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Karcagi  Hírmondó
Fókuszban a tehetséggondozás

A Madarász Imre Egyesí-
tett Óvoda tagintézményeiben 
harmincegy műhelyvezető pe-
dagógus szakmai irányítá-
sa mellett négy környezeti, öt 
zenei, hat gyermektánc, négy 
dráma, mese, három moz-
gás, öt kézműves és három lo-
gikai tehetségműhely műkö-
dik. A 2013 óta kiváló akkre-
ditált tehetségpontként nyil-
vántartott intézmény a márci-
us 23-31. között megrendezett 
Madarász Imre Óvodapedagó-
giai Napok keretében osztotta 
meg a tehetséggondozás terén 
szerzett tapasztalatait a térség 
óvodáiban és iskoláiban dol-
gozó szakemberekkel. 

Az óvodai programokkal tar-
kított szakmai hét kiemelke-
dő eseménye a március 27-én, 
a Déryné Kulturális Központ-
ban megrendezett I. Térségi Te-
hetségnap volt, amelyre a kar-
cagi szakembereken túl Kisúj-
szállás, Berekfürdő, Kunmada-
ras, Kenderes, valamint a szom-
szédos Püspökladány és Száz-
halombatta óvodapedagógusait 
is meghívták.

- Abból az apropóból szer-
veztük meg ezt a szakmai ta-
lálkozót, hogy a kollégáknak 
be tudjuk mutatni a Karcagon 
kialakított tehetséggondozási 
rendszert, át tudjuk adni mód-
szereinket, illetve mi magunk is 
tanuljunk azoktól, akik hasonló 
szinten végzik a tehetségek gon-

dozását a maguk intézménye-
iben – foglalta össze a rendez-
vény célját Gulyás Ferencné, a 
Madarász Imre Egyesített Óvo-
da vezetője. - Nekünk pedagó-
gusoknak fontos és kiemelt fel-
adatunk ez, s ezért is szeret-
nénk olyan együttműködést 
kialakítani, amiben a szülők 

ugyanúgy részt vesznek, mint 
az óvodák, az általános iskolák 
és a középiskolák pedagógusai, 
illetve a támogatók, az intéz-
mények fenntartói és a velünk 
kapcsolatba került alkotómű-
vészek is. A meghívottak között 
helyet kaptak az olyan intézmé-
nyek is, mint a kulturális köz-

pont és a múzeum, amelyekkel 
kart karba öltve dolgozunk - 
mondta Gulyás Ferencné.

A rendezvényt dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi mi-
niszter, országgyűlési képvise-
lőnk nyitotta meg.

- Egyáltalán nem mind-
egy, hogy milyen családi, mi-
lyen óvodai, milyen iskolai kör-
nyezet veszi körül a gyerme-
keket, akik a magyarság jövő-
jét jelentik. A generációk fo-
lyamatos megújulása is kifeje-
ződik ebben, és itt nagyon na-
gyon nagy szerepe van az óvo-
dapedagógiának, az óvodának, 
amely gyakran az első közös-
ség, ahová a legkisebbek kerül-
nek. Önök ezen a területen iga-
zán kimagasló munkát végez-
nek – hangsúlyozta bevezetőjé-
ben a miniszter. - Nagyon fon-
tos, hogy minél több olyan te-
hetséges gyermeket találjunk és 
igyekezzünk egyengetni azok 
útját, akikre ez az ország a jövő-
ben is számíthat, akikre a ma-
gyarság építkezhet - fogalma-
zott dr. Fazekas Sándor.

(Folytatás a 2. oldalon)

A rendezvényt dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter nyitotta meg

Immár tizedik alkalom-
mal került megrendezésre 
az Avram Hershko Orszá-
gos Természettudományi Ver-
seny. A karcagi származású 
Nobel-díjas professzorról el-
nevezett tudományos viadal 
döntőjének a Szentannai Sá-
muel Gimnázium, Szakkö-

zépiskola és Kollégium épü-
lete adott otthont – április 
első napján.

Az ország minden szegle-
téből érkezett versenyzőket 
és felkészítő tanáraikat Gyö-
keres Sándor igazgató, a ver-
seny házigazdája köszöntötte, 

majd Kovács Szilvia, Karcag 
város alpolgármestere nyitot-
ta meg a rendezvényt. Beszé-
dében nem csak a tanulás, a 
tudás és a tudomány fontos-
ságáról tett említést, hanem 
kiemelte, hogy a mai fiatal-
ság semmivel sem hordoz ke-
vesebb tudást és értéket, mint 
az őket megelőző generációk. 
Ennek legékesebb bizonyíté-
kai az ilyen és ehhez hason-
ló versenyek, amelyeken szép 
számmal indulnak tehetséges 
fiatalok.

Az eseményen részt vet-
tek Hershkó Gyula és Mol-
nár Sándor szülész-nőgyógy-
ász szakorvosok is, akik 
Avram Hershko unokatestvé-
rei. Hershkó Gyula rövid be-
szédben üdvözölte a verseny 
szervezőit és résztvevőit, em-
lítést téve arról, hogy a tavalyi 
évben alkalma volt látogatást 
tenni a professzornál, akinek 

üdvözletét ezúton tolmácsol-
ta. Mint elmondta, a profesz-
szor megtiszteltetésnek tartja, 
hogy egy országos versenyt 
neveztek el róla.  

A megnyitót követően az 
egész napos program kereté-
ben laboratóriumi gyakorla-
tokon, írásbeli feladatsorok 

kitöltésével és tanulói előadá-
sok alkalmával mérethették 
meg magukat a verseny dön-
tősei. A 18 iskolából érkezett 
diákok előadásai többek kö-

zött mikrobiológiai, vízügyi, 
biokémiai, sőt orvostudo-
mánnyal foglalkozó témákat 
érintettek.  

Természettudományi verseny a Szentannaiban

Sikeres volt az I. Térségi Tehetségnap
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Közéleti szilánkok
Visszatérő 

tévhitek
A hírek között megjelent egy 

régi ügy: sajtótájékoztatót tartott 
a Megamorv Petőfi Bizottság és 
ismét fölkerült a régi lemez, hogy: 
Barguzinban Petőfi csontjait találták 
meg. 1989-ben amikor az ominózus 
expedició elindult Barguzinba, 
hetekig uralta a sajtót ez a hír. 
Nagy szenzációnak számított, és az 
akkor „kazánkirálynak” aposztrofált 
Morvai Ferenc vállalkozó mindent 
bevetett, hogy feltételezésük 
bebizonyosodjon. Neves régészeket, 
antropológusokat nyert meg az 
ügynek, de nem sorolom fel őket, 
mert azóta néhányan elhunytak, 
néhányan pedig - látva a kétes 
eredményeket-, még idejében 
visszakoztak. 

Különféle történetek kerültek 
napvilágra az állítólagos Petőfi 
„utóéletéről”: a Habsburg 
császári csapatok direkt adták át 
az oroszoknak a fogságba ejtett 
költőt, hogy jó messzire száműzzék 
és később dehonesztáló híreket 
terjesszenek el róla. Például hogy 
Szibériában új életet kezdett, nem 
akart magyar nyelven verseket 
írni, ezzel megtagadta a magyar 
forradalmat és szabadságharcot. 
A beszámolók szerint a Bajkál- tó 
menti településen, a postamester 
lányát vette el feleségül és még 
nyolc évig élt békés családi 
környezetben.

Időközben megjelent az expedíció 
történetéről egy vaskosabb kötet is: 
„Mégis Petőfi?”- címmel, amelybe 
féltudományos cikkek halmaza, 
és Kéri Edit történész írásai voltak 
belegyömöszölve. Annak idején 
átfutottam, de még a laikusok 
számára is sok helyen kilógott a 
lóláb, azaz a történeti hitelesség 
szivárványködeit lebegtették. 
Teljesen elképzelhetetlen például, 
hogy egy postamester családjába 
kerülve Petőfi ne talált módot, hogy 
levelet küldjön Magyarországra - 
akár kódot üzenettel is - mondjuk 
Arany Jánosnak, aki feltehetően nem 
hallgatta volna el ezt. (Arra ugyanis 
nem találtak „adatot”, hogy Petőfi, 
esetleg egy súlyos fejsérülés nyomán 
teljesen megváltozott tudattal élt 
volna tovább.) 

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a 
„Petőfi ügy” felmelegítése csak üres 
ködszurkálás. Egyfajta hangulatkeltés, 
amely az alulinformáltak kedélyét 
borzolgatja. Hasonlít ahhoz, ami 
nemrég Szegeden történt: ahol még 
a polgármester is a fáklyás felvonulás 
élén volt, amikor a Ságvári Endréről 
elnevezett gyakorló gimnázium nevét 
akarták megváltoztatni. Pedig itt még 
kínai „szakértők” sem voltak -, mint az  
MPB  sajtótájékoztatóján…..

-ács-

KÖZÉLET

(Folytatás az 1. oldalról)
Dobos László polgármes-

ter a helyi óvodák munkáját és 
eredményeit összegző köszön-
tőjét követően szép műsor-
ral mutatkozott be a Kunró-
zsa Óvónői Kamarakórus, de 
a délelőtt folyamán az óvónők 
néptánccsoportja és kamara-
zenekara is nagy sikerrel lépett 
színpadra.

A szakmai programot Gu-
lyás Ferencné a karcagi óvodai 
tehetségpont hálózati műkö-
déséről, és a  helyi értékeknek 
a tehetségnevelésben betöltött 
szerepéről készült előadása ve-
zette be, de a tehetségpont je-
lentőségét vizsgálták a délelőt-
ti ülésszak további előadói - 
Rajnai Gábor (LOGOSZ Ala-
pítvány), Nagy Jenőné főisko-
lai adjunktus (Országos Óvo-
dai Tehetségsegítő Tanács) és 
dr. Dávid Imre egyetemi do-
cens (DE Pszichológiai Intézet) 
– is. A konzultáció délután az 
óvodákban  a zenei, a kézmű-
ves, a környezeti és a mozgásos 

tevékenységekről készült szek-
ció-előadásokkal folytatódott. 
A tehetségpontokban folyó 
munka (pályázatírás, találko-
zók, továbbképzések, tehetség-
napok szervezése etc.) segítésé-
re és koordinálására a délelőtt 
folyamán megalakult a Karcag 
és térsége Tehetségsegítő Ta-
nács, amelynek elnöke Dobos 
László polgármester (Karcag), 
alelnöke: Kissné Soós Ágnes 

(Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ, Karcag), titká-
ra Gulyás Ferencné (Madarász 
Imre Egyesített Óvoda, Kar-
cag).

A szakmai hét újabb prog-
ramja volt a szombaton meg-
rendezett Aprólábak Néptánc 
Gála.

Az óvodai néptánccsopor-
tok részére szervezett gálát kö-
zel egy évtizede hívta élet-

re Benéné Kecskeméti Anikó 
óvónő. A gála manapság már 
a gyermek-tánccsoportok be-
mutatkozó seregszemléje, hi-
szen – a tehetséggondozás ré-
szeként - Kunné Nánási Mó-
nika, Sebőkné Kiss Anikó és 
Szabó Lajosné vezetésével hat 
tánccsoport működik a tagóvo-
dákban. Itt is nagyon fontos az 
együttműködés- vallják a szer-
vezők –, ezért a gálára általá-
nos iskolai néptánccsoporto-
kat is meghívnak, és ilyenkor 
a Dérynében működő tánckö-
rök is bemutatkoznak. A márci-
us 28-i rendezvényen – Kovács 
Szilvia alpolgármester megnyi-
tóját követően Kovács Bence ci-
terázott, majd Kovács Ágnes 
és Vámosi István, a Debreceni 
Népi Együttes táncosai mutat-
koztak be, ezután a tagóvodák 
táncosai,  és a Karcagi Nagy-
kun Református Általános Is-
kola csoportja léptek színpadra. 
A talpalávalót a püspökladányi 
Csángató zenekar szolgáltatta.

Elek György 

Fókuszban a tehetséggondozás

Pillanatkép az Aprólábak Néptánc Gáláról

Megyei hírek

Egymilliárd forintos fejlesztési program részeként Magyar-
ország legnagyobb kerékpáros centruma épül meg október vé-
géig Tiszafüreden – jelentette be a földművelésügyi miniszter 
a projekt március 26-i alapkő-letételi ünnepségén. Dr. Fazekas 
Sándor hangsúlyozta: a most induló beruházás része egy átfo-
gó turisztikai fejlesztéssorozatnak, mely 2020-ig összekapcsol-
ja a Tisza-tavat a Nagykunsággal, a Hortobággyal és a dél-he-
vesi térséggel. Ennek országszerte egyedülálló elemeként egy 
958 millió forintos, teljes egészében uniós és állami pályáza-
ti forrásból ez év őszére felépül hazánk legnagyobb kerékpá-
ros centruma Tiszafüreden, a 33-as számú főút mentén. A föld-
művelésügyi miniszter rámutatott: a Tisza-tavi régió Magyar-
ország egyik legvonzóbb turisztikai célterülete. Ezért fontos itt 
az olyan korszerű, 21. századi kerékpáros infrastruktúra kiépí-
tése, mely teljessé teszi e vidék szolgáltatási palettáját, és újabb 
munkahelyeket teremtve lendületet ad a turizmus további fej-
lődésének.

Tiszafüreden épül az ország 
legnagyobb kerékpárcentruma

Képünkön dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter és 
Ujvári Imre, Tiszafüred polgármestere

Fotó: Internet

Dr. Pintér Sándor, Ma-
gyarország belügyminiszte-
re - Papp Károly rendőr al-
tábornagy, országos rend-
őrfőkapitány javaslatára - a 

Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Rendőr-főkapitányság 
megbízott vezetőjévé nevez-
te ki dr. Urbán Zoltán Lász-
ló rendőr ezredest. Az orszá-
gos rendőrfőkapitány 2015. 
március 30-án Szolnokon, 
rendkívüli állománygyűlé-
sen nyújtotta át a miniszte-

ri határozatot az új vezető-
nek. Az új rendőrfőkapitány 
kinevezését a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűlés 
egyhangúlag, 18 szavazattal 

támogatta. Papp Károly r. al-
tábornagy dísztőr tárgyjutal-
mat adott át a leköszönő me-
gyei rendőrfőkapitánynak, 
Farkas József rendőr dandár-
tábornoknak Jász-Nagykun-
Szolnok megyében végzett 
kiemelkedő vezetői munkája 
elismeréseként.

Új vezető a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Rendőr-főkapitányság élén

Képünkön dr. Urbán Zoltán László rendőr ezredes (balról) és 
Farkas József rendőr dandártábornok, 

leköszönő megyei rendőrfőkapitány
Fotó: Internet

Sikeres volt az I. Térségi Tehetségnap
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INTERJÚ

Az Akácliget Gyógy- és 
Strandfürdő nem csak modern 
külsővel és népszerű wellness 
részleggel várja a vendégeket, 
hanem gyógyvize révén a moz-
gásszervi betegeket is szívesen 
látja. A komplexum területén 
reumatológiai járóbeteg szak-
rendelés és fürdőgyógyászati 
kezelések is működnek.

Sorozatunk első részében 
Szekrényesiné Dr. Molnár Klá-
ra Ilonát kérdeztük a járóbeteg 
ellátásról.

– Mit foglal magába egy reu-
matológiai szakrendelés amikor 
egy fürdőkomplexum területén 
működik?

– Gyakorlatilag ez a Kátai Gá-
bor Kórház kihelyezett szakren-
delése. Tulajdonképpen ponto-
san ugyan olyan szakrendelés, 
mint bármelyik más reumato-
lógia az ország bármely terüle-
tén, tehát a reumatológia teljes 
spektrumát lefedve dolgozunk. 
A kórház közeli jelenléte lehető-
vé teszi a diagnosztikai vizsgála-
tok nagy részének elvégzését és 
megteremti a társszakmákkal 
való hatékony együttműködést. 
Annyi előnyünk van, hogy a ke-
zeléseket – azokon a napokon, 
amikor itt vagyok – orvosilag 
tudom felügyelni. Ezáltal plusz 
biztonságot tudunk nyújtani az 
itt lévő betegeknek.

Kilenc-tíz éve vagyok ilyen 
szakirányú munkahelyen, dol-
goztam Debrecenben a klini-
kán, ahol kifejezetten reumato-
lógiai nagybetegségekkel foglal-
koztam, nem csak a hagyomá-
nyos degeneratív eltéréseket ke-
zeltük. Jelenleg Szolnokon dol-
gozom, ahol a Biológiai Terápiás 
Centrum munkatársa vagyok és 
emellett vezetem az itteni szak-
rendelést.

– Egy kicsit kanyarodjunk még 
oda vissza, hogy mióta működik 
reumatológia a fürdőben!

– 2014 júliusában nyitottuk 
meg, mert előtte átmenetileg 
itt nem működött, csak a kór-
ház épületében. A tavalyi év-
ben megint lehetőség nyílt ar-
ra, hogy a kihelyezett rendelés 
megvalósulhasson.

– Beszéljünk bővebben a kü-
lönböző betegségekről! Említet-
te a degeneratív eltéréseket és a 

nagybetegségeket. Ezek mit ta-
karnak?

– A degeneratív megbetegedé-
sek a gerinc és nagy ízületi ko-
pások, meszesedések, kezdődő 
porckorongsérvek. Az ilyen jel-
legű betegek teszik ki a kezeltje-

ink nagy részét és emellett van-
nak – jóval kisebb százalékban 
– a gyulladásos ízületi megbe-
tegedésesek és a csontritkulás-
ban szenvedők. Ezek kivizsgálá-
sát és gondozását is meg tudjuk 
oldani. A csontritkulással kap-
csolatban külön megbeszéltük 
a szolnoki laborral, hogy fogad-
ják a karcagi betegeket, mivel 
vannak olyan vizsgálatok, ame-
lyeket csak ott tudnak elvégez-
ni. Ahogy az előbb említettem, 
Karcagon és Szolnokon is dolgo-
zom, így sokkal több lehetőség 
nyílik szakmai együttműködés-
re az ottani kollégákkal.

– Milyen technikai felszerelt-
séget igényel egy 
ilyen szakrendelés?

– Nem igényel 
sok tárgyi esz-
közt. Ami szüksé-
ges, azt az ÁNTSZ 
szabja meg. En-
nek maradéktala-
nul megfelelünk, 
sőt, igazság sze-
rint még egy ki-
csit túl is teljesítet-
tünk. Több min-
denünk van, mint 
ami csak a mini-
mális elvárásban megszabott.

– Hány szakrendelést bonyolí-
tanak le egy héten?

– Hetenként kétszer, nyolc-
nyolc órában: szerdánként 8-tól 
16 óráig, pénteki napokon pe-
dig 7-től 15 óráig. Gondol-
tunk azokra az emberekre is, 
akik dolgoznak és nem tudnak 
munkaidőben eljönni, így a ko-
rai kezdéssel őket is meg tudjuk 
vizsgálni.

A másik fontos dolog pedig 
az, hogy szabad orvosválasztás 
van, ami azt jelenti, hogy  ha va-
laki beutalóval jön és időpontot 
kér, akkor területen kívüli bete-

get is tudunk fogadni. Jelenleg 
nincs várólistánk sem, úgyhogy 
akinek nagyobb panasza van, 
az egy-két napon belül bejuthat 
hozzánk. Ez a mai magyar vi-
szonylatokban óriási előnyt je-
lent. Személyesen és telefonon 
is lehet időpontot kérni. Nagyon 
fontos, hogy a betegek hozzanak 
magukkal minden betegségük-
kel kapcsolatos papírt, záróje-
lentéseket és a gyógyszereik lis-
táját, hiszen ezek tükrében tud-
juk kialakítani, vagy folytatni a 
további kezelésüket!

– Országos viszonylatban 
mennyire jellemző a várólista?

– Általában mindenhol van. 

A minimum két-három hét, de 
vannak olyan települések és he-
lyek – például Budapest terüle-
tén – ahol decemberi problémá-
val márciusra adnak előjegy-
zést. Ilyen szempontból a kar-
cagi betegek nagyon szerencsé-
sek, hiszen a kórházban és itt 
is működik ilyen szakrendelés. 
Ezzel élni kell, úgyhogy min-
denkit arra biztatok, hogy jöj-
jön és éljen ezzel a lehetőség-
gel! Április 17-én 12:00-15:00 
óráig nyílt napot tartunk, aho-
vá szerettetel várjuk az érdeklő-
dőket.

-dh-

Reumatológiai ellátás az Akácliget Gyógy- és Strandfürdőben I. rész

A fürdő dolgozói már javában készülnek a tavaszi és nyá-
ri fürdőszezonra – tudtuk meg Andrási István ügyvezető igaz-
gatótól. Zajlik a növényi környezet csinosítása, jelentősebb 
tereprendezési munkák is történtek, de emellett számos ki-
sebb-nagyobb újdonsággal várják majd a látogatókat.

A gyermekmedencében elhelyezett látványelemek gépé-
szeti része lett felújítva. A járdák mellett felállított öltözőfül-
kék és a rendőrségi pavilon épülete pedig tetővel lesznek el-
látva. A legrégebbi gyógymedence kőművesmunkái befe-
jeződtek, már csak a meszelése van hátra, és ezzel párhuza-
mosan az élménymedence meglazult csempéit is rendbe te-
szik.

A főépület melletti-mögötti területen elsimították a ko-
rábbi földkupacokat, és terveik szerint a későbbiekben a 
röplabdapálya mellett egy foci-, és egy lábtenisz pályát is 
szeretnének kialakítani.

Kocsis István szolgáltatásvezető hozzátette, hogy a na-
pokban bevezették a Tavaszi wellness csomagot.

Képünkön Szekrényesiné Dr. Molnár Klára Ilona (balról) és 
Buzalkáné Nagy Margit

Hamarosan indul a strandszezon

HIRDETMÉNYEK

Tisztelt Szülők, kedves Gyerekek!

A Karcagi Arany János Általános Is-
kola sok szeretettel várja leendő el-
ső osztályos tanulóit iskolai beiratko-
zásra 2015. április 16-17-én az intéz-
ményben! 

A Karcag Városi Cigány Nemzetisé-
gi Önkormányzat a beiratkozó tanu-
lókat füzetcsomaggal támogatja, ez-
zel is könnyítve a szülők iskolakezdé-
si terheit. Ezen felül az iskolai progra-
mok megvalósításában is részt vállal. 

A Karcag Városi Cigány Nemzeti-
ségi Önkormányzat által szervezett 
gyermekprogramok, megnyert pályá-
zatok elsősorban a Karcagi Arany Já-
nos Általános Iskola diákjainak szól-
nak.  

De miért is jó még „Aranyos” diák-
nak lenni? 

Az iskola esztétikus, tanulóba-
rát környezetben, sportpályával, tor-
nateremmel, műhelysarkokkal vár-
ja a tanulókat. Az egész iskolában van 
internet elérés, a pedagógusok pe-
dig élhetnek a modern oktatástech-
nika nyújtotta lehetőségekkel a taní-
tás során.

Az iskola kitűzött célja, hogy az is-
kolába járó gyerekek egy olyan egész-
ségtámogató és környezettudatos-
ságra nevelő intézménybe járhassa-
nak, ahol kiemelt figyelmet fordíta-
nak mind a magyar kultúra, mind a 
cigány nemzetiség hagyományainak 
ápolására is. 2002 óta került beveze-
tésre a Lépésről-lépésre program és 

az iskolaotthonos oktatás, mely bizto-
sítja a gyermekek számára a folyama-
tos motivációt, a felfedezésre épülő 
örömteli tanulást, a közösségépítést. 

Az egész évet átölelő színes prog-
ramok mindig adnak okot arra, hogy 
a gyerekek ne csak tanulni járjanak 
az iskolába, hanem érezzék is jól ma-
gukat második otthonukban! A ha-
gyományosan megrendezésre kerü-
lő ünnepi műsorokon, tevékenysé-
geken (farsangi mulatság, fenyőün-
nepség, március 15-i rendezvény) kí-
vül már évek óta nagy sikert arat az 
Aranyos Hét, a Roma projektnapok, a 
Föld Napja projekt, a játszóházak, az 
évszakköszöntők. 

Az alsó tagozatos tanulók a DÖK 
napon játékos verseny keretében egy 

hamburgerre is vendégek. Év végén 
minden alsós tanulót ingyenes kirán-
dulásra visznek a pedagógusok Buda-
pestre. Meglátogatják a Parlamentet 
és az Olimpia Parkot is. 

A „Büszkék vagyunk” magatartás 
verseny legjobbjai jutalomkirándu-
lásban részesülnek. Egyre több gyer-
mek indul különböző versenyeken, 
ahol szép eredményeket érnek el. Pl.: 
az iskola focicsapata a 2012-es évben 
az országos döntőbe is bejutott.

Természetesen vannak diákok, akik 
nem annyira tehetségesek, hogy ver-
senyeken induljanak. Számukra az is-
kola az iskolaotthonos és Lépésről-lé-
pésre programban nyújtott személyi-
ségfejlesztésen kívül saját tudásszint-
jének megfelelő fejlesztési program-

ban differenciált oktatással biztosítja 
a felzárkózást. 

Az iskola szabadidős tevékenységei 
színesek: működik énekkar, katasztró-
favédelmi szakkör, fiú és lány focicsa-
pat, atlétika szakkör. 

Az igazán izgalmas, mozgékony, 
fejlesztési és fejlődési lehetőséget 
nyújtó iskolai életet a lelkiismeretes 
vezetés és a lelkiismeretes, emberköz-
pontú tanári kar biztosítja. 

Az iskoláról bővebb információt a 
Karcagi Arany János Általános Iskola 
facebook felületén találnak!

Ajánljuk figyelmükbe a Karcagi 
Arany János Általános Iskolát!

Karcag Városi Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő Testülete

Beiskolázási tájékoztató
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Csőben sült zöldség recept
Hozzávalók (2 adag):
250 g brokkoli, 250 g burgonya, 12,5 dkg kok-
télparadicsom, 2 db tojás, 125 ml tej, 0,5 cso-
kor petrezselyem, 5 szál metélőhagyma, só, 
bors, szerecsendió ízlés szerint, 1 tk vaj (a for-
ma kikenéséhez).

Elkészítés:
A burgonyát meghámozzuk, mossuk, kockák-
ra vágjuk. Sós vízben kb. 10-15 percig főzzük, 
leszűrjük. A brokkolit rózsáira szedjük, mossuk, 
majd sós vízben kb. 2-3 percig főzzük, leszűr-
jük. A paradicsomot megmossuk, kettévágjuk.
Egy tűzálló tálat a vajjal kikenjük, majd bele-
rendezzük az előkészített brokkolit, burgonyát 
és paradicsomot.
A tejet elkeverjük a tojásokkal, hozzáadjuk az apróra vágott petrezselymet és metélőhagy-
mát. Sóval, borssal és szerecsendióval ízesítjük, majd ráöntjük a zöldségekre.
Betoljuk a 200 fokra előmelegített sütőbe, és kb. 45 percig sütjük.

sütési hőfok: 200°C
sütési mód: alul-felül sütés

Játsszon Ön is a

Karcagi Hírmondóval!

Mikor került megrendezésre a 9. Aprólábak Néptánc Gála?

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és te-

lefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben április 13-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.

Nyereményjáték
OTTHON

Fotó: Internet

A hét kérdése: Megkezdte már a kertészkedést?

Molnár József (44):

Nemrég ástam fel a kertet. 
Eddig a fokhagyma került 
a földbe, később fűszernö-
vényeket bazsalikomot, ka-
kukkfüvet, tárkonyt és egye-
beket szándékozok bele vetni 
vagy palántázni.

Ökrös Imréné (58): 

Már az ősszel felástuk a ker-
tet, de mert még hideg a föld, 
várunk a vetéssel. A hagyo-
mányos konyhakerti növé-
nyeket: zöldséget, sárgarépát, 
borsót, hagymát, egyebeket 
szoktam vetni.

Nádházi Károly (47): 

Külföldön dolgozom, tehát 
nem veszek részt a kertész-
kedésben. Annyi részem volt 
benne, hogy tulipánhagy-
mákat hoztam Hollandiából. 
Azokat viszont anyukám és a 
tesóm már elültették.

Karcagi Underground cím 
alatt lassan másfél évtizede 
szerveznek a helyi zenekarok ki-
sebb-nagyobb turnékat ország-
szerte, sőt határainkon túlra is. 
Tavaly novemberben újra útnak 
indult két csapat, nevezetesen a 
Decadence és a Face No More. A 
május közepén Budapesten záró-
dó túra keretében az ország legkü-
lönbözőbb pontjain lépnek szín-
padra és két alkalommal Erdély-
ben is tiszteletüket teszik.

Debreceni fellépésük alkalmá-
val Harsányi Gábor, a Decadence 
gitárosa és az On The Road Tour-
ra keresztelt koncertsorozat 
egyik szervezője avatott be a rész-
letekbe.

– Legjobb tudomásom szerint 
a Cseh Tamás Program keretében 
valósulhatott meg ez a turné…

– Igen, tavaly áprilisban ad-
tam be a pályázatot és júliusban 
értesültünk a pozitív döntés-
ről. Akkor kötöttünk támogatá-
si szerződést a Nemzeti Kulturá-
lis Alap Igazgatóságával. A ter-
veinkben eredetileg az szerepelt, 
hogy még a tavalyi év októbere 
és decembere között le is bonyo-
lítjuk a nyolc állomásos körutat, 

de kisebb szervezési problémák 
miatt egy részét át kellett ten-
ni az idei évre. Ezzel szerencsére 
nem volt gond, tudtunk módosí-
tani a pályázaton.

– A turné gerincét két zenekar 
alkotja, de más csapatok is csat-
lakoznak egy-egy alkalommal.

– Eredetileg a szintén karca-
gi Heal is része lett volna a prog-
ramnak, de ők sajnos végül nem 
tudták vállalni. Ezért minden ál-
lomásra próbáltunk beszervezni 

más zenekarokat, úgy mint pél-
dául a legendás Remorse-t. Egy-
részt baráti csapatok, másrészt 
helyi erők is csatlakoznak egyes 
állomásokon.

– Legutóbb Debrecenben és 
Szegeden játszottatok. Hol lesz 
még fellépésetek?

– Hamarosan Gyulára uta-
zunk, majd pedig két erdélyi 
koncert következik:  Székelyud-
varhely és Marosvásárhely. Azu-
tán két dunántúli helyszínre uta-
zunk, végezetül májusban Bu-
dapesten lesz egy turnézáró bu-
li jó pár vendégzenekarral, ami-
nek az a pikantériája, hogy vala-
mennyi csapatban karcagi zené-
szek is játszanak.

-dh-

Karcagi zenekarok a 
Cseh Tamás Programban Chrappánné Papp Ágnes, a 

Kováts Mihály tagiskola vezetője 
köszöntötte a Kálvin u. 9. sz. Álta-
lános Iskola 1963-ban elballagott ta-
nulóit, akik március 28-án délelőtt 
a ballagás 52.évfordulóján osztály-
találkozóra gyűltek össze. Dr. Mol-
nár Gergelyné (Julika néni) egykor 
40 fős osztályából most 25-en vettek 
részt a találkozón, s előbb a szokott 
osztályfőnöki órán számoltak be az 
elmúlt fél évszázadban történtekről, 
majd a közös ebéd alkalmával eleve-
nítették fel az általános iskolás idő-
ket. Az osztálytársak azt is elhatá-
rozták, hogy az összejöveteleket ez-
után évente megismétlik majd.

Osztálytalálkozó 
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Egészségkommunikációs felmérés
Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 2015. 

márciusától, Magyarországon először kerül sor a nemzet-
közi szinten is innovatívnak számító Egészségkommuniká-
ciós Felmérésre, melynek elsődleges célja a lakosság egész-
ségkultúra szempontjából történő szegmentálása. Az orszá-
gos szintű reprezentatív felmérés kérdéseire 10 ezer felnőtt 
lakos az otthonában, mintegy 12 ezer tanuló az iskolájában 
válaszol. A kérdések a válaszadók egészségére és az egész-
séggel kapcsolatos ismereteire, attitűdjére, valamint a mé-
diafogyasztási szokásaira vonatkoznak.

A felmérésben történő részvétel fontosságára tekintettel 
kérem, hogy a megkeresett személyek válaszaikkal segítsék 
a kutatómunkát.

A lakosokat felkereső kérdezőbiztosok fényképes igazol-
vánnyal, valamint a Kutató Központ és az Országos Egész-
ségfejlesztési Intézet által kibocsátott megbízólevéllel iga-
zolják magukat. 

Karcag, 2015. március 16.

Dobos László s. k.
polgármester

Keresztelés
Kedves Testvérek!
Csoportos keresztelke-

désre lesz lehetőség gyer-
mekeknek, szüleiknek, ke-
resztszüleiknek, rokonok-
nak,  felnőtteknek.

A csoportos keresztelés 
időpontja

2015. május 3. és 10. 
(vasárnap) de. 10 óra

Helye: Karcagi Refor-
mátus Nagytemplom

A kereszteléshez a je-
lentkezési adatlap kitölté-
se szükséges, amit a Lelki-
pásztori Hivatalban /Kál-
vin u. 3./ lehet megtenni. 

Jelentkezni, érdeklődni a 
Hivatalban vagy Konczné 
Lehoczky Krisztina lelki-
pásztornál a +36 30/ 627-
86-13-as telefonszámon le-
het.

Konczné Lehoczky 
Krisztina

református lelkipásztor

Március 30-án (hétfő), 
a nagyhét első napján egy 
gyermekeknek és egy felnőt-
teknek szóló passiójáték elő-
adásával várták más iskolák 
tanulóit, és az érdeklődőket 
a Szent Pál Marista Általános 
Iskola diákjai és pedagógusai.

Lapunk a remekbe szabott 
kora délutáni gyermekelő-
adásra látogatott el. A Krisz-
tus utolsó napjait és kereszt-
halálát feldolgozó Gyertek 
hozzám című színpadi da-
rabot az iskola tanulói ad-
ták elő. Nem csak a renge-
teg befektetett munka és a 

dramaturgiailag precíz ren-
dezés érződött az előadá-
son, hanem a mély átéléssel 
előadott jelenetek sora gyer-
mekek számára is érthető-
en, és érezhetően közvetítet-
te a történet üzenetét. Mind-
ehhez kiválóan illeszkedett 
a hatásos zenei aláfestés és a 
professzionálisan megoldott 
világítás – az eltalált díszlet-
ről és jelmezekről nem is be-
szélve.

Ez a délután a gyerekek-
nek és nevelőiknek is él-
ményben gazdag, felemelő 
időtöltést jelentett. 

Passiójáték a maristáknál
Kézműves foglalkozás, ügyes-

ségi játékok, mazsorett bemuta-
tó, és igazi ünnepváró hangu-
lat fogadta azokat a családokat, 
amelyek meglátogatták a Déry-
né Kulturális Központ ápri-
lis 2-án (csütörtök) a Sportcsar-
nokban megrendezett játszóhá-
zát. Az esemény megnyitása al-
kalmával hirdették ki a Déryné 
Kulturális Központ ünnepre ki-
írt rajzpályázatának eredménye-
it. Az alkotásokat két kategóri-
ában (I. általános iskolások, II. 
középiskolások és felnőttek) bí-
rálták el. 

Eredmények: 
I. kategória 1. Fülöp Fe-

renc (Kiskulcsosi tagisk. 6.o.) 
és Fülöp Gábor (Kiskulcsosi 

tagisk. 5.o.); 2. Csiki Patrí-
cia (Kiskulcsosi tagisk. 6.o.) 
és Márki Barbara (Kiskulcsosi 
tagisk. 6.o.), különdíjasok Nagy 
Dorottya (Kiskulcsosi tagisk. 

5.o.), Vászon Zsolt (Györffy I. 
Tagisk.). 

II. kategória: 1. Tőkés Anikó, 
2. Perge Daniela, 3. Antal Ferenc 
(Szentannai S. Gimn.)

Húsvéti játszóház

A rendőrség április 2-től 6-ig húsvé-
ti közúti ellenőrzést tartott, ahol nagy 
hangsúlyt fektetett az ittas és bódult 
állapotban közlekedő, agresszív, sza-
bálysértő gépjárművezetők forgalom-
ból történő kiszűrésére, valamint a 
passzív biztonsági eszközök használa-
tának ellenőrzésére.

2015. április 3-án (péntek) Tóth Ma-
riannánál a közúti ellenőrzés során 
mindent rendben találtak, így húsvét 
alkalmából egy csokinyúllal és egy al-
koholmentes sörrel ajándékozta meg 
Teleki Zoltán rendőr alezredes, a Kar-
cagi Rendőrkapitányság vezetője.

Húsvéti figyelmesség a szabályosan közlekedőknek
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Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 
ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig.)

Április 11-12. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.:06/20-939-4650.

2015. április 9. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Györffy Farsang
18.30 Egészség Klub
19.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Húsvéti Játszóház
 Karcagi hírek
 - Képalkotó diagnosztika
 - Fizika verseny
 - Játszóház
 - Gazdafórum
 -  Nyusziosztás
 Kórház a kertvárosban
20.30 Karcagi Tükör
 Tehetség nap

2015. április 14. szerda
18.00 Műsorajánlat
18.05 Karcagi Tükör
 Aprólábak Gála 1. rész
19.25 Jöjjetek Hozzám – Református 

Istentisztelet

20.25 Karcagi Hírek

21.00 A Hit Szava – Római Katolikus 

szentmise

2015. április 16. csütörtök

18.00 Műsorajánlat

18.05 Baba Elsősegély

19.05 Nagykunsági Krónika

 Aktuális kérdések

 Strandszezonra készülve

 Karcagi hírek

  - Hershko verseny

 - Ovis Tehetségpont

 - Tejkvóta

  - Krumpliosztás

 Kórház a kertvárosban

20.10 Nagykunság Szépe 2015

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
Házasságkötés

Lakatos Erika- Szakáll Zoltán 
Demeter Mária- Balog Lajos

Születés
Mága Nikoletta- Varga Lajos
Kg., Gyep u. 

Kevin

Halálozás
Szentesi András
 Karcag (1950)
Koczka József
 Karcag (1951)
Székely József
 Karcag (1941)
Vidovics Józsefné
 Karcag (1952)

Április 11. (Szombat)
 8 - 13 óráig Berek Patika 

(Kiss A.u.3.)
 9 – 20 óráig Alma 

G y ó g y s z e r t á r 
(Kisújszállási u. 34.) 
(Tesco)

Április 12. (vasárnap)
 9 - 12 óráig Berek Patika 

(Kiss A.u.3.)

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

Gyógyszertári 
ügyelet

Kedves 

Olvasóink!

Amennyiben nem kapják 

meg a Karcagi Hírmondót, 

kérjük jelezzék Szerkesz-

tőségünkben személyesen 

(Karcag, Kertész J. utca 2.), 

vagy telefonon a 

06/59-312-415-ös 

telefonszámon!

„Nemesíteni, jobbítani az emberi életet!”
A Kátai Gábor Alapítvány jótékonysági célt 

szolgáló estet rendez

Időpontja: 
2015. április 18. 19:00 óra

Helye: 
Karcag, Déryné Kul-

turális Központ II. 
emeleti díszterme
Részvételi díj: 

6.000,- Ft/fő

 
Az Alapítvány a rendezvény tiszta bevételét a Kátai Gábor 

Kórház vagyonkezelésében lévő – az egészségügyi dolgozók 
pihenését, regenerálódását, csereüdülések lehetőségét biztosí-
tó –  berekfürdői üdülő felszereltségének javítására, valamint 
a Kórház műszereinek fejlesztésére kívánja fordítani.

A jótékonysági est fővédnöke: Dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter, országgyűlési képviselő.

Vidám műsorral a kórház dolgozói készülnek a Kátai 
Medi-Song kórus közreműködésével.

Örömmel vennénk, ha személyes részvételén túl, céljaink 
megvalósítását pénzadomány, illetve tombolatárgy felaján-
lásával támogatná.

Számlaszám: 10404522-45210552-00000000.
Lehetőséget biztosítunk támogatói jegyek vásárlására, 

melyek 1.000,- és 2.000,- Ft-os címletekben kaphatók.
Bízunk meghívásunk kedvező fogadtatásában, jótékony 

célú törekvéseink támogatásában.
Jelentkezés és bővebb információ a kórház titkárságán.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, illetve támoga-
tást, adományt.

  Nagyné László Erzsébet Szilágyi Lajosné
 főigazgató  Kátai Gábor Alapítvány 
 Kátai Gábor Kórház   Kuratóriumának elnöke

Iskolai beíratás
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre 

történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontok-
ban kerül sor:

2015. április 16. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
2015. április 17. (péntek) 8.00-18.00 óra között

Tanköteles gyermekét (2009. augusztus 31-ig született) a 
szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási he-
lye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyam-
ára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek sze-
mélyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított 
személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványt és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését 
tanúsító igazolást, valamint a szülői felügyeleti jog gya-
korlásáról szóló nyilatkozatot kell bemutatni.

Beiratkozás helyszínei:
 - Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: 

József Attila utca 1.; Kálvin utca 9.; Kisújszállási út 112.; 
 - Karcagi Arany János Általános Iskola: Arany János utca 15.

ÓVODAI BEÍRATÁS
a Madarász Imre Egyesített Óvodában

A beíratás időpontja: 2015. május 4-től 5-ig 8:00 – 17:00 
óráig
A beíratás helyszíne: Karcag, Táncsics krt. 19. sz. tagóvoda

A szülő köteles a 2015. augusztus 31-ig a harmadik élet-
évét betöltött óvodai jogviszonnyal még nem rendelkező 
gyermekét az óvodába beíratni.

A beíratáshoz szükséges: 
 - a határidőre leadott jelentkezési lap,
 - a szülő személyi azonosító és lakcímkártyája, 
 - a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkár-

tyája, TAJ- száma,
 - az érvényes, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

való jogosultságról szóló határozat,
 - a sajátos nevelési igényű gyermek esetében a szakértői 

vélemény.

A beiratkozás előtt a szülőknek ki kell tölteni az „Óvo-
dai jelentkezési lapot”, mely átvehető 2015. március 24-től 
a Székhelyen (Táncsics krt.17.), vagy a tagóvodákban illetve 
letölthető a www.karcag.hu - ról. 

A jelentkezési lap leadásának határideje valamennyi óvo-
dában 2015. április 24-e (péntek). 

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése miatt a 
szülő ellen szabálysértési eljárás indul.

Azok a gyermekek, akik 2015. szeptember 1. és decem-
ber 31. között töltik be a 3. életévüket, előjegyzésbe kerül-
nek.

Karcagi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Iroda
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Ingatlan
Karcagon eladó összkomfor-
tos családi ház, többféle fűté-
si lehetőséggel (vegyes tüze-
lés, központi fűtés, gázkazán, 
három helyiségben pedig cse-
répkályha található). Gazdasági 
épület és garázs is van (83 m2). 
Tel.: 06/30-483-6705.
Jó állapotban lévő 1+2 fél-
szobás, negyedik emeleti, 60 
m2-es lakás eladó Karcagon, 
a Táncsics krt. 13. szám alatt. 
Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 06/30-
576-8403.
Főtéren 3 szobás, kertes ház és 
telek eladó, cserélhető autóra, 
házra, telekre. Ugyanitt 40 db 
szék eladó. Tel.: 06/20-230-1202.
Eladó, esetleg kertes házra cse-
rélhető Karcagon, a Széchenyi 
sugárúton egy 56 m2-es, 2. 
emeleti, jó állapotban lévő, 2 
szobás lakás. Tel.: 06/30-390-
0291, vagy a 06/30-715-4404.
Ház eladó a Deák krt. 69. szám 
alatt, ugyanitt szekrények, re-
kamié, varrógép is eladó. Tel.: 
06/59-313-595.

Karcagon Kossuth téri 56 m2-es, 
3. emeleti, 2 szobás, erkélyes la-
kás eladó. Tel.: 06/59-311-975, 
vagy 06/30-385-4300.
Eladó ingatlanokat keresünk 
meglévő ügyfélkörünk szá-
mára. Tel.: 06/59-313-297, vagy 
a06/30-838-4848.
2 szobás tégla, kis családi ház, 
gáz és cserépkályhafűtéssel el-
adó. Karcag, Zádor u. 28. Tel.: 
06/70-414-2622.
Karcagon cserépkályhás, gáz-
konvektoros, tégla családi ház 
sürgősen eladó az Ágota u. 27. 
szám alatt. Tel.: 06/59-400-802. 
(Érdeklődni: reggel 08 óráig, 
este 18 óra után.)
Főtéren két szobás lakás eladó 
a katolikus templomnál, és ga-
rázs kiadó a Szent István su-
gárút 1-5. udvarán. Tel.: 06/30-
439-7451.
Karcagon teljes közműves, 
téglából épült, kisebb ker-
tes ház eladó. 50 m2 lakrész + 
25m2 tároló. Tel.: 06/30-635-
9662.
Fiatal pár bútorozatlan, kertes 
albérletet keres Karcagon. Tel.: 
06/30-205-7129. 

Két szobás, verandás, fürdő-
szobás családi ház, gáz illet-
ve cserépkályhafűtéssel eladó. 
Karcag, Erdei u. 27. Tel.: 06/30-
302-0599, 06/59-314-123.
Központban 94 m2-es, 3 szo-
bás, összkomfortos (három féle 
fűtési lehetőség) családi ház el-
adó, illetve lakáscsere érték-
egyeztetéssel. Karcag, 06/20-
504-3708.
Karcagon a Kórház u. 1/A alatt, 
közel a fürdőhöz, 73 m2-es tár-
sasházi, kétszintes, három szo-
bás, teljesen felújított lakás el-
adó, vagy elcserélhető főtér kö-
zeli, kertes, nagy udvaros ház-
ra. Tel.: 06/30-530-3834.

Vegyes
Vásárolok régi bútorokat, fest-
ményeket, órákat, porcelán tár-
gyakat, díszeket, illetve régi 
konyhai használati eszközöket, 
teljes körű hagyatékot, tollat.  
Tel.: 06/20-996-1346.
Tavaszi árpa eladó, vetőmag-
nak is alkalmas. Érdeklődni: 
Karcag, Sándor utca 20. Tel.: 
06/30-458-4238.
Fedett helyen tárolt körbálás 
búzaszalma és csutka eladó! 
Tel.: 06/20-316-0136.
50 db libámat eladnám egy-
ben, vagy elcserélném vágóbir-
kára, búzára, esetleg kerti gé-
pekre. Tel.: 06/20-316-0136.
Akar Ön szórakozás közben 
nyerni? Látogassa a Madarasi 
úti Maraton Presszó élő lóver-
seny közvetítéseit!
Eladók! 5 személyes sátor új-
szerű állapotban, turista pa-
lack, villany varrógép, szövő-
szék, lakatos szerszámok, ha-
sogató gép, hegesztő trafó, 
Szarvasi kávéfőző, oxigénpa-
lack (kicsi). Tel.: 06/30-421-1071.
Bontott ajtók eladók tokkal 
együtt (3000 Ft), lakkozott 
barna szekrénysor (6000 Ft), 
rugós franciaágy (4000 Ft), 
1600 wattos porszívó (5000 
Ft), takarítógép (5000 Ft), 
mosdókagylók csapteleppel 
(2500 Ft), feketeföld olcsón 
elvihető. Továbbá 4db 15-ös 
Pirelli nyári gumi, 185X65-ös, 
50 %-os eladó (1500/db). Tel.: 
06/30-218-9720. 

Használható centrifuga, alig 
használt, szép huzatú camping 
ágy, és új drapp futószőnyeg 
(2x2 méter) eladók. Érdeklődni: 
este 18-20 ig. Tel.: 06/59-312-
603.
Morzsolt kukorica, 3 db taka-
ró borona, 3 fejes eke eladó. 
Karcag, Keleti utca 6. Tel.: 06/59 
312-574, 06/20-241-0846.
Jó állapotban lévő, légkamrás 
lemezcsónak eladó. Tel.: 06/30- 
929-8261.
Árokfeltöltéshez földet kere-
sek, ugyanitt vásárolnék vízcsa-
tornát és karnist. Tel.: 06/20-
461-1470.
Kóstolóval egybekötött ter-
melői mézvásár (április 11-én, 
szombaton) délelőtt 9-13 órá-
ig Karcagon a Reggel utca 33. 
szám alatt a nagykapuban. 
Vendégem a helyszínen egy 
gyógyteára! Tel.: 06/30-696-
5288.
Soproni egyszobás (2-3 fő ré-
szére) üdülési jog augusztus 12-
18-ig átadó, vagy eladó. Tel.: 
06/59-312-603. Érdeklődni: es-
te 18-20-ig.

Szolgáltatást
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munka-
ruhát, férfi szövet és bársony 
nadrág; bőrkabát varrását rövid 
határidőre vállalom! Tel.: 06/59-
887-269.
V Í Z V E Z E T É K  s z e r e l é s t , 
B Á D O G O S  m u n k á t  é s 
JAVÍTÁSOKAT is vállalok. Török 
László, Tel.: 59/313-887, vagy 
06/30-289-5103.
Fa- fémforgácsoló szerszámok, 
háztartási eszközök élezése, kö-
szörülése. Varga Mihály Karcag, 
Kuthen utca 32. Tel.: 06/30-529-
6038.
Az Orgonda Agrár Kft. földet 
bérelne és vállal növényvédel-
mi szaktanácsadást és szakirá-
nyítást. Tel.: 06/30-785-0690.
ABLAK-AJTÓCENTRUM: Rehau, 
prémiumkategóriás német ter-
mékek a piaccsarnok bejára-
tánál. Rövid határidővel, pre-
cíz, pontos beépítés, ingyenes 
felmérés, egyedi méretek. Tel.: 
06/30-690-8810 és 06/30-322-
7167.

Tetőmunkákat és javításokat 
is vállalok. Sütő Kálmán ács-
mester, Tel.: 06/30-584-2767.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére: 
hajvágást, dauerolást, haj-
festést vállalok. Tel.: 06/30-
447-3918.
Középiskolások részére ma-
tematika korrepetálást válla-
lok. Tel.: 06/30-325-7724.
Cserépforgatást, tetőjaví-
tást, és teljes körű építőipa-
ri munkákat vállalunk. Tel.: 
06/30-599-9238.

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt Hirdetőink!

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 

FELELŐSSÉGET NEM 

VÁLLAL!

Hirdessen Ön is 
kedvezményes áron a 

Karcagi Hírmondóban! 
Az apróhirdetés

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

Új üzlet!
USA sportruházati üzlet 

nyílik Kisújszálláson 
a Kálvin utca 2/B alatt! 

Női, férfi és gyermekruhá-
kat is árulunk!

Kezdő akció: 

1000 Ft/db

áron tréningalsókat kíná-
lunk! Márkás ruhák (Nike, 
Adidas, NB, Puma, stb.) és 
fitness ruházat, valamint 
sok más márka kapható 

üzletünkben.

Kérjük ne feledje!
Lapzárta: 2015. április 13. 

(hétfő) 12 óra

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 
Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége aktuális állás-
ajánlatai:

 - Számviteli Ügyintéző (Kenderes),
 - Kőműves (Kisújszállás),
 - Autóértékesítési vezető (Kisújszállás),
 - Állatorvos (Berekfürdő),
 - Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
 - Távértékesítő (telekommunikációs szaküzletbe szolg. és 

termékértékesítő) (Karcag),
 - Pincér (Karcag),
 - Forgácsoló (Kisújszállás),
 - Hegesztő (Kisújszállás),
 - Lakatos (Kisújszállás),
 - Elektronikai műszerész (Kisújszállás),
 - Ruházati gépkezelő, gyártósor mellett dolgozó (Kisúj-

szállás),
 - Gépi varró (Kisújszállás),
 - Gyártósori összeszerelő (betanított munka) (Szolnok).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a kirendeltségen 
(5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (59/500-350) vagy 
e-mailben (szolnokmmkkarcag@lab.hu) lehet.

Az állásajánlatokról további információk találhatók a 
Virtuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/
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SPORT

A karcagi születésű Disznós 
Imre a 2014-es Eskrima VB-n 
egy arany és egy bronz érmet 
szerzett. Idén márciusban pe-
dig az Országos Nyílt Eskrima 
bajnokságon magyar bajno-
ki ezüstérmes lett full contact 
egy botos küzdelemben. 

- Mi is az Eskrima?
- Az Eskrima 

egy Fülöp-szige-
tekről szárma-
zó harcművészet. 
Három fő részből 
áll: botharc, kés-
harc és pusztake-
zes önvédelem. A 
Fülöp-szigetek-
ről származó ön-
védelmi rendszert 
a XXI. század leg-
hatékonyabb esz-
közös és puszta-
kezes harcművé-
szetének tartják 
az egész világon. 
Amellett, hogy a 
Dél-Kelet Ázsi-
ai kommandósok kiképzési 
anyagában szerepel, testi ké-
pességektől függetlenül felké-
szít bárkit arra, hogy veszély-
helyzetben megvédje magát és 
szeretteit.

- A kés és bot elég durván 
hangzik.

- Igen, viszont ha belegon-
dolunk, utcán igazán veszé-
lyes helyzetbe akkor kerülünk, 

ha valamilyen eszközzel és/
vagy többen támadnak ránk. 
Egy fegyver ellen viszont ak-
kor tudunk hatékonyan véde-
kezni, ha mi is értünk hozzá. 
Hozzánk egyébként normális 
lelkületű emberek járnak, akik 
nem késekkel és botokkal fel-
fegyverkezve járnak az utcán, 

viszont egy eskrimát gyakorló 
kezében bármilyen hétközna-
pi eszköz önvédelmi fegyverré 
válik. Persze ha nincs kéznél 
eszköz, ugyanúgy puszta kéz-
zel is hatásosan tud védekezni.

- Milyen egy Eskrima ver-
seny?

- Több versenyszám van: 
formagyakorlatok, első érin-
téses - (kés és bot), illetve full 

contact küzdelmek (egy bot, 
duplabot és hosszúbot). Ver-
senyenként különbözik, hogy 
hány versenyszámot rendez-
nek. A küzdelmek látványo-
sak, pörgősek, és alapos felké-
szülést követelnek meg a részt-
vevőktől mind technikai tu-
dásban mind állóképességben 

egyaránt.
- Milyen tervei 

vannak?
- A követke-

ző nagy megmé-
rettetés a nyá-
ron megrendezés-
re kerülő Európa 
Bajnokság. Most 
már a megyében 
elsőként Karca-
gon is elérhetőek 
az Eskrima edzé-
sek, melyeket én 
tartok. Szeret-
ném, ha pár éven 
belül szülőváros-
om lenne a me-
gyei Eskrima élet 

központja. Jelenleg a felnőtt 
edzések indultak el. A későb-
biek folyamán tervezem a gye-
rek és a versenyzői edzések 
beindítását is. Bízom abban, 
hogy 1-2 év múlva Karcagon is 
tudunk versenyeket szervezni, 
és későbbiekben világszínvo-
nalú versenyzőket is ki tudunk 
nevelni.

KF

Bajnoki ezüstérmet szerzett a karcagi 
származású harcművész

Pillanatkép az Országos Bajnokságról

A tavalyi évhez hasonló-
an idén is Győr rendezte meg 
a tollaslabda országos diák-
olimpiai döntőt. A Karcagi 

Nagykun Református Gimná-
zium három tanulója a „pro-
fik” között is jól teljesített. Az 
V. korcsoportban Nagy Klau-
dia 3 győzelem -3 vereséggel 
a 14. helyet szerezte meg. Ha 
az utolsó mérkőzését megnye-
ri, akkor a 8. helyet érte vol-
na el. Sajnos az első és máso-

dik játszmáját is 10-11-re vesz-
tette el, pedig már 8-4-re és 
10-8-ra is vezetett. Szintén jól 
szerepelt Zsembeli Zsadány is, 
aki rendkívül szoros mérkőzé-
seket játszott, és 2 győzelem 4 
vereséggel a 20. helyet érte el. 
VI korcsoportban Kocsis Ni-
kolett is helytállt, 1 győzelem 
4 vereséggel a 21. helyet sze-
rezte meg.

Őrlős Zoltán

Országos Diákolimpiai Döntő
Refis sporthírek

TOLLA S LA BDA

Az U-11-es bajnokság utol-
só fordulóját rendezték meg 
Karcagon. A 3. régióban Jász-
Nagykun-Szolnok + Békés + 
Csongrád megye 42 csapata 
vett részt a bajnokságban. A 
Karcagi SE Oroszlánkölykök 
csapata óriási eredményt ért 
el, a harmadik helyet sikerült 
megszerezniük. A régiók első 
helyezett csapatai automati-
kusan a döntő résztvevői, míg 
a 3-as és a 7-es régió 2-3-ik he-
lyezett csapatai egy torna ke-
retében eldöntik, hogy ki az-
az egy csapat, aki továbbjut az 
országos döntőbe.

Karcagi Oroszlánkölykök 
– SZEDEÁK Sasok 
33-69 (6-22, 5-15, /6-4/, 8-10, 8-18)

Tóth Noémi (8), Nagy Má-
té, Hamar Ágoston (3), Karsai 
Zsaklin (4), Tóth Patrik (1), 
Kardos Panna (2), Antal Lász-
ló (5), Kálmán Balázs (5), Luk-
ács Gábor (7), Nagyfejeő Flóri-
án (1), Kiss Soma, Rigó Zoltán

SZECSKA Sáskák - Karca-
gi Oroszlánkölykök
46-28 (11-10, 5-4, /5-6/, 14-6, 11-2)

Tóth Noémi (7), Hamar 
Ágoston, Karsai Zsaklin (3), 
Tóth Patrik (2), Kardos Pan-
na (5), Antal László, Kál-
mán Balázs (1), Lukács Gábor, 
Nagyfejeő Flórián (9), Varga 
Kata, Hopka Gergő, Domján 
Tünde.

Őrlős Zoltán

Országos döntőbe jutásért 
játszhatnak az U-11-es sportolók

Kocsis Nikolett

Zsembeli Zsadány

Nagy Klaudia

A tavaszi idény nyitányának 
is tekinthető az az ünnep előt-
ti szombaton lezajlott egyéni 
és páros bajnokság, amelyet a 
Kováts DSE asztalitenisz szak-
osztálya rendezett. A kupa 
szervezői ez alkalommal ösz-
szesen kilenc versenyszámot 
hirdettek meg, Csornai Csa-
ba szakosztályvezető indoklá-
sa szerint azért, hogy az után-
pótlás játékosoknak is alkal-
muk legyen megmutatkozni: 

„Azt vártuk tőlük, hogy 
induljanak el a felnőttek 
között, hiszen minden-
képpen hasznos az, ha 
egy erősebb mezőnyben 
is ki tudják próbálni a tu-
dásukat”. 

Az előzetes hírve-
résnek köszönhetően a 
szakosztály minden „rá-
érő” tagja (ne feledjük ja-
vában folyt a húsvéti ké-
szülődés, és sokan el is 
utaztak) részt vett a ku-

pa küzdelmeiben, és néhány 
„külsős” érdeklődő is neve-
zett. A versenyek huszonhat 
fős részvevői gárda összesen 
ötvenhárom nevezést adott le. 
Mindez számos összecsapást 
jelentett, úgyhogy igazi reg-
geltől estig tartó versenynap 
kerekedett hatalmas csaták-
kal, „vérre menő” küzdelem-
mel.

Eredmények: Újonc (fiú) 1. 
ifj. Dobó István; serdülő (fiú) 

1. Dobrai István 2. Czombos 
Bence 3. Ifj. Dobó istván; Ser-
dülő (leány): Pekár Nikolet-
ta. Amatőr ffi egyéni: 1. Nagy 
Sándor, 2. Sebők János, 3. 
Czombos Bence; női egyéni: 
1. Tolnai Éva 2. Varga Petra 
3. Ferencziné Juhász Magdol-
na. Összevont, vegyespáros: 
1. Csornai Csaba – Kónya Il-
dikó, 2. Sebők János – Varga 
Petra, 3. Takács István – Tol-
nai Éva. Összevont ffi páros: 
1. Czinege Ferenc – Fási Fe-
renc, 2. Csornai Cs. - Dr. Far-
kas Béla, 3. Dobrai István - 
Czombos Bence. Amatőr női 
páros: 1. Soltész Nagy Ibolya- 
Tolnai Éva, 2. Ferencziné Ju-
hász Magdolna – Pekár Niko-
lett 3. Varga Petra – Erdeiné 
Kubicsek Krisztina.

Férfi egyéni: 1. Dr. Far-
kas Béla, 2. Dobrai István, 3. 
Czinege Ferenc.

Elek György  

Húsvét Kupa


