forradalmi 
ezredhez” -, ahol nagy szigorúság 
volt az alapkiképzés során, 
úgyhogy később már bánta is, hogy 
hülyének mutatkozott. 

Kétségtelen, azokban az időkben 
szigorúan őrizték a határokat, noha 
csak a nyugati határon keresztül 
jöhetett volna be az „ellenség”. 
Mivel komoly hírzárlat volt, még 
megsaccolni sem lehetett, hogy 
mennyi volt a határsértések száma, 
de sejthetően inkább kifelé akartak 
többen menni, mint befelé. 

Mindezek azért jutottak 
eszembe, mert most az egész média 
az illegálisan hazánk területére 
érkező bevándorlók számának 
emelkedéséről, különösen a déli, 
szerb határszakasz átjárhatóságáról 
tudósít. Tényleg özönlenek 
– pillanatnyilag elsősorban 
Koszovóból- a menekültek, 
akikkel a bonyolult nemzetközi 
emberi jogok miatt nem sokat 
lehet kezdeni. Nem lehet őket 
visszatoloncolni sem, mielőtt nem 
hallgatják őket meg, de sok esetben  
a meghallgatás után sem nagyon 
lehet eldönteni, hogy politikai 
vagy gazdasági menekült e az 
illető. A különféle kisebb ál liberális 
pártformációk hangoskodói jönnek 
a nagy humanitárius eszmékkel a 
befogadásról, meg a multikulturális 
szövegekkel, de egyikük sem 
utazott még le az említett 
határszakaszra körülnézni. A jól 
fűtött rózsadombi lakás foteljaiból, 
könnyű az észt osztogatni…

-ács-

KÖZÉLET
Megyei hírek

A Karcagért Közalapítvány tavaly vásárolta meg és bocsátot-
ta a Déryné Kulturális Központ rendelkezésére azt a 6x8 méte-
res, könnyűszerkezetes, modern színpadot, amelyet a Birkafő-
ző Fesztivál alkalmával avattak fel a szervezők, s azóta minden 
nagyobb ünnepség, koncert és rendezvény alkalmával igény-
be veszik. Szepesi Tibor, a Déryné Kulturális Központ veze-
tője tájékoztatása szerint a hárommillió forint értékű új szín-
pad könnyen kezelhető, jól tárolható és szállítható, emellett 
minden rendezvénynek (néptáncműsoroknak és koncertek-
nek is) biztonságos helyszíne lehet. Másrészt pedig, mivel így 
a korábbi drága bérleti díjak is kiválthatók, az új színpad nem                                     
kis összegű megtakarítást is jelent.

Praktikus és olcsó

A város új színpada az Adventi játszóházon

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek februári 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  február 16. 16 óra,   
  Városháza 2. szoba

Nagyné László Erzsébet
 3. választókörzet  február 17. 16 óra,   
  Városháza 2. szoba

Gyurcsek János  4. választókörzet  minden hétfőn 8–10 óráig,  
  Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  minden kedden 14.30 - 16.30,  
  Városháza 5. szoba

Karcagi Nagy Zoltán
 6. választókörzet  február 18. 16 óra,   
  Városháza 2. szoba

Szepesi Tibor 7. választókörzet  február 23. 16 óra,   
  Kiskulcsosi tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  február 18. 16 óra,   
 Kádas György Általános Iskola, Kisújszállási út 45.

Nagy érdeklődés mellett zajlott február 5-én (csütörtö-
kön) a Megyeházán a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gazda-
körök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége által rendezett gaz-
dafórum. A rendezvény fővédnöke és egyben egyik előadó-
ja dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, városunk 
és térségünk országgyűlési képviselője volt, mellette Györffy 
Balázs, a Nemzeti Agrárkamara elnöke, Kiss Róbert, a NAK 
megyei igazgatója, Szabó Endre, a Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal megyei kirendeltség-vezetője, Jakab István, 
a MAGOSZ elnöke tájékoztatták a jelenlévőket az élelmiszer-
termelő ágazat jelenlegi helyzetéről, legfontosabb kérdéseiről, 
a földalapú támogatásokról, a jövőben várható fejlesztések-
ről. A fórumon megállapították, hogy a magyar mezőgazda-
ság megnyugtató módon fejlődött az elmúlt időszakban an-
nak ellenére, hogy például a közelmúltban a húsárak terén 
csökkenés volt, illetve az orosz piacok nehézségei is kedvezőt-
lenül érintették a hazai mezőgazdasági termékek értékesíté-
si lehetőségeit. A találkozón a résztvevők szakszerű tájékoz-
tatást kaphattak az őket érdeklő legfontosabb kérdésekről is.

Gazdafórum a Megyeházán

Fotó: Internet

Február 6-án (pénteken) a Városházán tartotta lelkész-gond-
noki értekezletét a Nagykunsági Református Egyházmegye Es-
peresi Hivatala. Az értekezleten részt vett Dobos László, Karcag 
polgármestere, dr. Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter, 
térségünk országgyűlési képviselője és Kovács Sándor, a J-N-SZ 
Megyei Közgyűlés elnöke, Tisza-tavi miniszteri megbízott is.

Az áhitatot Koncz Tibor karcagi elnök-lelkész tartotta, majd 
Beszterczey András esperes előadását hallgathatták meg a jelen-
lévők az egyházmegye helyzetéről. „A Tisza-tavi templomok út-
ján” most befejeződött több száz milliós projektből megvalósult 
templomfelújításokról Fazekas Szabolcs, Tomajmonostora pol-
gármestere szólt.

Lelkész-gondnoki értekezlet

Tisztelt Karcagi Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2015. 
február 20-án (pénteken) 10 órá-
tól 13 óráig fogadóórát tartok.

Helyszín: 
Városháza, Karcag, Kossuth tér 1. 

Vendégem dr. Kanász-Nagy László, 
Karcag 2. számú választókerületének 
képviselőjelöltje.

Tisztelettel várom Önöket!

Dr. Fazekas Sándor
országgyűlési képviselő
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INTERJÚ

A több mint százezer em-
ber ellátásáról gondoskodó 
Kátai Gábor Kórház munkájá-
ról Nagyné László Erzsébet fő-
igazgatóval beszélgettünk.

- Az év jól indult, ha az év vé-
gi kasszasöprést nézem, hiszen 
a kormány és az OEP intézke-
désének köszönhetően mintegy 
44 millió forintot kaptunk, ami 
jelentős mértékben hozzájárult 
ahhoz, hogy a szállítói tarto-
zásállományunkat csökkentsük 
– mondja a főigazgató, akitől 
megtudtuk, az intézményben a 
szakdolgozók, orvosok megfe-
lelő színvonalon és maximáli-
san a tudásuknak megfelelően 
dolgoznak, minden beteget el-
látnak, aki a kórházba érkezik 
és erre megfelelő progresszivi-
tási szintű osztályaink vannak.

- Milyen fekvőbeteg osztályok 
vannak az intézményben?

- A fekvőbeteg részlegen be-
lül különálló osztály a Sürgős-
ségi Betegellátó Osztály, az el-
ső emeleten, mely 2 x 12 órás 
műszakban, huszonnégy órá-
ban dolgozik. Gyakorlatilag 
egy kapu az intézmény felé, 
hiszen a szakmai ellátás a fek-
vőbeteg ellátásokon dolgozó 
orvosokat terheli, konzílium-
ba ők jönnek le és látják el a 
beteget. A három műtéti osz-
tály a központi műtővel a tra-
umatológia, a sebészeti és a 
szülészet-nőgyó-gyászati osz-
tály. Ezen kívül van gyermek-
osztályunk, pszichiátriánk, 
belgyógyászatunk, kardiológi-
ánk és rehabilitációs osztálya-
ink is vannak.

A várólisták a kórház ese-
tében nagyon rövidek, mert 
mind a sebészet, szülészet- nő-
gyógyászaton szinte nincs is és 
egynapos ellátását is tudunk 
biztosítani. Leghosszabb, 1-2 
hét a várakozás a szemésze-
ti műtéteknél van, hiszen van 
járóbeteg szakrendelés, s min-
den csütörtökön tömbösített 
szemészeti műtéteket látha-
tunk el közreműködő segítsé-
gével, nem kell az ellátottak-
nak Szolnokra vagy Debrecen-
be mennie például szürkehá-
lyogműtét miatt.

A CT-nk is 168 órás OEP fi-
nanszírozásban működik, itt 
nemhogy várólistánk nincs, 
kapacitásuk van, így fogadjuk 
az ország bármely részéből ér-

kező betegeket is – hangsú-
lyozta a főigazgató.

A követező hetekben ezek-
ről az ellátásokról fogunk bő-
vebben is szólni. Első alkalom-
mal a kilencedik emeleten lévő 
gyermekosztály és az ápolási 
osztály munkáját mutatjuk be.

A csecsemő és gyermekosz-
tályt dr. Szabó Mária főorvos-
nő vezeti.

- Az osztályunkon három 
főállású és két részmunkaidős 
orvos dolgozik, és dr. Aradi 
Erzsébet főorvosnő a szakren-
delést látja el heti két napban. 
Az ellátási területünk a kór-
ház egésze. Évente 8-900 gyer-
meket ápolunk osztályunkon. 
A szülők felvételére is lehető-
ség van, egyelőre az osztályon 
tudjuk őket elhelyezni, de ter-
vezzük kismamaszálló létre-
hozását is. Az, hogy az anyu-
kák itt vannak a beteg gyer-
mekükkel az a kicsiknek se-
gítséget jelent. Osztályunk 60 
százalékban légúti betegeket lát 
el, de neurológiai, epilepsziás, 
húgyúti fertőzéses gyerekek-
kel is találkozunk, néha cukor-
beteg gyermek is bekerül hoz-
zánk, de fül-orr-gégészeti, sze-
mészeti, bőrgyógyászati be-
tegeink is vannak. Sok eset-
ben a szülőknek is segítünk 
a gyermekek ellátásában – 
mondja a főorvosnő, akitől 
megtudtuk, az osztály mű-
szerellátottsága nagyon jó, ez 
köszönhető az osztály alapít-
ványának is, hiszen az ő se-
gítségükkel tudtak több esz-
közt beszerezni.

Kátainé Jakl Anna veze-
tő ápolótól megtudtuk, a nyolc 

kórteremben húsz ágy van, s 
tizenkét szakápoló dolgozik itt. 

- Minden ápolónk csecsemő - 
és gyermek-szakaszintens vég-
zettséggel rendelkezik. Igyek-
szünk mindent megtenni azért, 
hogy azok a kicsik is jól érezzék 
itt magukat, akiknek nincs bent 
hozzátartozója. Az ő mentál-
higiénés, holisztikus ellátásu-
kat segítik heti két nap a Jókai 

úti tagóvoda óvónői, akik kre-
atív foglalkozásokat tartanak a 
részükre, vagy éppen a kis lel-
kület ápolva, játékos formában 
eljátsszák milyen műtét vár a 
kicsikre. Emellett a folyóso-
kat, kórtermeket is igyekszünk 
színesebbé tenni. Az óvónők a 
gyerekekkel közösen készíte-
nek dekorációkat. A jeles ün-
nepekről az egyházi iskolák di-
ákjai műsorral kedveskednek 
az éppen akkor osztályunkon 
fekvő kis betegeknek.

Ottjártunkkor is több anyuka 
feküdt bent az osztályon beteg 
gyermekével. Kakó Mária kis-
lányával Tomajmonostoráról ér-
kezett. A kislányának, Zoénak 
tüdőgyulladása van, így min-
den percben bújik oda édesany-
jához. 

- Amikor bejöttünk a kór-
házba, itt hallottam, hogy be 
lehet feküdni a kicsivel az osz-
tályra. Már három napja itt va-
gyunk. Így sokkal nyugod-
tabb, jobban tudják a kezelése-
ket is adni a kislányom részére. 
Örülök, hogy 24 órában itt le-
hetek mellette, hiszen nagyon 
anyás. S bár a nővérkék nagyon 
kedvesek az osztályon, tudom, 
hogy jó kezekben van a kislá-
nyom, de nekem is könnyebb, 

hogy nem kell naponta utaz-
gatnom hozzá. 

Az ápolási osztályt dr. 
Zsembeli József főorvos vezeti. 
Az osztály korábban a volt fer-
tőző épületében kapott helyet, 

s bíznak abban, hogy hamaro-
san vissza is kerülhetnek oda - 
derült ki a főorvos úrral folyta-
tott beszélgetésből, akitől meg-
tudtuk, hogy nagy empátia is 
szükséges ehhez a munkához.

- Az ápolási osztály tíz éve 
huszonnégy ággyal műkö-
dik. Azért jött létre, hogy se-
gítsük azoknak az emberek-
nek az egészségügyi állapotát 
megőrizni, akiknek otthoni 
körülmények között már ezt 
nem tudják megoldani. Szíve-
sen veszünk fel olyan betege-
ket is, akinek gondozója ma-
ga is műtétre szorul, vagy épp 
hosszabb időre elutazik. Van-
nak olyan betegeink is, akik 
valamiért a szociális hálóból 
kiesnek. 

Az átlagos életkor 79 év, át-
lagosan 65 napig vannak ezek 
az idős emberek nálunk. Az 
ápolónőknek is különösen jól 
fel kell készülniük az ápolá-
sukra. A speciális diéta beál-
lítása mellett, gyógytornász is 
jár ide, van rehabilitáció is, hi-
szen igen gyakran előfordul, 
hogy baleseti műtét után, be-
tegeket mi állítunk lábra. Ők 
nagyon hálásak, amikor új-
ra tanulnak járni. Gond a bé-
nult, agyi károsult betegek el-
látása is, hiszen az ő ápolá-
sukban is részt veszünk, mert 
sokszor a család ezt nem tud-
ja megtenni. Sikerélményben 
sajnos nem nagyon van ré-
szünk. Sokszor az ápolónő-
ink kénytelenek átvenni a csa-
lád helyett az elmúlás leasz-
szisztálását. Ez nagyon meg-
viseli a dolgozóinkat is, hiszen 
van, aki hónapokig, akár egy 
évig is itt van nálunk, velük 
nagyon összenőnek az ápoló-
nők is. Betegeink hetven szá-
zaléka karcagi, de a kórház el-
látási területéről is veszünk fel 
idős embereket – mondja dr. 
Zsembeli József, akinek mun-
káját nagyon jó nővérgárda se-

gíti Bereczkiné Tóth Edit osz-
tályvezető ápolónő irányításá-
val.

- Tizenegy kétműszakos 
ápoló, két egyműszakos ápo-
ló és egy kisegítő dolgozik itt. 

Az ápolók mindannyian szak-
képzettek – sorolja a vezető –. 
Én az indulása óta vezetem az 
osztályt, előtte tíz évet a kró-
nikus belgyógyászaton dol-
goztam. Nagyon szeretem az 
idős betegeket, a velük való 
foglalkozást.

Minden olyan beteg, aki na-
gyon rossz állapotban van, azt 
nekünk is nagyon nehéz fel-
dolgozni, hiszen már sokszor 
látni, mi lesz ennek a követ-
kezménye. Egymást is támo-
gatjuk az osztályon, hiszen az 
különösen nehéz, amikor va-
laki egy számára is ismerős 
idős embert veszít el a leggon-
dosabb ápolás mellett is. Épp 
ezért az osztály dolgozói lelki-
leg és barátilag is segítik egy-
mást.

A hozzátartozóknak sem 
könnyű ez. Kisújszállásról 92 
éves édesanyját hozta be az 
osztályra egyik lánya, aki bár 
tudja mi vár hamarosan rá, de 
még nincs felkészülve.

- Bár hatan vagyunk test-
vérek, többen vidéken élnek, 
van köztünk, aki maga is be-
teg, ezért nem tudja anyukát 
hazavinni. Sajnos én sem tu-
dom gondozni, hiszen magam 
is beteg vagyok, lelkiismeret 
furdalásom is van emiatt. Saj-
nos rövid idő alatt édesanyám 
már annyira leépült, hogy nem 
tudnám a 24 órás gondozását 
megoldani, ezért hoztam be az 
ápolási osztályra. Itt, tudom, jó 
kezekben, biztonságban van. 
Mindennap jövök hozzá, láto-
gatom, kedvenc édességét ho-
zom neki.Egy másik kórterem-
ben a karcagi Katona Istvánnét 
kérdeztük. Öt hónapja fek-
szik itt, járókerettel már szé-
pen közlekedik. Nagyon jól ér-
zi magát és bízik abban, hogy 
hamarosan megerősödik any-
nyira, hogy hazamehet.

DE
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Február elején megkezdődtek a vásárcsarnok felújítási munkálatai, s ezzel egyidőben a város 
egyik leglátogatottabb intézménye, de legalábbis annak egyik része hat hétre bezárt. Kinek mi 
erről a véleménye? E heti kérdésünk erről szólt.

A hét kérdése: Mit gondol a vásárcsarnok felújításáról?

ifj. dr. Zsembeli József (47):
Én nem vagyok igazán pia-

cozós alkat, de most erre jár-
va megnéztem a munkákat. 
Nagyon jónak tartom a fel-
újítást, mert a rendezettebb 
épületbelső és külső emel-
ni fogja a csarnok színvona-
lát, ami ma már minden ke-
reskedelmi egység esetében – 
nyilván egy soküzletes, stan-
dos csarnoknál is - elvárható 
és alapvető fontosságú.

Hubai Imréné (67):
Itt elől benéztem az ajtón és 

láttam, hogy odabenn árkokat 
ástak, vagyis csatornát létesí-
tenek, vagy pedig elektromos 
vezetékek futnak majd benne. 
Látszik tehát, hogy többek kö-
zött az infrastruktúrán is ja-
vítanak, amivel eladónak, vá-
sárlónak komfortosabb helyet 
alakítanak ki. Nagyon örü-
lünk neki.

Kurucz Imre (53): 
Nagyon örülök neki. Aki 

járt a piacra tudhatja jól, hogy 
a tető már régebb óta beázott, 
úgyhogy régebben sok bolt elé 
féltetőt raktak vagy esernyőt 
helyeztek el. A felújítással ez 
majd megszűnik és egész biz-
tosan a csarnok belseje is ren-
dezettebb, barátságosabb ké-
pet kap. Ismétlem: nagyon jó-
nak tartom, ideje volt már.       

„A jobb internet közös ügyünk!”- ez volt a szlogenje a Biz-
tonságos Internet Nap idei, országos eseménysorozatának. Egy 
Európai Uniós kezdeményezés nyomán ma már a világ számos 
országában csatlakoznak ehhez az eseményhez. Ez a nap min-
den év második hónapjának második napjára esik, melynek 
célja, hogy felhívja a figyelmet a mobiltelefonok és az online 
technológiák, tudatosabb és biztonságosabb használatára.

A kezdeményezés nem titkolt célja, hogy elsősorban a fiatalo-
kat lássa el a témához kapcsolódó legfontosabb információkkal.

A múlt héten a Városi Csokonai Könyvtár is csatlakozott a 
programhoz. Egy kötetlen beszélgetés és egy rövid előadás ke-
retében hívták fel az intézményt látogató fiatalok figyelmét az 
internet adta lehetőségek mellett annak veszélyeire, biztonsá-
gosabb használatára. Az előadás keretében egy rövid filmet is 
megtekintettek a témával kapcsolatban a jelenlévők.

-dh-

Biztonságos Internet Nap a könyvtárban

Tavaly már beszámoltunk 
arról, hogy Karcag város kép-
viselő-testülete létrehozta a 
Karcagi Értéktár Bizottságot, 
melynek feladata a helyi érté-
kek felkutatása, gyűjtése, nép-
szerűsítése, gondozása.

Az év első testületi ülésén ar-
ról született döntés, hogy a bi-
zottság működtetését az ön-
kormányzat a Györffy István 
Nagykun Múzeum feladatköré-
be helyezi.

Az átadásról és a bizottság 
munkájáról Nagy Molnár Mik-
lós múzeumigazgatót kérdez-
tük

– A Karcagi Értéktár Bi-
zottságot az önkormányzat ta-
valy hozta létre – kezdte Nagy 
Molnár Miklós – . Akkor há-
rom tagot számlált a bizottság 
– Györfi Sándor elnök, Bartha 
Júlia és jómagam. Hivatalosan 
az önkormányzat működteté-
sében álltunk, így a Városháza 
épületében került sor az ülé-

seinkre. Menet közben szük-
ség volt a létszám bővítésére, 
mert ha valaki hiányzott egy-
egy ülésről akkor döntéskép-
telenek voltunk. Így az év má-
sodik felétől kiegészült a tag-
ság Szathmári Lajosné és Pin-
tér Zoltán pedagógusokkal.

– Azok kedvéért, akik nem 
tudják, hogy pontosan mit is 
takar, hogy működik a bizott-
ság, kérem mondja el néhány 
szóban!

– Amikor a bizottság meg-
alakult, meghirdette, hogy 
várja az előterjesztéseket a 
Karcagi Értéktárba javasolt he-
lyi értékekkel kapcsolatban. Az 
elsők között szerepelt a kun-
hímzés, majd aztán a csipke 
és egyértelműen a birkapör-
költ. Ma már számottevő a lis-
tán szereplő értékek sora, csak, 
hogy példaként említsem Né-
meth Gyula professzor, Gaál 
László munkásságát és szelle-
mi hagyatékát. Tehát többfé-
le kategória létezik: szellemi, 
gasztronómiai, épített környe-
zetbe tartozó értékek, stb.

Amikor valami felkerül a 
listánkra, akkor mi azt to-
vábbküldjük, javasoljuk a me-
gyei értéktárba történő be-
jegyzésre. Vagyis, hogy vala-
mi bekerülhessen az országos 
értéktárba, annak megvan a 
sora. Az Országos Értéktár 
Bizottság ezt követően dönti 

el, hogy azt az értéket fölter-
jeszti-e a Hungarikum Bizott-
ságnak a hungarikumok listá-
jára.

– Azzal, hogy a múzeum 
működtetésébe került a bizott-
ság, változik-e valami a műkö-
désében, felállásában, anyagi 
feltételeiben? Gondolom, azért 
van költségvonzata is ennek a 
munkának.

– Semmi olyan változás nem 
következik be, ami a bizottság 
munkáját, vagy akár összeté-
telét befolyásolná. Mindösz-
sze annyi, hogy eddig techni-
kailag a Városházán működ-
tünk és most február elsejétől 
átkerültünk a múzeum fenn-
tartásába. Ott is kell a továb-
biakban működtetni, hiszen 
az értéktár és a hagyomány-
őrzés kicsit fedi egymást. Lé-
nyegében, ez a múzeumnak 
egy szakfeladat-bővítést jelent. 
Nem túl rég írt ki az illetékes 
minisztérium egy pályázatot a 
hungarikumokra vonatkozó-
an. Ezen belül lehet az érték-
tárak működtetéséhez is for-
rásokat szerezni. Az önkor-
mányzat benyújtotta a pályá-
zatot, ami a napokban fog le-
zárulni. Ahogy az előbb em-
lítettem ez feladatbővülés a 
múzeum számára, így a költ-
ségeit is bővíteni kell egy ki-
csit.

-dh-

Múzeumi működtetésben a Karcagi Értéktár Bizottság

A Karcagi Nagykun Re-
formátus Általános Isko-
la másodikosainak tart fő-
ző délutánt havonta egy al-
kalommal Szatmári János, a 
Lovagi Udvar tulajdonosa. 
Legutóbb február 4-én (szer-
dán) voltak itt a kiskukták. 

- A kiskuktáknak tartott 
foglalkozásokkal az a cé-
lom, hogy megismertessem 
a gyerekeket az egészséges 
étrenddel, ételekkel, alap-
anyagokkal. A kicsiknek já-
tékos formában tanítom ezt 
meg, sok- sok magyarázat-
tal. Most még a szakkör tag-
jai az alapoknál tartanak, 
így melegszendvicset ké-

szítettek magvas kenyérre, 
bagettre, sok répával, ubor-
kával, salátával, s közben az 
egészséges étrendről beszél-
gettek.

A foglalkozáson részt vett 
Földváriné Simon Ilona, a 
Karcagi Nagykun Reformá-
tus Általános Iskola igazga-
tónője is, aki mint elmond-
ta, jó lehetőségnek tartja, 
hogy a „kiskukták” megis-
merkednek a főzési alapok-
kal, amit a jövőben otthon is 
tudnak majd kamatoztatni. 
Reméli, jövőre már főzőver-
senyt is rendezhetnek a gye-
rekeknek.

DE
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Bizony-bizony kevesen gon-
dolnák, hogy több mint száz 

évvel ezelőtt már létez-
tek színes fényképek. 
Nem csak olyanok, ame-
lyeket serény alkalma-
zottak festettek át feke-
te-fehérből színesre a 
fényírdáknak hívott kez-
detleges laborokban, ha-
nem olyanok is, amelyek 
úgynevezett autokróm 
eljárással készültek.

Az eljárást a repülés-
ben is jeleskedő Lumiére 
fivérek szabadalmaztat-
ták 1904-ben. A lénye-
ge az, hogy egy üveglapot 
színezett – kék, sárga, 
vörös szemcsékből álló – 

szűrőréteggel vontak be, majd 
lakkréteg segítségével vitték 

fel rá a fényérzékeny anyagot. 
A felvétel elkészítésekor a kü-
lönböző fénysugarak, csak a 
velük egyező színű szemcse-
rétegen tudtak áthatolni és 
ily módon hagytak nyomot a 
fényérzékeny anyagon. 1907-
től ugyan általánosan elterjedt 
ez az eljárás, azonban az idő-
igényes előhívás miatt, még jó 
ideig elterjedt maradt a fekete-
fehér fényképelőhívás. Ráadá-
sul az autokróm képek máso-
lása nagyon problémás, vagy 
épp lehetetlen volt, így egyedi 
darabok maradtak meg a szá-
zad elejéről, azok is általában 
nagyon tehetős családok ha-
gyatékában.

Létezett ugyan egy Utocolor 

nevű előhívó papír már 1912-
ben is, de a végeredmény ál-
talában nem volt megfelelő. 
Jó pár évtizedig kellett várni 
– az 1970-es évekig – amíg a 
színes fototechnika világszin-
ten teljesen elterjedt. De tér-
jünk vissza az 1900-as évek 
legelejére! Magyarország ak-
koriban sok mindenben élen 
járt és lássunk csodát, ebben 
is hamar a világ élbolyába ke-
rült, ráadásul karcagi vonat-
kozása is van. Az első, való-
ban színesben előhívott fény-
képek kapcsán Györffy Ist-
ván és Gönyey Sándor nevé-
vel lehet találkozni. A néprajz-
kutatásban használták elter-
jedtebben az autokróm tech-

nikát, amikor is a népvisele-
tek pontos színeit  dokumen-
tálták például. Azt is kevesen 
gondolnák, hogy már akkor 
divatos volt térhatású képeket 
készíteni, úgynevezett sztereó 
kamerákkal. Megérte a vesző-
dést, hisz máig fennmaradtak 
olyan színes és térhatású fo-
tográfiák, amelyeket Györffy, 
Gönyey és egy bizonyos Köllő 
Rezső fotográfus készítettek a 
múltszázad tízes-húszas évi-
ben. Tavaly nyáron a karcagi 
múzeum is bemutatott néhány 
olyan felvételt, amelyeket vá-
rosunk neves szülötte saját 
maga készített Erdélyben. 

-dh-

A színes fényírdáktól Györffy István felvételéig

Györffy István egyik híres fényké-
pe a Fekete Körös-völgyi gyűjtéséből 

HÍREK

Az Egészségügyi Világszer-
vezet és az Európai Betegség-
megelőzési és Járványügyi Köz-
pont legfrissebb, közös influ-
enzajelentése szerint tovább fo-
kozódott az influenza aktivitá-
sa Európában, a kontinens nyu-
gati része mellett most már Kö-
zép-Európában is. Hazánkban 
a becslés szerint az elmúlt hé-
ten több mint 71 ezren fordul-
tak orvoshoz influenzaszerű tü-
netekkel. Az elmúlt 10 évben 
nem észleltek ilyen magas he-
ti orvoshoz fordulási arányt, és 

nem emelkedett ilyen merede-
ken a betegek száma, mint az el-
múlt három hétben – hangsú-
lyozta az ÁNTSZ. Felhívták a fi-
gyelmet, hogy az influenzafer-
tőzés kockázata csökkenthető az 
általános higiénés szabályok be-
tartásával. Járvány idején lehe-
tőség szerint érdemes elkerülni 
a zsúfolt helyeket, illetve a liftek 
használatát. Zárt terekben gon-
doskodni kell a gyakori, alapos 
szellőztetésről. Aki az influenza 
tüneteit (magas láz, hidegrázás, 
köhögés, torokfájás, orrdugulás, 

nátha, izomfájdalom, fejfájás, 
fáradtság) észleli magán, azon-
nal forduljon orvoshoz. Marad-
jon otthon és tartson távolságot 
másoktól, ezzel is védve őket a 
megfertőződéstől. Karcagon is 
egyre több a beteg, ám dr. Bor-
sos Anikó járási tisztifőorvos tá-
jékoztatása szerint városunkban 
még nincs járvány, de egy-két 
héten belül már megjelenhet. 
Felhívta a figyelmet, hogy most 
már senki ne oltassa be magát az 
influenza ellen, mert a védett-
ség már nem alakul ki. Megbe-

tegedés esetén a legfontosabb az 
azonnali lázcsillapítás, legyen 
mindenkinél otthon lázmérő és 
nagyon fontos a folyadék pótlása 
valamint a vitaminok bevitele. 
Jelenleg a karcagi Kátai Gábor 
Kórház szülészet-nőgyógyásza-
ti osztályának újszülött részle-
gén, a csecsemő- és gyermek-
gyógyászati, az aneszteziológiai 
és intenzív, az ápolási, valamint 
a krónikus belgyógyászati osz-
tályon tilos a látogatás, február 
16-tól (hétfőtől) teljes látogatá-
si tilalom lép életbe.

Fokozódott az influenza aktivitása

- Ajándékboltosok megrende-
lésére, és az évközbeni műhelylá-
togatók számára mindenféle mé-
retű miskakancsókat és tányéro-
kat korongozok. Ezzel már a ta-
vaszra készülök, mert méhésze-
tünk is van és mire befejeződik ez 
a munka - áprilisban -, kezdőd-
het a méhek előkészítése az akác-
virágzásra. Hetvenhárom csa-
ládom van, amikkel május ele-
jén előbb Nyírbogátra, a máso-
dik akácra pedig a hegyekbe, Is-
tenmezejére megyünk méhlegelő-
re. A május és a június a méhésze-
té lesz, de nyár elejétől lehet szá-
mítani a cserépkályha szezon kez-
detét, ami aztán őszig szépen fel-
erősödik. A cserépkályha-rakás 
és karbantartás az utóbbi években 
fontos munkája a műhelynek.

Régi elhatározásom, hogy bár-
milyen válságban is van a szak-
ma, ebben a műhelyben amíg én 
dolgozok, mindig készülni fog-
nak fazekastermékek. Erre gon-
dolva szeretném az idén megvaló-
sítani régi tervemet egy nyári fa-
zekas szakkör beindításával kap-
csolatban. Év közben jönnek ide 
hozzánk általános iskolás cso-
portok, és nagy élvezettel próbál-
ják ki a korongozást. Egy nyári 
szakkörben több gyerekkel lehet-
ne ugyanezt gyakorolni. Legalább 
kimozdulnának a számítógép elől 
– és hát esetleg utánpótlásnak va-
ló tehetségekre is rátalálhatnánk.

-e-

Megkérdeztük: Mik 
a tervei Tóth János 

fazekasnak?

Rendőrségi hírek
Pénzt követelt

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság eljárást indított felfegyver-
kezve elkövetett rablás bűntett 
elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt egy fiatalkorú 
kunmadarasi lakos ellen. A 17 
éves fiú 2015. február 8-án, 19 
óra körüli időben Kunmada-
ras egyik utcáján előzetes szó-
váltás nélkül bántalmazott egy 
férfit, akit földre lökött, majd a 
zsebéből elővett késsel a sértet-
től pénzt követelt. A rémült fi-
atalember – a fenyegetés hatá-
sára - átadta a nála lévő kész-
pénzt támadójának, aki a zsák-
mánnyal elszaladt. A helyi 
rendőrök a beszerzett adatok 
alapján, valamint jó személy- 
és helyismeretüknek köszön-
hetően 1 órán belül azonosítot-
ták a bűncselekmény elköveté-
sével megalapozottan gyanú-
sítható fiút, akit lakásán elfog-
tak. A kunmadarasi nyomozók 
a 17 éves fiatalt őrizetbe vették 
és előterjesztést tettek előzetes 
letartóztatásának indítványo-
zására.

Kabátokat vitt 
magával a 
besurranó

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság eljárást indított lopás vét-
ség elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt B. Attila 
karcagi lakos ellen. A 49 éves 
férfi 2015. február 7-én a dél-
utáni órákban a nyitott bejá-
rati ajtón besurrant egy karca-
gi családi házba, ahonnan el-
tulajdonított két télikabátot. A 
járőrök az egyik utcában iga-
zoltatták a férfit, aki nem tu-
dott elszámolni a nála lévő ka-
bátokkal. A helyi rendőrök jó 
személyismeretének köszön-
hetően rövid időn belül azo-
nosították a dzsekik tulajdo-
nosát, akit – mielőtt ő észlel-
te volna – értesítettek a lopás-
ról. Az egyenruhások B. Atti-
lát elfogták és előállították a 
Karcagi Rendőrkapitányság-
ra, ahol a nyomozók gyanúsí-
tottként kihallgatták, őrizetbe 
vették és kezdeményezték elő-
zetes letartóztatását.

Hangszórót lopott
A Karcagi Rendőrkapitány-

ság eljárást indított lopás vét-
ség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt egy fiatalkorú-
val szemben. A 15 éves fiú 2015. 
február 1-jén, 17 órakor egy kar-
cagi áruházban egy hangszó-
ró áruvédelmi etikettjét letörte, 
majd a termékkel fizetés nélkül 
távozott. A bolt biztonsági szol-
gálatának munkatársai a kame-
rafelvételeket elemezve észlelték 
a lopást és értesítették a rend-
őrséget. A karcagi nyomozók a 
beszerzett adatok alapján azo-
nosították a karcagi fiatalt, akit 
2015. február 6-án előállítottak 
a rendőrkapitányságra és gya-
núsítottként kihallgattak. 

Eltűnés miatt keresték
A karcagi járőrök 2015. február 

5-én 9 óra 45 perckor Karcagon, a 
vasútállomáson igazoltattak egy 
14 éves kisújszállási lányt, akit a 
Karcagi Rendőrkapitányság el-
tűnés miatt keresett. Az egyen-
ruhások a fiatalkorút meghallga-

tását követően az illetékes kisúj-
szállási lakásotthonba vitték. 

Fákat vágtak ki
A Karcagi Rendőrkapitány-

ság eljárást indított lopás vét-
ség elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt C. Sándor 
és H. Gábor kisújszállási lako-
sok ellen. A 40 éves és a 28 éves 
férfi 2015. február 4-én az esti 
órákban Kisújszállás külterüle-
tén található erdőrészben a tu-
lajdonos engedélye nélkül fákat 
vágtak ki és azokat egy kisúj-
szállási férfinek értékesítettek. 
A rendőrjárőrök Kisújszállás 
belterületén ellenőrzés alá von-
ták az eltulajdonított fát szállító 
járművet és annak vezetőjét. A 
férfi a tehergépkocsin elhelye-
zett fával elszámolni nem tu-
dott. A rendőrök a fákat kivágó 
és értékesítő férfiakat azonosí-
tották és lakásukon elfoglalták. 
A nyomozók gyanúsítottként 
kihallgatták őket. Az egyenru-
hások a motoros fűrészt és az 
eltulajdonított fákat lefoglalták.
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Spenótos- fetás pite
Hozzávalók:

 - 8 db réteslap, vagy 2 csomag leveles tészta,
 - 1 db tojás,
 - frissen őrölt bors, 
 - 3 evőkanál olivaolaj,
 - 2 evőkanál víz.

Töltelék: 
 - 75 ml víz,
 - 150 ml olivaolaj,
 - 2 kg apróra vágott spenót, vagy 2 doboz fagyasztott spenót,
 - 1 vöröshagyma,
 - 25 dkg feta sajt.

Pirítsuk meg az apróra vágott hagymát az olajon. Adjuk hozzá a spenótot és a vizet, majd 
20 percig főzzük. A kész spenótot tegyük szűrőbe és hagyjuk lecsöpögni. Melegítsük elő 
a sütőt 175 °C fokra. A tojást keverjük a spenóthoz. A fetát nyomjuk szét villával és kever-
jük hozzá, borsozzuk meg. Négy réteslapot tegyünk a sütőedénybe (vagy az egyik leve-
les tésztát), melyet előtte kikentünk olajjal. A tésztára terítsük a tölteléket, majd a maradék 
tésztával borítsuk be. Egy kis vízzel spricceljük le a tészta tetejét. Vágjuk föl egyenletes da-
rabokra (még sütés előtt), sózzuk, borsozzuk, majd kb. 40 perc alatt süssük készre. Érde-
mes kipróbálni. Jó étvágyat!

Játsszon Ön is a

Karcagi Hírmondóval!

Kinek a működtetésébe került a Karcagi Értéktár Bizottság?

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és 

telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben február 16-

án (hétfőn) 12 óráig. Címünk: 5300 Karcag, Kertész J. u. 2.

A helyes megfejtők között 2 darab fürdőbelépőt sorsolunk ki 

az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő felajánlásában.

A nyerteseket telefonon értesítjük.

Előző lapszámunk nyertese: Nagy Mária (Karcag)

Nyereményjáték
OTTHON

Fotó: Internet

Kedves Olvasóink!
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hír-

mondót, kérjük jelezzék Szerkesztőségünkben sze-
mélyesen (Karcag, Kertész J. utca 2.), vagy telefo-

non a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

Örömmel számolunk be 
eredményeinkről, melyeket a 
Hatvanban rendezett országos 
barokk versenyen értünk el. Az 
esemény helyszínéül a frissen 
felújított Grassalkovich kastély 
csodás díszterme szolgált. Bár-
milyen hangszerrel, kizárólag 
barokk művek előadásával le-
hetett nevezni, szólóhangszer, 
ének, illetve kamarazene kate-
góriákban. A verseny két napos 
volt, 99 szólista, illetve csoport 
nevezett az ország számos ze-
neiskolájából. 

Városunkat, iskolánkat az 
ütőtanszak három növendé-
ke képviselte. Székely Lea, Fa-
zekas Enikő és Urbán Andrea 
álltak a szép feladat előtt, akik 
vibrafonon, marimbán és ha-
rangjátékon mutatkoztak be. 
A lányok sokat dolgoztak, ren-
geteget fejlődtek. A felkészülés 
részeként sikeres, emlékezetes 
koncertjeink voltak iskolánk-
ban, a baptista imaházban és a 
Városházán is. Rendkívül tar-
tartalmas hónapok állnak mö-
göttünk. 

A felkészülés napjai hamar 
elfogytak, izgatottan, várako-
zással indultunk útnak. Tan-
szaki életünk első országos 
versenyén nem voltak nagy 
céljaink, szerettük volna tu-
dásunkhoz mérten a lehető 
legjobbat nyújtani, szeretet-
tel, felszabadultan zenélni, és 
minél szebb, igényesen kidol-
gozott produkciókkal örömet 
szerezni a zsűrinek és a hall-
gatóknak. Szereplésünk után 
azonnal láthattuk, hogy fenti 
törekvéseink teljességgel sike-
rültek. A lányok hatalmas si-
kert arattak, csodálatos telje-
sítményt nyújtottak. A nap fo-
lyamán egymást érték a gratu-
láló kezek és szavak, számta-
lan elismerés. Bizakodva vár-
tuk hát az eredményhirdetést. 

Székely Lea az első korcso-
portban második helyezést 
ért el, Fazekas Enikő pedig 
nagy örömünkre megnyerte 
a harmadik korcsoport verse-
nyét. Ezúton is nagyon gratu-
lálunk nekik! Urbán Andre-
ának sem kevésbé, aki a szo-

ros versenyben alig maradt le 
a dobogóról, a zsűri két tagjá-
tól ő is maximális pontszámot 
kapott, és sokan megemlékez-
tek az ő teljesítményéről is. A 
zsűri elnökétől többek között 
a következő dicséretet hall-
hattuk: „Ahogyan ez a három 
karcagi lány egymás után ját-
szott, az maga volt a csoda!” 

A rendezvényt a díjazot-
tak színvonalas és színes gála-
hangversenye zárta.

Hálás szívvel tekintünk 
vissza a mögöttünk álló idő-
szakra, az örömökre, küzdel-
mekre egyaránt. 

A versenyen Koppány Má-
ria tanárnő kísérte zongorán a 
csapatot, ezúton is köszönjük 
munkáját!  

Hálásak lehetünk a növen-
dékek szüleinek, akik anyagi-
lag is komoly áldozatokat vál-
laltak a versenyért, mindig 
készségesen segítették mun-
kánkat, vállalva többek között 
a gyakori hangszerszállítás 
nehézségeit. Szeretettel em-
lékezünk meg munkatársaim 
támogatásáról is, akik taná-
csoltak, bátorítottak minket és 
mindenben mellettünk álltak. 

Köszönjük továbbá a bap-
tista közösségnek, hogy ön-
zetlenül koncerthelyszínt biz-
tosítottak számunkra, amikor 
szükségünk volt rá! 

De mindenekelőtt a három 
fantasztikus növendékemnek 
szeretném köszönni a hatal-
mas munkát, kitartást, a sok 
szép élményt és a „csodát”! 
Remek volt lányok! Büszkék 
vagyunk rátok! 

Dudás Enikő 

Barokk sikereink

Iskolánk tanulói egy buda-
pesti kirándulás keretein be-
lül ellátogattak Magyarország 
Parlamentjébe, ahol számos 
új információval bővült a tu-
dásuk. Már maga az épület is 
káprázatos, szinte érezni lehet, 
ahogyan megelevenedik a tör-
ténelem a festményeken és a 
szobrokon keresztül. 

A programok játékos vetél-
kedő formájában kezdődtek, 
melyet a karcagi diákok nyer-
tek meg, s jutalmuk egy tor-
ta lett. Később, az idegenveze-
tés során megtekinthettük az 
országgyűlési könyvtárat, ahol 
számtalan értékes kézirat fellel-
hető. Lehetőségünk nyílt meg-
nézni a koronázási ékszere-
ket, melyek hűen tükrözik or-
szágunk múltját és értékeit. A 

díszőrség szórakoztató bemu-
tatót tartott az egyébként na-
gyon fegyelmezett őrök mun-
kájáról, melyben egy-két diák 
is részt vehetett. Miután véget 
ért az Országház bemutatása, 
szendvicsekkel és sütemények-
kel vendégeltek meg minket. 

Az ebéd után Ikotity Ist-
ván, ellenzéki képviselő tar-
tott előadást a felsőházban, 
ahol a diákok kérdéseket te-
hettek fel. Ezután következett 
a nap fénypontja, ugyanis be-
tekintést kaphattunk egy or-
szággyűlési ülésbe. Felemelő 
érzés volt látni hazánk politi-
kusait hevesen vitázni.  Tanul-
ságos és felejthetetlen élmény 
volt a kirándulás.

Seres Renátó
diák

Varrósok az Országházban
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Tisztelt Választópolgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2015. március 1. napján (vasárnap) megtartásra kerülő Kar-
cag település 02. számú egyéni választókerületében a települési önkormányzati képviselő 
időközi választásán az alábbi jelöltek indulnak:

2. számú választókerület helyi önkormányzati képviselő jelöltjei
Szavazólapi 
sorszám

Jelölt neve Jelölő szervezet

1. MAGYAR ILDIKÓ 
ZSUZSÁNNA FÜGGETLEN JELÖLT

2. LENGYEL JÁNOS JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

3. NAGY JÓZSEF MAGYAR MUNKÁSPÁRT

4. DR. KANÁSZ-NAGY 
LÁSZLÓ

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, KE-
RESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

Rózsa Sándor s. k.
Helyi Választási Iroda Vezetője

P Á L Y Á Z A T

A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága pá-
lyázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

KÖZTERÜLETI CSOPORTVEZETŐ

Betöltéséhez szükséges feltételek: Szakirányú felsőfokú is-
kolai végzettség, legalább 3 éves szakmai tapasztalat, számí-
tógépes ismeret (Word, Excel), saját tulajdonú személygép-
kocsi, büntetlen előélet
Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A pályázat részeként benyújtandó iratok: Szakmai önélet-
rajz, diploma másolat.  
Az állás betöltésének várható időpontja: 2015.03.02. 

Jelentkezni írásban, 2015.02.25-ig lehet, az alábbi cí-
münkre: Városi Önkormányzat Városgondnoksága, 5300 
Karcag, Villamos u. 109., e-mail cím: vgkarcag.munkaugy@
gmail.com, Tel: 59/311-411 Fax: 59/311-538 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015.02.26.

Kovács Szilvia, Karcag város alpolgármestere „A legszebb konyhaker-
tek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos program része-
ként - meghirdeti a helyi

„A legszebb konyhakertek” című versenyt
A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, vagy 

barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza azt, termesz-
szen benne maga és családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyü-
mölcsöt.

A programban történő részvétel feltételei: 
 - az illető a programhoz önként kíván csatlakozni,
 - rendelkezik saját tulajdonú, vagy számára megművelésre átengedett 

balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol konyhakerti 
zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.

Nevezési kategóriák: Balkon (erkélyen kialakított ), Mini (10 – 50 m2), Nor-
mál (50 m2 felett), Zártkert 1. (zöldség), Zártkert 2. (gyümölcsös), Zártkert 3. 
(vegyes zöldség és gyümölcs)

 - Közösségi: csoportok, szervezetek által megművelt kertek.
Jelentkezési határidő: 2015. április 30. 
Jelentkezés módja: A Jelentkezési lap kitöltése és leadása.
Jelentkezési lap kérhető és leadható: 
 - Karcag Városi Önkormányzat – Portán elhelyezett gyűjtődoboz,
 - Falugazdász Iroda – 5300 Karcag, Püspökladányi út 14.

Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, vagy an-
nak megművelője.

Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszük fotók készítését a 
balkonról, kertről, mely segíti a bírálók munkáját. Az országos díjra jelöléshez 
ez elengedhetetlen lesz!

Díjazás: Kategóriánként az első három helyezés, és indokolt esetben külön-
díjak odaítélése a település szervezésében.

Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb 
konyhakertje” díjra történő jelölésre, minden kategória első helyezettje lesz 
jogosult a helyi zsűri által tett külön ajánlás alapján.

Országos díj: 
 - Bronz kisplasztika – Györfi Sándor, Munkácsy díjas és Magyar Örökség-

díjas karcagi szobrászművész alkotása,
 - Oklevél - miniszteri aláírással, 

melyet az Országos Eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között dr. Fa-
zekas Sándor földművelésügyi miniszter ad át Kovács Szilvia ötletgazdával.

A kertek megtekintése: két alkalommal (május 01 - augusztus 15-ig) törté-
nik előzetes időpont egyeztetés alapján.

Eredményhirdetés: várhatóan szeptemberben, a Lovas Napok keretén belül.
Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő jelentkezését!

Karcag, 2015. február 09. 
 Kovács Szilvia 
 alpolgármester, ötletgazda 
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Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 

ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)

Február 14-15. Dr. Godó Zoltán   Kg. Kőrös u. 40. Tel.:06/30-218-5722.

2015. február 13. péntek-hétfő
18.00 Műsorajánlat
18.05 Egészség Klub - tanácsadó magazin 
18.30 Én kis kertem 1. rész
19.05 Nagykunsági Krónika - városi 
közéleti magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Puháné Urbán Katalin   
 Téma: Szakképzés
 Karcagi Hírek
 Infuenza 
 Református lelkész-gondnoki  
 értekezlet
 Hármas ikrek Karcagon  
 Háttér
 Kórház a kertvárosban 3.
20.20 Szentannai Sámuel Szalagavató 
ünnepsége

2015. február 17. kedd-szerda
18.00 Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám – Református 
Istentisztelet 2015.02.08
19.10 Karcagi Hírek 

19.40 A Hit Szava – Római Katolikus 
szentmise 2015.02.02
20.25 Őszi Folklór Fesztivál Tiszaszentimrén 
2014. - Folklór műsor 1.rész

2015. február 19. csütörtök-
hétfő
18.00 Műsorajánlat
18.05 Györffy Néptánc Gála I.
19.05 Nagykunsági Krónika - városi 
közéleti magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Kanász Nagy László   
 Téma: kardiológia
 Karcagi Hírek                
 - Sikeres a sertés tenyésztés az  
 Auchan számára
 - Visszajárhat a törzskönyv
 - Györffy napok
 Háttér
 Kórház a kertvárosban 4.
20.20 Testületi ülés

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

Anyakönyv
Születés

Kovács Nikoletta - Vadász László
Kg, Hajnal u. 33. 

Áron
Kovács Éva – Dobrai Gábor 
Kg, Akácos u. 67. 

Laura
Pintér Margit - Kun Gábor
Kg. Vida u. 5. 

Zsófia
Lólé Erzsébet – Burai Gyula
Kg. Jókai u. 11. 

Gyula
Horváth Henrietta –Péntek 
Krisztián
Kg. Kertész J. u. 5. 

Boglárka
Halálozás

Kovács Jánosné 
(Farkas Julianna)
 Karcag (1945)
Vámosi István
 Karcag (1952)
Farkas Sándorné 
(Balog Angyalka)
 Karcag (1948)
Özv. Veres Imréné 
(Varga Julianna)
 Karcag (1937)

Február 14. (Szombat)
 8 - 13 óráig Betánia 

Gyógyszertár (Szabó J. 
u. 14.)

 9 – 20 óráig Alma 
gyógyszertár  (Kisújszállási 
u. 34.) (Tesco)

Február 15. (vasárnap)
 9 - 12 óráig Pingvin Patika 

(Kossuth tér)

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

Gyógyszertári 
ügyelet

Pályázati felhívás
Karcag város alpolgármestere, a Györffy István Nagykun Múzeummal együtt-

működve, pályázatot hirdet karcagi, vagy Karcag környékén készült régi fotók 
gyűjtésére „Eleink élete – a család” címmel.

A pályázat célja: Összegyűjteni a lakosság körében még fellelhető régi családi fo-
tókat, melynek témája egy-egy jeles ünnep.

A beérkezett anyagból kiállítást tervezünk a karcagi múzeumban. A fotók 
a tulajdonos(ok) jóváhagyásával, a múzeumban archiválásra kerülnek. Kérés-
re a fotókat visszaadjuk  beküldőjének, de a múzeum szívesen megtartja őket, 
amelyek a múzeum nyilvántartásába kerülnek. 

Pályázni lehet olyan családi fotók beküldésével, amelyek
1. a múlt század elején (1900-as évek eleje), 
2. illetve azt megelőzően a századforduló táján (1800-as évek vége),
3. az első világháborút követően, 1950-ig készültek,
4. kizárólag családokat, vagy 
5. személyeket, családtagokat külön-külön fényképezve ábrázolnak.
Beküldés módja: Személyesen vagy postai úton a karcagi Györffy István 

Nagykun Múzeum címére (5300 Karcag, Kálvin u. 4.).
A fotókhoz kérjük mellékelni a 
1. beküldő(k) nevét, címét, elérhetőségét (telefon, e-mail),
2. kiről, kikről, mely családról, családtagokról készültek,
3. ha ismert, a fotó készítésének dátuma.
A pályázat nyertesei a beküldött fotók száma alapján lesznek kiválasztva. A 

legtöbb fotót beküldők értékes programokban, jutalmakban részesülnek.
Beküldési határidő: 2015. február 15.
Kérjük, hogy minél többen keressék elő és hozzák el hozzánk fotóikat, hogy 

minél gazdagabb kiállítást tudjunk készíteni Önök számára, és hogy ezeket a 
fotókat az utókornak méltó módon megőrizhessük! Közreműködésüket, segít-
ségüket előre is nagy tisztelettel megköszönjük! 

Kovács Szilvia alpolgármester és 
dr. Nagy Molnár Miklós múzeumigazgató

Pályázati kiírás
a Karcag, Borjúdűlő te-
metőben lévő ravatalo-

zó bérbeadására
Karcag Városi Önkor-

mányzat a Karcag, Borjú-
dűlő temetőben lévő ra-
vatalozó bérleti jogát pá-
lyázat útján meghirdeti.

A részletes pályázati ki-
írás a Karcag.hu honlapon 
megtalálható. Személyesen 
érdeklődni lehet a Karcag, 
Kossuth tér 1.sz. 1. emelet 
23. sz. alatti irodában.

Karcagi Polgármesteri 
Hivatal

Tisztelt Lakosság!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az Országos 

Tisztifőorvosi Hivatal január végén kelt határozatában fürdőnk 
tekintetében gyógyfürdő intézmény megnevezés használatát 
engedélyezte. A rendelkezés eredményeképpen a jövőben Akác-
liget Gyógy- és Strandfürdő lesz az új elnevezésünk.

A megújulás alapja a gyógyvizünk, és annak gyógyhatására 
alapuló gyógyászati szolgáltatásaink, mivel azok a létesítmé-
nyek működhetnek az intézmény jellegére utaló gyógyfürdő el-
nevezéssel, amelyek főként természetes gyógytényező felhasz-
nálásával folytatnak gyógyító vagy rehabilitációs tevékenységet.
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 Ingatlan
Kitűnő állapotú, felújított lakás el-
adó! (Karcag, Dózsa György u. 3/43). 
Érdeklődni 12 óra után. Irányár 6 mil-
lió Ft. Tel.:06/30-434-6760

Karcag központjában 1054 m²-es tel-
ken 145 m²-es, téglaépítésű, 4 szoba 
összkomfortos családi ház rendezett 
udvarral, garázzsal, alápincézett mel-
léképülettel eladó. Tel.: 06/30-206-
5343.

Karcagon eladó összkomfortos csalá-
di ház, alsóépület, garázs van. Kisebb 
földszinti tömblakás csere érdekel. 
Tel.: 06/30-483-6705.

Karcag Kórház u. 8 szám alatti II. eme-
leti 51 m2-es felújított lakás sürgősen 
eladó. Tel.:06/30-627-7789

Karcagon, a főtéren 3 szobás kertes 
ház sürgősen eladó! Továbbá kertes 
parasztház, és ugyanitt 500 m2 –es 
telek eladó illetve elcserélhető autó-
ra, vagy termőföldre. Tel.: 06/20 -230-
1202

Karcagon teljes közműves, téglá-
ból épült, kisebb kertes ház eladó. 
Lakrész 50 m2 + 25 m2 tároló. Tel.: 
06/30-635-9662

Karcagon főtérhez, piachoz közel 712 
m2-es telken teljes közművesített, 
ipari árammal ellátott, bontásra vagy 
felújításra ítélt ház eladó. A telek ipa-
ri, és üzleti tevékenységre alkalmas. 
Érdeklődni: Karcag, Kacsóh u 21. Tel.: 
06/30-478-2714
Eladó ingatlanokat keresünk meglévő 
ügyfélkörünk részére. Tel.: 06/59-313-
297, 06/30-838-4848
ELADÓ vagy KIADÓ Karcag főterén 
egy 250 m2-es üzlethelység! A város 
legforgalmasabb pontján, a vásár-
csarnoknál. Alkalmas: vendéglátás, 
kereskedelem, egészségügy, oktatás, 
stb. Az üzlet klímatizált kirakatos gaz-
dasági bejárattal, kis telekkel, riasz-
tóval felszerelt. Lehetséges két üzlet-
ként is működtetni, ugyanis két be-
járattal rendelkezik. Ugyanitt eladó 
Uniós pályázatra is alkalmas Kft., te-
lephelynek is megvehető. Továbbá 
eladó lakások 1 és 2 szobás, valamint 
új építésű családi ház az udvarban. 
Befektetésnek is kiválóan alkalmas, 
de további építési lehetőség is van. A 
telek nagysága 1200 m2. Képek meg-
tekinthetők (orzo@5mp.eu) oldalon. 
Tel.: 06/20-375-8129,reggel 9-10 kö-
zött, e-mail: csokikep@gmail.com
Különálló, bútorozott lakás kiadó (1 
szobás) fiatal párnak, vagy egyedül-
álló személynek. Tel.: 06/70-389-2119

Főtér közeli családi ház, lakható alsó-
épülettel eladó, vagy cserélhető első 
emeletig. Tel.: 06/70-389-2119

 Állat
Kopasztott csirke eladó! Vágás min-
den pénteken. Megrendelést csü-
törtök délig szíveskedjenek leadni! 
Karcag Soós I. u. 12. Tel.:06/59-311-
969, 06/30-244-5160
Kopasztott kövér kacsa eladó! Vágás 
minden pénteken. Megrendelést 
csütörtök délig szíveskedjen leadni! 
Karcag, Soós I.u.12. Tel.: 06/59-311-
969, 06/30-244-5160

Vegyes
Fél hektár erdő és másfél hektár lege-
lő eladó. Tel.: 06/70-248-2208.
Eladó 1 db női mountain bike kerék-
pár, és 1 db camping kerékpár. Tel.: 
06-30/272-9853
Eladó 3 fotel (500 Ft/db), étkező asz-
tal 4 székkel (6000 Ft). Ugyanitt ab-
lak s z ár ny ak ing yen e lv ih e tők . 
Tel.:06/30-517-2434
Kisbálás szalma eladó! Érdeklődni: 
Karcag, Sándor utca 20. 
Olcsón eladók: 28-as Csepel férfi ke-
rékpár, és 1.5 q-s mázsa súlyokkal. 
Karcag Kacsóh u. 17. Tel.: 06/30-264-
4608
Bio kukorica eladó! Vetőmag (piros) 
1000 Ft/kg. Galambcsemege (kis sze-
mű, piros) 400 Ft/kg. Takarmány (pi-
ros) 5500 Ft/mázsa. Házhozszállítás 
hétvégén is!  Karcag Füredi út3. 
Tel.:06/30-963-5073

Eladó Suzuki TWC (RG) 50 Wolf sport 
smkp (70E Ft), Babetta 207 smkp (20E 
Ft) Karcag, Füredi u. 3. Tel.: 06/30-
963-5073
Eladó egy eperszínű plüss francia-
ágy, fésülködő asztallal, tükörrel, 
egy darab puffal, és két éjjeli szek-
rénnyel. Továbbá ugyanitt kihúzha-
tó nagyméretű rekamié, két fotellel 
(25E Ft), egy ágyneműtartó (2000E 
Ft), és egy fali polcos szekrény (1500E 
Ft). Érdeklődni: Karcag, Vasút út 43./a 
alatt,vagy telefonon a 06/59-313-226-
os számon.
Mosógép, centrifuga és camping ke-
rékpár eladó. Tel.: 59/314-892

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi 
szövet és bársony nadrág; bőrkabát 
varrását rövid határidőre vállalom! 
Tel.: 59/887-269
Tetőmunkákat és javításokat is vál-
lalok. Sütő Kálmán ácsmester. Tel.: 
06/30-584-2767.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is vállalok. 
Török László. Tel.: 59/313-887 vagy 
06/30-289-5103.
Fa- fémforgácsoló szerszámok, ház-
tartási eszközök élezése, köszörülése. 
Varga Mihály – Karcag, Kuthen utca 
32. Tel.: 06/30-529-6038.
Az Orgonda Agrár Kft. földet bérel-
ne és vállal növényvédelmi szakta-
nácsadást és szakirányítást. Te.:06-
30/785 0690
F O D R Á S Z  H Á Z H OZ  I S  M E G Y ! 
Kizárólag hölgyek részére: hajvágás, 
dauerolást, hajfestést vállalok! Tel.: 
06/30-447-3918 

Cserépforgatást, tetőjavítást, és tel-
jes körű építőipari munkát vállalunk. 
Tel.:06/30-599-9238

SPIRITUÁLIS KEZELÉSEK! Egyénre sza-
bott energia gyógyászat, szellem-
gyógyászat, lélekmasszázs, sejtszin-
tű gyógyítás, daganatos megbetege-
dések, építő sugarakkal való kezelése, 
reumatikus fájdalmak kezelése. „ÉP 
TESBEN ÉP LÉLEK, ÉP LÉLEKBEN ÉP 
TEST”Bejelentkezés telefonon:06/20- 
967-0837 –as számon.

Gyermekfelügyeletet, takarítást, 
idős ember gondozását vállalom. 
Tel.:06/20-598-4744

ÁTKÖLTÖZTÜNK! A törökszentmiklósi 
pékség mintaboltja átköltözött a pi-
accsarnokból a piactéri Borkóstolóval 
szemben lévő Sziluett ruhabolt he-
lyére. A térség legjobb áraival várjuk 
régi és új vásárlóinkat. Ízelítő áraink-
ból: 1 kg szeletelt kenyér 200 Ft, 0,5 
kg rozsos, korpás kenyér 100 Ft, 1 kg 
házi cipó 190 Ft, pogácsa 40 Ft, kif-
li 20 Ft, zsömle 15 Ft, rozsos zsömle 
25 Ft, sós, cukros perec 30 Ft, kakaós 
nagykalács 200 Ft, pizzás kifli 30 Ft, 
sajtos rúd 50 Ft, pizzás, kakaós, cso-
kis csiga 100 Ft, túrós bukta, lekváros 
táska 100 Ft, továbbá rétesek. Kávé, 
tea, forró csoki, cappuccino automata 
üzemel az üzletben.

APRÓHIRDETÉS

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 
HIRDETÉSEK VALÓSÁG-

TARTALMÁÉRT FELELŐS-
SÉGET NEM VÁLLAL!

Hirdessen Ön is kedvezményes áron a Karcagi 

Hírmondóban! Az apróhirdetés 

csak 200 Ft*. 
* Az alapár 20 szóig értendő.

HIRDETMÉNYEK
FELHÍVÁS

A Széchenyi 2020 támo-
gatásával elkezdődik a piac 
belső felújítása, amelynek 
során teljes akadálymen-
tesítés, irodahelyiség felújí-
tása és szellőzőrendszer ki-
alakítása történik.

A munkálatok az előze-
tes terveknek megfelelően 

2015. február 02 – 2015. március 15.

közötti időszakban ke-
rülnek kivitelezésre, amely-
nek során a főépületben 
nem lesz lehetőség semmi-
lyen szolgáltatásra.

Ezen időszak alatt az 
árusításra a zárt udvar, il-
letve a csarnok mögötti 
nyitott udvar használható.

Megértésüket és türel-
müket köszönjük!

Karcag Városi Önkormányzat

P Á L Y Á Z A T
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága pályázatot hirdet az 

alábbi munkakör betöltésére:
KÖZTERÜLET FENNTARTÓ-KERTÉSZ MŰVEZETŐ

Betöltéséhez szükséges feltételek: Szakirányú főiskolai végzettség, leg-
alább 3 éves szakmai tapasztalat, büntetlen előélet
Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII.törvény rendelkezései az irányadók 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó szakmai önéletrajzát, végzett-
ségét, képzettségét igazoló okiratok másolatát.
Az állás betöltésének várható időpontja: 2015.03.02. 

Jelentkezni írásban, 2015.02.25-ig lehet, az alábbi címünkre: Városi Ön-
kormányzat Városgondnoksága, 5300 Karcag, Villamos u. 109., e-mail cím: 
vgkarcag.munkaugy@gmail.com, Tel: 59/311-411 Fax: 59/311-538  
A pályázat elbírálásának határideje: 2015.02.26.

F e l h í v á s
Tájékoztatjuk Karcag Város lakosságát, hogy a város köz-

világítási rendszerének üzemeltetését az ELMIB Hálózat 
Kft. (1037 Budapest, Bojtár u. 64.) végzi.

A közvilágítási hibák bejelentését közvetlenül is meg le-
het tenni a hiba helyének pontos megjelölésével (Karcag, ut-
ca, házszám) az alábbi ingyenesen hívható telefonszámon:
Tel.: +36/40-200-817 vagy e-mail: ugyfelszolgalat@közvil.hu

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyorsabb ügyintézés 
érdekében éljenek a fenti lehetőséggel.

Karcagi Polgármesteri Hivatal
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SPORT

Asztalitenisz

Úszás

A 2010 őszén kezdődött uszo-
daépítési munkák megnehezí-
tették a KSE úszóinak tervsze-
rű felkészítését. Keserű Sándor 
tanár úr, a szakosztály vezetője 
szerint az átadást követően újra 
szervezték a szakosztályt.

- Amikor az építkezés miatt 
a KSE-ben megszűnt az úszó-
sport, sokan elpártoltak tőlünk. 
Amikor azonban 2013 őszén, 
az átadást követően ismét meg-
kezdtük a munkát, többen is 
visszatértek. Igazság szerint 
az azóta elért eredményeinket 
azok a sportolóink hozták, akik 
annak idején úsztak.

- Több mint egy éve már za-
vartalanul folyhat a felkészülés. 
Milyen eredmények születtek?

- Mivel az iskolák nem, vagy 
nem ilyen mélységben foglalkoz-
nak úszásoktatással, mi vállal-
juk át a sportágban a diákolim-
pián egyéniben vagy csapatban 
induló versenyzők felkészíté-
sét. Nagyon büszke vagyok ar-
ra, hogy az elmúlt évben a Kar-
cagi Általános Iskola (több isko-
la tanulóiból álló) csapata az or-

szágos döntőben 5. helyezett lett. 
Sikerült jó csapatot összehozni, 
a gyerekekben pedig nagy volt 
a tűz, a lelkesedés. Bizonyítani 
akartak, ami sikerült is. A Refi 
csapata is döntős lett, de ők va-
lahogy - mondjuk meg erős me-
zőnyben – elvéreztek. Úszóink 
sikerét egyértelműen az hoz-
ta, hogy ők, amíg arra lehető-
ség volt, rendszeresen eljártak a 
szakosztály edzéseire.

- Tehát sikerült újraindítani az 
edzéseket...

-Amint az előbb mondtam 
többen visszatértek, az utánpót-
lás szempontjából pedig a nyá-
ri úszásoktatás résztvevői közül 
tudtunk meríteni. Alapvető fel-
tétele ugyanis a szakosztályban 
folyó munkának, hogy a gyerek 
valamilyen szinten tudjon úszni. 
Az edzéseken a versenyekre ké-
szülés folyik, nem tudunk úszás-
oktatással foglalkozni. A legjobb 
az lenne, ha már óvodás korban 
kezdhetnénk a munkát a gyere-
kekkel, de erre itt nincsen lehe-
tőség. Az általános iskolás korú 
versenyzők felkészítése viszont 
- a fedett medencéknek köszön-
hetően - zökkenőmentesen ha-
lad. Szerencsénk az is, hogy na-
gyon sok szülő fontosnak tart-
ja az úszásoktatást. Másrészt: a 
szakosztályunk része a megyei 
úszószövetségnek, és így - Jász-
apáti, Martfű, Mezőtúr, Szol-
nok és Tiszaföldvár mellett -mi 
is benne vagyunk a szövetség ál-
tal kialakított versenyrendszer-
ben, amelyben a versenyek költ-
ségei mindig az adott települést 

és az adott egyesületet terhelik. 
Az eddigi tapasztalat azt mutat-
ja, hogy évek óta nagyon jól sike-
rült versenyeink voltak. Az ered-
ményeket az év végén összesí-
tik, ebből pedig „kihoznak” egy 
megyei bajnokot. Ez azt hiszem 
nagyon nagy erkölcsi jutalom a 
gyerekek részére.

- Hol lesznek a legközelebbi 
versenyek?

- Azzal kezdeném, hogy sok-
sok év óta működik a Challenge 
nevű versenyszervezet, ami-
ben az angliai Durham me-
gye, a francia Somme megye 
és Jász-Nagykun-Szolnok me-
gye sportolói képviseltetik ma-
gukat. Hol itt, hol ott vannak a 
versenyek (ha emlékszünk még 
évekkel ezelőtt Karcag is helyt 
adott egy ilyen eseménynek). 
Ismét kaptunk egy lehetőséget, 
hogy a most Angliában meg-
rendezendő versenyekre mi is 
delegáljunk úszókat. El is küld-
tük a neveket, de innentől már 
nem rajtunk múlik. Ami vi-
szont közvetlen közelről érint 
bennünket és nem is soká, az 
az, hogy február 13-án Karca-
gon kerül megrendezésre a 3. 
és 4. korcsoportos Diákolimpia. 
Ezen mindenképpen dobogós 
helyezéseket szeretnénk elérni. 
Úszásból csak az első helyezet-
tek mehetnek az országos verse-
nyekre, nagyon reméljük, hogy 
lesz olyan csapatunk vagy ver-
senyzőnk, akinek az országos 
fordulón is szurkolhatunk.

Elek György

Szép sikerek születtek
2015. február 04- én Török-

szentmiklóson rendezték meg 
az V. korcsoportos Kézilabda 
megyei döntőt. A Szentannai 
Sámuel Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium mellett 
a Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium és Egészség-
ügyi Szakközépiskola, a török-
szentmiklósi Székács Elemér 
Mezőgazdasági és Élelmiszer-
ipari Szakképző Iskola és Kollé-
gium és a mezőtúri Teleki Blan-
ka Gimnázium nevezett a me-
gyei döntőre. A Szentannai el-
ső mérkőzését a Refivel játszot-
ta. Öt perc elteltével 7-1- es ve-
zetésnél, a kulcsjátékosokat pi-
hentetve, csak az eredmény 
megtartása volt a cél, gondolva 
a következő két mérkőzésre. 18-
13- as szentannais győzelem-
mel zárult a találkozó. A Me-
zőtúr elleni második mérkőzé-
sen talán nagy mellénnyel, ta-
lán álmosan, vagy egyszerűen 
csak dekoncentráltan lépett a 
pályára a karcagi csapat. 4-1- re 
elhúzott a Teleki Blanka és in-
nentől kezdve vérszemet kapott 
nem csak a mezőtúri gárda, de 
a bírói páros is. Végig futva az 
eredmény után, kínkeservesen 
megszenvedett a győzelemért a 
karcagi gárda, és úgy nyert 18-
17- re, hogy a Mezőtúr 1 perc-
cel a vége előtt még egy gól-

lal vezetett. Következett a min-
dent eldöntő mérkőzés a házi-
gazda Székács ellen. A házigaz-
dák a Mezőtúrt 16- 11- re, a Re-
formátus Gimnáziumot simán 
23- 9- re verte, így a papírfor-
ma alapján a Székácsnak kel-
lett volna győznie. Nem ez tör-
tént, sőt, igazi csapatjátékkal, 
kétséget sem hagyva, leiskoláz-
ta a Szentannai a Székácsot és 
a törökszentmiklósi pályán 25-
17- re megnyerte a megyei dön-
tőt. Ezzel a győzelemmel az V. 
korcsoportban ez Karcag város 
és a Szentannai első megyei baj-
noki címe az igazolt versenyzők 
között. 

A bronzéremért: Teleki 
Blanka- Református Gimnázi-
um 27-21
Végeredmény:
1. Szentannai-  6 pont
2. Székács-  4 pont
3. Teleki Blanka-  2 pont
4. Református Gimnázium- 0 pont

Gratulálunk a bajnoknak! (Ta-
gok: Székely Tamás, Czinege 
Tibor, Kovács Ákos (Kapusok), 
Fülöp Imre, Székely Ádám, 
Baráth Roland, Ferenczi Zol-
tán, Bernáth Gergő, Holló 
Sándor, Kisari Márk, Rácz Ta-
más, Gődér Dávid, Regényi Já-
nos, Karsai Dániel)

Deák Ferenc és 
Balog Zoltán edzők

Kézilabda
Szentannais siker a megyei döntőn

Kováts DSE Karcag I.- Tiszafüredi 
ASET (5-13)

Karcagi győzelmek:
Párosban: dr. Farkas Béla - Nagy 

Norbert (1 győzelem)
Egyéniben: Nagy Norbert (3 győze-

lem), dr. Farkas Béla (1 győzelem).
Csornai Csaba (edző): Az egysé-

ges és nagy játékerőt képviselő Tisza-
füred biztosan nyert. Még ha az ered-
mény kissé túlzott is. Nagyon szoros 
játszmákban színvonalas küzdelem 
alakult ki, de a nagyobb játékerő ér-
vényesült. 

Soron következő rendezvények: 
Február 14-én (szombaton) Jászbe-
rényben rendezik meg a leányután-
pótlás területi versenyt, melyen a 
Kováts DSE-t Pekár Niki képviseli.

B.I.

Megyei I. osztályú 
csapatbajnokság

Labdarúgás

Labdarúgás Debreceni DEAC – Karcag: 3-2
Debrecen – Pallag
Karcag: Belényesi - Kovács L; 

Orosz, Kelemen, Németh M., 
Szívós G., Szívós Gy., Domokos 
A., Szentannai, Domokos R., 
Szőke R.

Cserék: Erdei, Németh E.
Góllövők: Kelemen, Domo-

kos R.
Orosz István (edző): Nagyon 

hasznos első felkészülési mér-
kőzésen vettünk részt, egy NB 
III- as csapat ellen. Az ellenfél 
ugyan többet birtokolta a lab-
dát, de sok gólszerző lehetősé-
gük nem volt. 
Bucsa – Karcag 2-3

Füzesgyarmat – műfüves 
pálya:

Karcag: Agócs - Kovács L., 
Orosz, Szőke N., Németh M., 
Szívós Gy., Szívós G., Domokos 
A., Nagy R., Kupai K., Székely.

Cserék: Domokos R., Ungi, 
Németh E.

Gólszerzők: Szőke N., Domo-
kos A., - Székely.

Orosz István (edző): A csa-
pat teljesítményén látszik, hogy 
sokat dolgoztak, ezért játszot-
tak fáradtan. Nagy mezőnyfö-
lényben játszottunk, de sajnos 
elég kevés lehetőség adódott. Az 
utolsó öt percben már nem fi-
gyeltünk eléggé, és így a bucsai 
csapat szépíteni is tudott. Na-
gyobb akarat és odafigyelés kell 
a hasonló edzőmérkőzéseken.

B.I. 

Előkészületi mérkőzések

Karcag–Kisújszállás: 4-2 (0-1)
(Karcag, technikum pálya)
Karcag: Belényesi – Kovács L., Szentannai, Orosz, 

Németh M., Szívós G., Szívós Gy., Domokos A., Domo-
kos R., Nagy R., Kupai K.

Cserék: Szőke R., Agócs, Szőke N., Erdei, Németh E.
Edző: Orosz István 
Góllövők: Domokos A., Erdei, Székely, Szőke N., 

Furka D. (2)
Orosz István (edző): Nagyon fáradtan mozgott a tár-

saság, körülményesen adogattunk. Támadásban sok 
helyzetet alakítottunk ki, és ezekből négyet ki is hasz-
náltunk. Reméljük, hogy azért játszottunk fásultan, 
mert fáradtak vagyunk, nem pedig azért, mert köny-
nyedén vettük volna a mérkőzést. Jövő héten újabb elő-
készületi mérkőzés lesz a karcagi technikum pályáján, 
szombaton délelőtt tíz órakor. Az ellenfél Füzesgyarmat 
együttese lesz. 

B. I.

Előkészületi mérkőzés

Lapzárta: 2015. február 16. (hétfő) 12 óra


