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Karcagi  Hírmondó
Adomány a határon szolgálatot teljesítőknek

A karcagi önkormányzat is csatlakozott a gazdakör felhívásához
Hubai Imre Csaba, a Kar-

cagi Nagykun Gazdakör el-
nöke felhívással fordult a 
környékhez, a határainkon 
szolgálatot teljesítő katonák, 
rendőrök számára élelmiszer 
és egyéb adomány gyűjtése 
érdekében.

- Az információk alapján 
úgy állapodtunk meg az ot-
tani közvetítő kollégákkal, 
hogy fertőtlenítő anyagot, gu-
mikesztyűt, védőmaszkot és 
olyan energiapótlókat gyűj-
tünk, amelyek szükségesek a 
számukra, s elállnak akkor is, 
ha később fogyasztják el őket. 
Emellett a hungarikum birka-
pörköltet is elvisszük számuk-
ra, nyolc birkát fogunk meg-
főzni és tiszai halászlevet is ké-
szítünk. A felhívásunkhoz el-
sőként csatlakozott a karca-
gi és a megyei önkormányzat, 
a környékből, de Tiszasasról, 
Nagykörüből is folyamatosan 
érkeznek az adományok. Ez azt 
teszi lehetővé, hogy egy olyan 
bázist építhetünk ki azon a 
környéken, ahonnan folyama-
tosan ellátjuk nemzettársain-
kat, hogy a szolgálatot minél 
jobban el tudják látni, s érez-
zék, a hátország mellettük áll 
ennek a nehéz feladatnak az el-
látásában is. A mostani ado-
mányt Baranyába, Pécs kör-
nyékére és Somogy megye egy 
részére visszük el péntek éjsza-
ka. Ha újabb nagyobb szállít-
mány összegyűlik, visszük az 

utánpótlást a határon szolgála-
tot teljesítő katonáknak, határ-
vadászoknak, rendőröknek  – 
ígérte Hubai Imre Csaba.

Kovács Sándor, a JNSZ Me-
gyei Közgyűlés elnöke is öt-
venezer forint értékben hozott 
fertőtlenítőszereket, tartós élel-
miszert a gazdakör elnökéhez.

- Nem is az adomány mér-
téke a fontos, hanem a határo-
kon szolgálatot teljesítő rend-
őrök, katonák melletti kiállás. 
Mindenképpen fontos, hogy 
lássák azt, mellettük van az 
ország többsége, számítunk a 
munkájukra és megbecsüljük 
azt, amit tesznek, bárhonnan is 

vannak odavezényelve – fogal-
mazott Kovács Sándor.

Karcag Város Önkormány-
zata is csatlakozott a Nagykun 
Gazdakör felhívásához, és 
adományt juttatott el a hatá-
ron szolgálatot teljesítők szá-
mára.  

- Önkormányzatunk Hubai 
Imre Csaba elnök úr segítsé-
gével Baranya és Somogy me-
gyei határnál szolgálatot telje-
sítő katonák, rendőrök számá-
ra különböző egészségügyi se-
gédanyagokat juttat el, elismer-
ve azt a hihetetlen nagy mun-
kát és erőfeszítést, amivel szol-
gálják a hazát és védik orszá-

gunkat - mondta Dobos Lász-
ló, aki szólt arról is, hogy a gaz-
dakör kezdeményezése rendkí-
vül támogatandó ötlet, hiszen 
meleg és hideg élelemmel fog-
ják ellátni a határon szolgála-
tot teljesítő katonákat és rend-
őröket. Természetesen az éle-
lem mellett nagyon sok min-
denre szükség van. Az egész-
ségügyi felszerelésekből - kesz-
tyűk, fertőtlenítők, szájmasz-
kok - van a legtöbbre szükség, 
így önkormányzatunk 50 ezer 
forint értékben ezekből nyújt 
segítséget. Biztatni tudok min-
den önkormányzatot, tegyenek 
hasonlóképpen, hiszen az ott 
szolgálatot teljesítők védik ha-
zánkat, országunkat, mi is kell, 
hogy gondoljunk rájuk és véd-
jük őket - fogalmazott a város-
vezető.

DE

Az önkormányzat ötvenezer forint értékben nyújtott segítséget

A gazdakör a jövő héten folytatja az adományok gyűjtését. Ké-
pünkön Kovács Sándor, a JNSZ Megyei Közgyűlés elnöke (b.) és 

Hubai Imre Csaba, a gazdakör elnöke (j.)

Szeptember 21-én (hétfőn), a 
délelőtti órákban Kovács Szilvia 
alpolgármester és Fieszl Csaba a 
Váci Egyházmegye Vidékfejlesz-
tési Iroda igazgatója ünnepélyes 
keretek között írta alá „A kis-
kerti” vetőmag program és „A 
legszebb konyhakertek” - Ma-
gyarország legszebb konyha-
kertje program együttműködé-
si szándéknyilatkozatát.

 Kovács Szilvia, Karcag város 
alpolgármestere által 2012. év-
ben elindított „A legszebb kony-
hakertek”- Magyarország leg-
szebb konyhakertjei program ez 
évben közel 3,1 millió emberhez 
jutott el hírként, közülük 7800 fő 

az, aki konkrétan kertműveléssel 
vett részt benne, a mozgalomhoz 
kapcsolódva a csatlakozott tele-
püléseken ebben az évben több 
mint 700 esemény valósult meg. 

Dr. Beer Miklós megyéspüs-
pök a Váci Egyházmegye Vidék-
fejlesztési Irodával karöltve 2013. 
év óta segít újraindítani vidéki 
településeken a háztáji gazdálko-
dást. Ezt a kezdeményezést a töb-
bi egyházmegyékhez képest első-
ként indította el a Váci Egyház-
megyében. A program minden 
év elején igényfelméréssel kezdő-
dött, melyből képet kaptak, ar-
ról, kik szeretnének csatlakozni 
az általuk elindított programhoz. 

Az igények beérkezését követő-
en a lehető legrövidebb idő alatt 
próbálják összesíteni, és a vető-
magokat mihamarabb eljuttatni 
a településekre igény szerint.

A szándéknyilatkozat aláírá-
sát követő sajtótájékoztatón a fe-
lek elmondták, hogy mára mind-
két program sikeres mozgalom-
má vált és együttműködésük cél-
ja, hogy az egykor hagyományos 
ház körüli fenntartható, vegy-
szermentes konyhakerti gazdál-
kodás újra népszerű legyen. Ez-
zel egészséges, biztonságos táp-
lálékhoz juthatunk és növelhet-
jük önellátottságunkat amellett, 
hogy környezetünket is védjük.

Együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá
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Közéleti szilánkok
Mi is az a 
„morális 

imperializmus”?
Mielőtt a kérdésre válaszolnék, 

előtte néhány gondolat. Ha van 
valami pozitív hozadéka ennek a 
migrációs áradatnak, az az, hogy 
teljesen lelepleződtek az itthoni és 
az európai liberálszocialisták, vagy 
bárhogy is nevezzék magukat. 
A másság tisztelői, a tolerancia 
bajnokai, akik szerint szélsőségesek 
vagyunk, mert nem tartjuk 
normálisnak, hogy valakik milliókat 
arra buzdítanak, hogy saját és gyerekeik 
életét kockáztatva, embercsempészek 
asszisztálásával vágjanak neki több 
ezer kilométernyi útnak. Sívó, 
vulgármaterialista ateisták kérik 
számon a „keresztényi minimumot”, 
amit az Irásból kiszemelgetnek, és 
nem veszik észre mennyire átlátszó 
az álhumanista, álkeresztény 
képmutatásuk. Valójában – közvetve 
- ők veszélyeztetik a hatalmas 
emberáradtban elvegyülő valódi 
menekültek életét is! Arról nem 
beszélve, hogy még meg is tudják 
ideologizálni, most ugyan nem 
„izmusokkal”, hanem a „fenntartható 
fejlődés” varázsszavaival. Holott a 
fenntartható profit az, ami érdekli 
őket! Meg a fenntartható feszültség! 

Tényleg, mint egy abszurd 
drámában, ahol minden megtörténhet 
és annak az ellenkezője is: egyik 
pillanatról a másikra, amikor is 
önmaguk paródiájává válnak 
a szereplők. Mert az mégis csak 
képtelenség, hogy az válik szabályossá, 
ami szabálytalan, és azokra mondják, 
hogy nem tartanak be törvényeket, 
akik betartják.

A magyar miniszterelnök a brüsszeli 
csúcstalálkozó előtti sajtótájékoztatóján 
kijelentette: Magyarország elfogadja 
és tiszteletben tartja partnereinek azt 
a véleményét, hogy mást gondolnak a 
bevándorlók befogadásáról és a migráció 
kezeléséről, de ne kényszerítsenek ránk 
morális imperializmust. 

Ez a szokatlan jelzős szerkezet 
meglephette a hallgatóságot. Néhány 
címzett lehet nem is értette. Pedig 
csak azt jelenti, ne erőszakolják rá 
másokra, a tárgyalópartnerre a saját 
politikai meggyőződésüket. Ők, akik 
annyira „befogadóak és nyitottak egy 
más kultúra iránt”, próbálják meg ezt 
az uniós partnerükkel szemben is…

-ács-

KÖZÉLET

Szeptember 17-én 
(csütörtök) a Város-
háza dísztermében 
gazdafórumot tar-
tott a JNSZ Megyei 
Gazdakörök Szö-
vetsége a 2014-2020 
uniós támogatási le-
hetőségekkel kap-
csolatosan. A meg-
jelent gazdálkodó-
kat Hubai Imre Csa-
ba (képünkön), a 
Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara és a 
MAGOSZ megyei 
elnöke köszöntötte, 
majd dr. Gyuricza Csaba, a Mezőgazdasági és Vidékfejleszté-
si Hivatal elnöke adott tájékoztatást az új agrár- és vidékfej-
lesztési támogatásokról, valamint az ez évi tapasztalatokról, 
lehetőségekről. Andrási Erika az új AKG programról, ifj. Hu-
bai Imre, a NAK vidékfejlesztésért felelős országos alelnöke 
az ökológiai gazdálkodás előtti pályázati lehetőségekről szólt.

Gazdafórum uniós támogatásokrólMeghívó

A 8. számú választókerület képviselője újabb „város-
ismereti sétára” hívja a választókerület lakóit és az ér-
deklődőket (nagyszülő - szülő - unoka korosztályig).

Időpontja: 2015.október 7. (szerda) 14 óra.
Úti cél: a Zsinagóga megtekintése.
A tájékoztatót Elek György helytörténész tartja.
Találkozás: 2015.október 7-én (szerda) 13.45-kor a Zsi-
nagóga előtt.
(Kérjük a résztvevő férfiakat, hogy fejfedőt szíveskedje-
nek magukkal hozni.)
A kirándulást esős időben is megtartjuk.
Minden érdeklődőt tisztelettel hív és vár:

Pánti Ildikó
A 8. számú választókerület önkormányzati képviselője

Szeptember 24-én (csütörtök) 
napirend előtt Dobos László pol-
gármester Györfi Sándor Mun-
kácsy- és Mednyánszky díjas 
szobrászművész kis plasztiká-
it adta át azoknak, akik augusz-
tus 21-én a Székelykeresztúr és 
Karcag között létrejött testvér-
városi együttműködés huszon-
ötödik évfordulója alkalmából 
rendezett jubileumi ünnepsé-
gen nem tudtak részt venni. Így 
ez alkalommal Kovács Sándor 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Közgyűlés elnöke, dr. Sántha 
József, dr. Farkas Béla, Ecsedi 
Irén, Mészáros Zsolt és Puháné 
Urbán Katalin vehették át a 
szobrocskát a testvérvárosi kap-
csolatok ápolása terén kifejtett 
több évtizedes munkájuk meg-
becsüléseként.

Ezt követően a polgármes-
ter külön köszöntötte a Karca-
gi Nagykun Református Gim-
názium és Egészségügyi Szak-
középiskola, valamint a Karca-
gi Nagykun Református Általá-
nos Iskola azon pedagógusait és 
önkénteseit, akik a nyár folya-
mán Magyar Örökség Díjban 
részesültek. Az érintettek a Va-
sárnapi Iskola Alapítvány Ön-
kéntes Szórványszolgálatának 
keretein belül végzett önkén-
tes munkájukért vehették át a 
díjat, és ezzel bekerültek a Ma-
gyar Szellem Láthatatlan Mú-
zeumába. Munkájuk elisme-
réseként a polgármester egy-
egy csokor virággal köszöntöt-
te Nagy Éva igazgatóhelyettest, 
Szathmári Lajosné, Selmeczi 
Edit, Nagy Jánosné, Dobos 
Lászlóné tanárnőket, valamint 
Földváriné Simon Ilona igaz-
gató asszonyt, Földvári Mártát 
és Benéné Kecskeméti Anikót 
szintén kis ajándékkal köszön-

tötte Kalocsai Lászlót, a Kar-
cagi Nagykun Horgász Egyesü-
let elnökét, aki nemrég Arany-
horog-díjban részesült.

Még mindig a napirend meg-
tárgyalása előtt, Molnár Pál 
képviselő kérdést intézett a pol-
gármesterhez egy külterületi 
úttal kapcsolatban. A képvise-
lő afelől érdeklődött, hogy a Ta-
tárülésre vezető utat – állagá-
nak megőrzése érdekében – le-
hetséges-e súlykorlátozó táblá-
val ellátni. Dobos László rövid 
válaszában elmondta, hogy ezt 
nem lehet megvalósítani, hi-
szen az arrafelé közlekedő gaz-
dálkodók csak azon az útvona-
lon képesek megközelíteni föld-
jeiket munkagépeikkel. Egy 
tábla kihelyezése ellehetetlení-
tené a gazdák munkavégzését.

Molnár képviselő azt is jelez-
te, hogy a Madarasi út egy sza-
kaszán hiányos a közvilágítás, 
de Szepesi Tibor is megemlí-
tette, hogy hasonló a helyzet a 
Szentannai iskola előtti Kisúj-
szállási úti szakaszon. A pol-
gármester megjegyezte, hogy 
már folyamatban van a világí-
tás javítása, cseréje. 

Andrási András jobbikos 
képviselő két kérdést intézett 
városunk első emberéhez. El-
ső kérdésének lényege az volt, 
hogy lesz, vagy sem rendőr-
lámpa a „postai kereszteződés-
ben”, második kérdésében pe-
dig visszatért a korábban már 
tárgyalt Kékvirág utcai út-
alap financiális részéhez. Do-
bos László a második kérdés-
sel kapcsolatban azt mondta, 
hogy a választ a képviselő ké-
sőbbi időpontban fogja meg-
kapni. A rendőrlámpával kap-
csolatban hangsúlyozta, hogy 
mindenkinek az az érdeke, 

hogy minél hamarabb elkészül-
jön. Mint mondta, egy baleset 
is sok az adott kereszteződés-
ben. Éppen ezért néhány hete 
ismét tárgyaltak a közútkeze-
lővel és megállapodtak abban, 
hogy egy lámpa felszerelése 
lesz a leghatékonyabb formája 
a probléma kezelésének. Nem 
olyan formában lesz megoldva, 
mint azt tíz-tizenöt évvel ez-
előtt elgondolta az önkormány-
zat. Ez azt jelenti, hogy az út ki-
alakítása nem változik, viszont 
közlekedési lámpával lesz fel-
szerelve. A kivitelezés időpont-
járól még nem nyilatkozott a 
közútkezelő. Előbb meg kell 
tervezni és megfelelő forrást is 
szerezni kell a kivitelezéshez. A 
közútkezelő ígérete szerint rö-
vid időn belül megkezdik azok-
nak az elemeknek az úttest-
be történő beépítését, amelyek 
megfelelő fényvisszaverő-, és 
hanghatással figyelmeztetik az 
autóvezetőket, hogy kereszte-
ződéshez közelednek.

A soros napirend között két 
pont is a városi költségvetés-
ről szólt. Mindjárt az első a 
Karcag Városi Önkormány-
zat 2015. évi költségvetésének 
I. félévi végrehajtásáról szólt. 
A 4,2 milliárdos büdzsé bevé-
teli előirányzata az első félév-
ben 49,86%-ban valósult meg, 
míg a kiadási oldal 49,92%-ra 
teljesült. Az előterjesztést két 
nem szavazat mellett elfogad-
ta a testület. A másik költség-
vetést érintő napirendi pont 
a költségvetés módosítását 
kezdeményezte. „A módosí-
tás összességében 51 577 ezer 
Ft összegű bevételi- és kiadá-
si előirányzat növekedést tar-
talmaz.

A javaslat tartalmazza a kép-

viselő-testületi döntéseket, a 
központi költségvetésből idő-
közben lebontott támogatáso-
kat, hozzájárulásokat, az egyes 
feladatokhoz az átvett pénzesz-
közök előirányzatosítását, va-
lamint az önkormányzat irá-
nyítása alá tartozó költségve-
tési szervek által beadott elői-
rányzatok közötti átcsoporto-
sítási kérelmeket, így önkor-
mányzatunk 2015. évi költség-
vetése bevételi-, és kiadási fő-
összegének finanszírozási mű-
veleteket is tartalmazó módo-
sított előirányzata 4 289 185 
ezer Ft.” A javaslatot szintén 
két nem szavazat mellett fo-
gadták el a képviselők.

Az ülésen többek között el-
fogadták azt a tájékoztatót 
is, amely a Karcagi Többcé-
lú Kistérségi Társulás műkö-
déséről, eredményeiről és cél-
kitűzéseiről adott képet, vala-
mint azt a javaslatot is, amely 
a Karcag Város Településfej-
lesztési Stratégiáját tartalmaz-
ta. Ez utóbbiról Pánti Ildikó 
támogatólag nyilatkozott hoz-
zászólásában. Mindkét napi-
rendi pontot két tartózkodás 
mellett szavazták meg az egy-
begyűltek.

Ahogy az már megszo-
kott, önkormányzatunk az 
idén is csatlakozott az Bursa 
Hungarica ösztöndíjpályázat-
hoz, és biztosítja a szükséges 
költségvetési előirányzatot. 
Ennek köszönhetően a hátrá-
nyos helyzetű és szociálisan 
rászoruló fiatalok számára is 
elérhetővé válik a felsőokta-
tásban való részvétel. Város-
unk tizenöt éve, a kezdetektől 
támogatja a pályázaton részt-
vevő fiatalokat.

-dh-

Testületi ülés
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INTERJÚ

Folytatjuk a Kátai Gábor 
Kórház osztályait bemutató so-
rozatunkat. A harmadik eme-
leten, a Szülészeti-nőgyógy-
ászati Osztályt dr. Farkas Béla 
főorvos vezeti, aki 1983. szep-
tember 1-je óta dolgozik itt, s 
1988-ban szakvizsgázott.

- Minden szülés egyedi, s itt 
nemcsak egy új életnek a vi-
lágrajöveteléről van szó, ha-
nem teljesen átalakul a csa-
lád is: anya, apa lesz a fia-
tal párból. Húsz éve van ná-
lunk lehetőség apás szülés-
re, ami egyre népszerűbb. Ma 
már a szülések 30 százaléka 
apás szülés, de van, amikor 
nem az apa, hanem barátnő, 
nagymama, testvér van jelen 
a szülésnél. Örvendetes, hogy 
már a várandósság ideje alatt 
is együtt jön a kismamával 
az apuka, s így közösen kísé-
rik végig a magzat fejlődését, 
a terhesség alakulását – sorol-
ja a főorvos, akitől megtudtuk, 
három főállású orvos van az 
osztályon: dr. Hershkó Gyula 
főorvos, aki ellátja az osztály-
vezető - helyettesi feladatokat 
is, dr. Debreczeni László ad-
junktus, valamint három rész-
munkaidős dolgozónk is van. 
Dr. Molnár Sándor főorvos a 
nyugdíj mellett, dr. Ditroi Pé-
ter heti négy órában a szak-
rendelőben dolgozik, és dr. 
Szalay Miklós Tiszafüredről, 
ő elsősorban az ügyeleti ellá-
tásban vesz részt.

- A kórházi fekvőbeteg el-
látás kb. 15 ezer évente, en-
nek egyötöde kb. 3000 beteg 
ellátását a mi osztályunk vég-
zi, így itt nagy a betegforga-
lom. Ez azt jelenti, hogy 2700 
körüli a szülészet-nőgyógy-
ászati ellátás, ezen belül átlag-

ban 700 szülésünk van, 1200 
műtétet végzünk, ami a csá-
szármetszéseket is tartalmaz-
za, és pár éve szerveztem meg 
az egynapos sebészeti ellá-
tást, ami szintén az osztályun-
kon történik. Ennek keretében 
a szemészet évente kb. 300 

szemlencse műtétet végez, mi 
pedig több mint 600 egynapos 
szülészeti - nőgyógyászati be-
avatkozást végzünk. Ezt a fel-
adatot csak egy összeszokott 
csapattal, egy jó minőségbiz-
tosítási – irányítási rendszer-
rel kidolgozva lehet elvégez-
ni. A váratlan eseményekre is 
fel kell készülnünk, hiszen a 
szülészeti szakma olyan, hogy 
nem tudjuk, hogy a következő 
percben mi történik. 

A páciensek 
elégedettsége az 
igazi elismerés

Az osztályunk próbál ma-
ximálisan megfelelni a szülé-
szeti ellátásnak – együttszü-
lés, újszülött ellátása, a gyer-
mekágyas ellátás, a szoptatás-
ra való felkészítés. Ezen tevé-
kenységünket jellemzi, hogy 
3  éven keresztül a babaszo-
ba.hu internetes szavazáson 
az Év szülészete díjat kaptuk 
meg. Ez nem szakmai díj, de 
a nálunk ellátott páciensek ré-
széről a legnagyobb elismerés.

A múlt év során sikerült 
bevezetnünk az epidurális 
anasztéziában történő szülést, 
azóta a Karcagon szülő nők-
nek is lehetőségük van a fáj-
dalommentes szülés választá-
sára. A műtéti eljárás tekinte-
tében gyakorlatilag az ország-
ban nyújtott általános ellátást 
mi is tudjuk biztosítani, egye-
dül a rossz indulatú dagana-
tos betegek ellátása nem itt, 
hanem a centrumokban tör-
ténik. Osztályunk 2-es szin-

tű szakmai ellátásra jogosult, 
ami azt jelenti, hogy a 36 hét 
alatti szüléseket nem tudjuk 
elvállalni, de ezen kívül min-
den egyes szülészeti beavatko-
zást meg kell tudnunk oldani. 
A nőgyógyászati műtétek te-
kintetében teljes a műtéti pa-
lettánk, ami igazodik az or-
szágos szakmai, elvárásokhoz.

- A várandóság megállapítá-
sának biztos jele az ultrahang-
vizsgálat. Az embrio szívmű-
ködésének kimutatása teszi 
egyértelművé a várandóssá-
got. A várandósság alatt há-
rom kötelező szűrőjellegű ult-
rahang vizsgálatot kell végez-
ni. Az elsőt a 11-13. hét között, 
amikor a fejlődési rendelle-
nességek szűrése van a vizs-
gálat középpontjában. Az ana-
tómiai rendellenességek felis-
merése az elsődleges, de ezek 
mellett ekkor vannak olyan 
vizsgálható jelek, amelyek a 
kromoszóma fejlődési rend-
ellenességre hívhatják fel a fi-
gyelmet, ilyen pl. a Down-
szindrómára 85%-os valószí-
nűséggel utaló 3 mm-nél vas-
kosabb nyaki redő. Vagy az 
orrcsont hiány, vagy ha az áll-
szöglet 90 foknál nagyobb. 
Az anatómiai eltéréseken túl-
menően a magzati véráramlá-
sok sebességhullámainak vizs-
gálatával lehetőség nyílik a 
funkció, az élettani változá-
sok megfigyelésére is. Példá-
ul a 12 hetes embrionál vizs-
gálva egy nagyon rövid piciny 
érszakaszt a Ductus venosus 
áramlási sebesség hullámgör-
béjét, és annak rendellenes-
ségeiből szintén kromoszóma 
vagy szívfejlődési rendellenes-
ségre tudunk következtetni. A 
másik két kötelező ultrahang 
vizsgálatot 18-20. és 30-32. hét 
között kell elvégezni. Ilyenkor 
további fejlődési rendellenes-
ségek szűrése, illetve a mag-
zat méhen belüli fejlődésének 
megítélése a vizsgálat célja – 
magyarázza dr. Farkas Béla.

Egységes a 
látogatási rend

A szülészeti osztályon talál-
ható az újszülött részleg is.

- Huszonegy éve dolgozom 
a kórházban, akkor végeztem 
a Gábor Áron Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépis-
kolában. A gyermekosztály-

ra kerültem, s amikor meg-
szültem a gyermekeimet, gyes 
után, immár nyolc éve az új-
szülött részlegre kerültem. A 
korábbi részlegvezető főnővér 
nyugdíjba vonulása után, ok-
tóber 1. óta én látom el az új-
szülött részlegvezetői főnővé-
ri feladatokat – mondja Ba-
lázs Lajosné. Szerkezetileg a 
3. emelethez, a Szülészeti-nő-
gyógyászati Osztályhoz tarto-
zunk, a szakmai felügyeletet 
azonban a gyermekosztály or-
vosai látják el. Nyolc szakápo-
ló dolgozik itt, mindenki cse-
csemő- és gyermekápoló vég-
zettséggel rendelkezik.

- Ahogy minden szülés 
más, minden pici baba is kü-
lön egyéniség. Nagyon sokat 
beszélgetünk a kismamák-
kal, hiszen tele vannak kétsé-
gekkel a gyermekük ellátásá-
val kapcsolatban. Arra törek-
szünk, hogy kellően felkészít-
sük az anyukákat arra, hogy 
otthon is el tudják látni a kis-
babájukat. Nagyon jó a kap-
csolat a védőnőkkel, ők is se-
gítik az anyákat. Számunkra 
is nagyon szép pillanat, ami-
kor az apukák első alkalom-
mal jönnek megnézni gyerme-
küket. Egységes látogatási ren-
det alakítottunk ki, 14-17 órá-
ig lehet látogatni a piciket. Az 
újszülött részleg kórtermének 
üvegén keresztül lehet meg-
nézni őket, s a család kérésé-
re, ha kell, le is fotózzuk őket. 
Összetartó, jó kis közösség 
van az osztályon. A mi mun-
kánk team-munka – mondja 
Balázsné Judit.

Az anyukák 
megfogadják a 

nővérek tanácsait

A Szülészeti-nőgyógyászati 
Osztály főnővére Tóthné Var-

ga Mária, aki szerint ez egy 
nagyon szép szakma. 

- Az osztály 26 ággyal mű-
ködik, 11 szülésznő és 8 szak-
képzett ápolónő teljesít szol-
gálatot. Nagyon összeszokott 
a csapat, mindannyian régóta 
dolgozunk itt. Délelőtt az osz-
tályon nincs látogatás. Ami-
kor hazamennek az anyukák, 
utána is kapunk tőlük vissza-
jelzéseket, fotókat a picikről. 
Az elmúlt években emelkedett 
a szülések száma, tavaly 691 
szülésünk volt, több ikergyer-
mekkel.

Az anyukák megfogadják az 
osztályon dolgozó nővérek ta-
nácsait, s bizalommal fordul-
nak hozzájuk. Az osztály dol-
gozói az ünnepeket is igye-
keznek meghitté tenni, kará-
csonykor fenyőfát is állítanak. 
Közös főzéseket is szerveznek, 
s részt vesznek a kórházi ren-
dezvényeken is. Az osztályon 
igyekeznek mindent megtenni 
azért, hogy barátságos legyen 
az osztály, s jól érezze magát 
a kórtermekben az a kisma-
ma is, aki heteket, hónapokat 
tölt bent veszélyeztetett ter-
hesként.
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Osztályról osztályra a karcagi kórházban 8. rész
Szülészeti - nőgyógyászati Osztály

Az osztály dolgozói a váratlan helyzetekre is fel vannak készülve

Az újszülötteket délutánonként lehet látogatni

- Több szakrendelést is vé-
geznek az osztály dolgozói.

- A kismamák vizsgálatá-
hoz használt ultrahang diag-
nosztika is fejlődött az elmúlt 
években.

A főnővér szerint percre ponto-
san oda kell figyelni a kisma-

mákra és a babákra
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Ma már mondhatjuk, hogy 
hagyományosnak tekinthető 
az a motorostalálkozó, amit ti-
zennegyedik éve minden ősszel 
megrendeznek Karcagon. Ko-
rábban a Zuglógerben kapott 
helyet, az utóbbi néhány évben 
pedig az Akácliget Fürdőben 
kerül megrendezésre. Az idén 
szeptember 18-án kezdődött a 
rendezvény, jó hangulatú, szí-
nes programkínálattal. Termé-
szetesen a főszerepet a moto-
rok és motorosaik kapták, va-
lamint az ilyen alkalmakkor 
nélkülözhetetlen rockzene.

A visszatérő karcagi ze-
nekarok mellett – mint pl. a 
Sinful Passions vagy a Brain 
Drain – underground bandák 
és veterán legendák is szín-
padra álltak. A pénteki estén 
a Sinful Passions-t követően 
az AB/CD volt a főprodukció, 
szombaton pedig a Cool Head 
Klan és a legendás Lord zene-
kar szórakoztatta a közönsé-
get. Az első nap estéjén Sánta 
Lászlót, a találkozó főszerve-
zőjét kérdeztük az elmúlt évek 
tapasztalatairól.

– Az elmúlt tizennégy év 
alapján azt mondom, hogy ru-
tinszerű. A legelsőt közel négy 
hónapig szerveztük, ez most egy 
hétvége alatt megvan, persze 
többször végig kell telefonálni 
mindenkivel, de hál’ istennek 
az önkormányzat, a Városgond-
nokság, az Akácliget Fürdő, 

mindenki mögöttünk áll, hogy 
a rendezvény sikeres legyen.

– Úgy gondolom, hogyha sza-
kadna az eső és nem hívnánk 
zenekarokat, akkor is van egy 
olyan 300-400 fős törzsközön-
ség, akik már beírták a nap-
tárukba Karcagot – lehet már 
2016-, vagy 2017-re is. Nyilván a 
jó idő is nagyon sokat jelent, és 
természetesen az olyan plusz ze-
nekarok, mint idén a Lord, a kar-
cagi embereket is megmozgatja.

– Így van, mert nagyon sok 
motoros nem a zenekarok mi-
att jön, hanem azért, mert 
tudja milyen környezetbe jön. 
Tehát egyedülálló az Akácli-
get Fürdő infrastruktúrája, 

a WC-ék, a mosdók, és a me-
leg vizes medencék is. Sokan 
itt kérdezik meg a kapuban, 
hogy „Ja, amúgy milyen zene-
karok lesznek?” – mert fogal-
muk sincs róla, csak eljönnek 
és kész.

– A zenekarokat már ok-
tóber, november, vagy legké-
sőbb december folyamán le 
kell szervezni, mert a nagyobb 
zenekarok kilenc-tíz hónapra, 
vagy akár egy évre előre szer-
ződést kötnek.

– A barátainkkal egy nem 
hivatalos motoros bandába 
tömörülve szervezzük magát 
a találkozót. Közel egy olyan 
15-20 fős stáb, plusz a barát-
nők, feleségek, akikkel le tud-
juk bonyolítani a szervezést.

-dh- 

Karcagon találkoztak a motorozás szerelmesei

A Györffy István Katoli-
kus Általános Iskola szep-
tember 18-án (péntek) a Kos-
suth tér 4. sz. alatti iskolaegy-
ségében tartotta az 1. osztá-
lyos tanulók „Fecskeavató és 
szüreti mulatság” című ren-
dezvényét a „Nyelvi labor-
ral a nyelvtanulásért” Alapít-
vány és az SZMK szervezésé-
ben. A megjelenteket – köztük 
Pánti Ildikó önkormányza-
ti képviselőt, Gulyás Zsolt ka-

tolikus plébánost, érseki taná-
csost - Szakályné Kollát Eme-
se köszöntötte, majd a két első 
osztály tanulói és az iskola új 
vezetése tett esküt a Szeretet, 
Tudás és Barátság fája előtt. 
Az eskü után a nyolcadikosok 
ajándékot adtak át a legkiseb-
beknek. Ezután kezdetét vet-
te a szüreti mulatság, melynek 
keretében ismertették a hulla-
dékgyűjtés eredményét is.

DE

A Karcagi Szakképzési Cent-
rum Varró István Szakiskolájá-
ban szeptember 17-én Egészség-
napot tartottak. Puháné Urbán 
Katalin igazgatótól megtudtuk, 
egy három hónapig tartó pro-
jekt része volt ez az egészség-
nap. A program az egészség-
nevelés és a környezettudatos-
ság köré épül. Az egészségna-
pon sportot, mozgást népszerű-

sítő programon vehettek részt a 
diákok. A tíz helyszínen voltak 
egészségnevelési előadások, vér-
adás, elsősegélynyújtó szituáci-
ós feladatok, kerékpáros ügyes-
ségi verseny, kóstolhattak egész-
séges ételeket, s ingyenes szű-
rővizsgálatokat is tartottak szá-
mukra. A napot Katus Attila vi-
lágbajnok aerobikedző mozgás 
órája zárta.

A Tiszántúli Református Egy-
házkerület Hirdesd az Igét! 
program keretében ebben a tan-
évben az iskolában végzett szol-
gálatok kerülnek előtérbe. A 
szeptember- októberben zaj-
ló programoknak a Nagykun-
sági Református Egyházmegye 
ad otthont. A program kereté-
ben szeptember 18-án (péntek) a 
Karcagi Nagykun Református 
Gimnáziumban „Református 
küldetésünk az iskolákban a 21. 
században” címmel tartott szak-
mai napon az egyházmegye lel-
készei, oktatási intézményeinek 
vezetői, hitoktatói vettek részt.

A nyitó áhitatot Nt. Koncz 
Tibor (képünkön), a Karcagi 
Református Egyházközség el-
nök-lelkésze tartotta, majd Nt. 
Beszterczey András, a Tiszán-

túli Református Egyházkerület 
esperese és Nt. Tóth-Mihala-
Veronika koordinátor szólt a 
Hirdesd az igét! programról.

Ezután mintatanítások vol-
tak a gimnázium tanulóival és 

tanáraival. Vallásórát tartott 
Türke Beáta, tanári bibliaórát 
Nt. Nagy Béla iskolaigazgató, 
egyházi énekórát Székely Éva. A 
tanítás után fórumbeszélgetése-
ken vettek részt a jelenlévők.

Egészségnapot tartottak a Varróban

Szakmai nap a református gimnáziumban

Fecskeavató a Györffyben

– Az elmúlt majd másfél 
évtized tükrében úgy látom, 
hogy ez a találkozó ma már 
sokkal nagyobb logisztikával, 
látványosabban lebonyolított 
esemény. Rutinszerű most 
már megszervezni, vagy sem?

– Mit lehet mondani a fel-
lépőkről? Vannak visszaté-
rő nevek, de jönnek egyre 
nagyobb zenekarok is, mint 
most a Lord… Mekkora a lá-
togatottsága a találkozónak, 
egy-egy nagyobb név hoz-e 
plusz vendégeket?

– Ez is lényeges, mármint a 
karcagiak megszólítása…

– Ilyenkor már gondolko-
zik a csapat, hogy mi lesz jö-
vőre, vagy ez majd csak ké-
sőbb kerül asztalra?

– Még egy utolsó kérdés: 
Mekkora stáb dolgozik a szer-
vezésben és a lebonyolításban?

A Sinful Passions pénteken adott koncertet



 2015. október 2. 5Karcagi Hírmondó

INTERJÚ

Tóthné Kovács Márta óvó-
nő öt évvel ezelőtt indította el 
a Ringató foglakozásokat Kar-
cagon. Előbb a Dérynében kap-
tak helyek, egy ideje azonban 
a könyvtárban találkoznak. 
Szerdán délelőttönként anyu-
kák és babák játszanak, énekel-
nek a foglakoztató szobában, 
láthatóan nagy-nagy öröm-
mel. A ma már országszerte is-
mert és elismert módszer kar-
cagi meghonosítójával, a Jókai 
utcai óvoda óvodapedagógusá-
val egy ilyen alkalmat követő-
en beszélgettünk.

- Ezt a foglakozást, ezt a 
módszert Gállné Gróh Ilona 
ének szakos pedagógus fejlesz-
tette ki évekkel ezelőtt, s mód-
szerének elismertségét mutat-
ja, hogy 2015. augusztus 15-én 
a Nemzetközi Kodály Társaság 
által a kisgyermekek zenei ne-
velése terén végzett munkájáért 

nemzetközi Forrai Katalin díj-
ban részesült. Én 2010-ben ta-
lálkoztam először a Ringatóval. 
A Jókai utcai óvodában az ének 
módszertant szerettük vol-
na színesíteni, akkor talált rá  
Romhányiné Mészáros Ilona 
kolléganőnk. Már amikor meg-
hallottam a címét – ringató – 
nagyon megtetszett. Főként 
amikor azt is megtudtam, hogy 
anyukáknak és pár hónapos-
tól három éves korú babáknak 
szól. Akkor ősszel indult egy 
tanfolyam, ahová nagyon ko-
moly felvételi után lehetett be-
jutni. Én is elvégeztem a hatvan 
órás tanfolyamot, ahol Gállné 
Gróh Ili vezetésével módszer-
tant is láttunk. November ele-
jén végeztünk, én pedig mivel 
szerettem volna rögtön kipró-
bálni, 2010. november 11-én el-
indítottam egy csoportot.

- Nekem is ez keltette fel az 
érdeklődésemet, hiszen a rin-
gatás egy nagyon személyes, 
bensőséges anya -gyermek kap-
csolatra utal. És azért is ringa-
tó, mert a foglalkozások alkal-
mával gyermekjátékokat, öl-
beli játékokat játszunk, vagyis 
játszanak a mamák a babák-
kal. Tehát itt igazából az anyu-
kák vannak fejlesztve, mert-

hogy a ringató az éneklő, játszó 
édesanyák, édesapák csoport-
ja, ahová a néhány hónapos ba-
bákat már el lehet vinni. Egy 
olyan családi program tehát, 
ahol a felnőttek és gyerekek 
egyaránt élményhez juthatnak. 

A ringatóval épül a gyerme-
ki lélek, erősödik a családi ösz-
szetartozás, hiszen az anya egy 
fél óráig testközeli kapcsolat-
ban van a babával. Gállné Gróh 
Ili ugyanis rájött, hogy a mai 
anyukák nem éneklik, nem 
játsszák a mi korunkban még 
ismert, legtöbbször a nagy-
mamáktól tanult ölbeli játéko-
kat, lovagoltatókat, arcsimoga-
tókat, tenyereseket...Pedig ez 
olyan érték, amit nem lehet ki-
hagyni a mai gyermekek életé-

ből sem, hiszen az anyuka és a 
kisbaba között nagyon fontos a 
testközelség, az érintés, az anya 
játéka, odafordulása, a moso-
lya, éneke. Nagyot tévednek az 
anyukák, akik azért nem éne-
kelnek otthon a babáknak - és 

van aki azért nem jön a ringa-
tóra sem - mert azt mondja ne-
ki borzasztó a hangja. Ez téve-
dés: a babának az anya hangja a 
legszebb. Nem kell neki opera-
énekes szinten énekelni, ám ha 
odafordul és énekel a babának, 
akkor a babától olyan vissza-
jelzés jön az anyukához, ami-
nél nagyobb értéket, ajándékot 
nem kaphat a gyermekétől. Ez-
zel bizony nagyon sok élményt 
megélnek az anyukák.

Nagyon sok visszajelzést ka-

pok. Volt olyan anyuka, aki 
azt mondta most amikor az 
óvodába vitte a kicsit, hogy 
azokat a dalokat, amiket már 
el tud énekelni a gyerek, vagy 
hogy választékosan beszél, azt 
mind a Ringatón kapta. De itt 
a foglakozásokon is lehet látni 
mindkettejük örömét...

- Közös énekkel kezdünk, 
népdalokat éneklünk kettőt-
hármat is, aztán játszunk. Van-
nak nagyobb mozgást igény-
lő, illetve nyugodtabb játékok, 
hangutánzó játékok, ritmus-
visszhang, amikor eltapsolunk 
egy-egy mondókát vagy gyere-
keknek szóló verseket. Aztán 
ismét játszunk és közös énekkel 
zárunk. Egy foglakozás fél óra.

- Tíz-tizenkét anyukánál so-
sem voltak többen. Most több 
gyermek is kinőtt bennünket: 
bölcsődébe, óvodába kerültek, 
de már jelentkeztek be kisma-
mák kisbabával, tehát lesz egy 
frissítő csoportunk. Nagyon 
családias hangulatban telnek a 
foglalkozások. Szerda délelőtt 
10 órakor találkozunk a Cso-
konai Könyvtárban. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!

Elek György

Ringató - családi program szülőknek és gyerekeknek

A foglalkozások mindig közös énekléssel kezdődnek

A néhány éve indult kor-
szerűsítő - fejlesztő munka 
újabb állomásához érkezett 
a Szentannai Sámuel Gim-
názium, Szakközépiskola és 
Kollégium, amely az ősz fo-
lyamán új képzési lehetőség-
gel, egy modern élelmiszer-
ipari tanműhellyel bővül.

- Egy korábbi elhatározás 
nyomán kezdtük el tervez-
ni azt a „tanműhelyt”, ahol 
az élelmiszer-ipari ismerete-
ket sajátíthatják el a tanulók – 

mondja Gyökeres Sándor igaz-
gató. - 2013 őszlén kezdtük el 
az építkezést, s a 450 négyzet-
méteres, modern épület 2014-
ben készült el. Ebben a naptári 
évben út épült hozzá, de egyéb 
infrastruktúrával, például te-
lefon- és internetvonallal is el-
láttuk. A fűtését hőszivattyú 
végzi, az elektromos berende-
zések üzemét pedig a tetőn el-
helyezett 48 kW-os napelem 
rendszer biztosítja.

- Milyen élelmiszer-ipari 
kisüzemek kapnak itt helyet? 

- Az épületben lesz egy 
növényolajprés, más néven 
olajütő. Egy másik részlegben 
a gyümölcsfeldolgozás kü-
lönböző módjait  ismerhetik 
meg.  Van itt egy pálinkafőző 
berendezés, amely már üzem-
képes. Van még egy gyü-
mölcslé-prés, aszalószekré-
nyek és  és egy lekvárfőző he-
lyiség – a hőkezeléshez szük-
séges berendezésekkel és cso-
magológépekkel együtt.  A 
gabonavizsgáló laborban mi-
nőségvizsgálatokat végezhet-

nek a tanulók.  Ide kapcsoló-
dik még egy minimalom, és 
egy tésztakészítő gép is. És 
természetesen elkészültek a 
kiegészítő helyiségek, az öl-
tözők, a fürdő, a készárú rak-
tárak és egyebek is. A tészta-
készítő géppel kapcsolatos le-
szállítási szerződést a napok-
ban írtuk alá. A szállítási ha-
táridő 40 nap, ami azt jelenti, 
hogy az ősz folyamán megér-
kezik hozzánk.

- Mikor indulhat a munka?
- A berendezések felkészíté-

se az üzemre már megtörtént.  
Októberben, az iskola név-
adójára emlékező Szentannai 
Napok alkalmával tervez-
zük átadni az épületet. A há-
rom napos rendezvénysoro-
zat harmadik napján, október 
16-án előadások hangzanak 
majd el. Az előadásokat köve-
tően kerül sor az épület ünne-
pélyes átadására, amelyen dr. 
Fazekas Sándor miniszter úr 
is részt vesz.

Elek György

Megkérdeztük: Mire készül a Szentannai Sámuel 
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium?

- Miről szólnak a foglako-
zások? Mit jelent ez a lehető-
ség? A ringatásról eleve a ki-
csik dajkálása jut eszünkbe...

- Hogyan épülnek fel a fog-
lakozások?

- Hányan látogatják a Rin-
gatót?

2015. szeptember 12-én rendezték meg a „Zöld Szentgott-
hárd Kulturális, Gasztronómiai Fesztivált”. A rendezvény fő-
védnöke V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium 
államtitkára, a választókerület országgyűlési képviselője volt. 
A program keretében zajlott a II. Szentgotthárdi Vadásznap 
és az I. Hazai, Vasi Szüreti Bárányfesztivál. A Bárányfesztivált 
abból a célból rendezték, hogy ezzel is népszerűsítsék a bá-
rány-, illetve a birkafogyasztást a Dunántúlon. Ezt a célt szol-
gálva a hungarikum karcagi birkapörkölt is „terítékre” került, 
amelynek elkészítésére a Kunszövetség két tagját, Nagy Lász-
lót (j.) és Szendrey Zoltánt (b.) hívták meg. A karcagi birka-
pörkölt Vasvár után ismét nagy sikert aratott Vas megyében.

A karcagi birkapörkölt 
Vas megyei sikere
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Berekfürdőben Kovács S. 
László több évtizede gyűjti a 
„Monarchia” Bélyeges téglá-
kat. Most szeptember 18-20. 
között a „Monarchia” Tégla-
gyűjtők Egyesületének tag-
jai Berekfürdőben találkoz-
tak a Bécs - Prága - Miskolc 
- Nyíregyháza - Nagyvá-
rad - Arad - Magyarkanizsa 
- Pécs - Szombathely által le-
írt körön belülről. Szomba-
ton szakmai előadások vol-
tak, ahol Becze János: Tégla-
gyári balesetek, tipikus be-
tegségek címmel, Jencsky Er-
nő: Frank Miksa téglagyára 
Balatonbogláron, Decsi Ibo-
lya: A Mázaszászvári Tég-
lagyár, Szalay István: Tég-
lagyártás Verőcén, Kardos 
Sándor: Körösladány téglabé-
lyegei, Török László: Pecsé-
tes téglák Edelényből címmel 
tartott előadást, majd ezt kö-
vetően a résztvevők átvonul-

tak az Kovács S. László (ké-
pünkön) által készített „mú-
zeumfalhoz”, mely Berek-
fürdő főutcáján a saját in-
gatlanjában található. Itt 
az „Öreg Décsei” téglagyá-
ra - dédapám emlékére cím-

mel Kovács S. László mutat-
ta be gyűjteményét az érdek-
lődőknek. Mint megtudtuk, a 
„Múzeumfal” szerepel Berek-
fürdő Értéktárában, mint he-
lyi látványosság.

DE

INTERJÚ

HÍREK

Kazahsztán fővárosában, 
Asztanában rendezték meg 
augusztus végén a Tenge Ilu 
Első Nyílt Ázsia Bajnoksá-
got, amelyre a türk népek – 
köztük Magyarország - ver-
senyzőit hívták meg. A Kar-
cagi Hírmondó a Pusztai Ró-
ka Nomád Hagyományőrző 
Egyesület edzőként jelen lé-
vő vezetőjétől, Bene Sándor-
tól értesült az eseményről és 
a magyar eredményekről.

- Elöljáróban annyit, hogy 
a ‚tenge’ a kazak pénz, az or-
szág fizetőeszköze, az ‚ilu’ szó 
pedig azt jelenti hogy ‚felkap-
ni’, az esemény tehát ‚pénzfel-
kapó’ versenynek fordítható.  
A feladat az, hogy a lóhátról, 
vágtában fel kell venni a föld-
re helyezett kis pénzes zacs-
kókat, vagyis tulajdonkép-
pen lovas ügyességi küzde-
lem ez. Nehéz, nagy ügyessé-
get és gyakorlatot igénylő fel-
adat, Magyarországon mind-
össze néhány lovas tudja meg-
csinálni.

- A türk népeknek szervez-
ték meg,  s ezért, mint földraj-
zilag távoli rokonok meghí-
vást kaptak rá a magyar lova-
sok is. Tíz ország – Kazahsz-
tán, Mongólia, Kirgizisztán, 
Tadzsikisztán, Üzbegisztán, 
Oroszország, Törökország, 
Kína és (legtávolabbról) Ma-
gyarország versenyzői jelen-

tek meg. A mi csapatunk Ma-
gyarországot és egyben Eu-
rópát is képviselte. Háromfős 
delegációnk szervezője és ve-
zetője  a Kunszövetből is is-
mert dr. Bencze István volt, 
aki egyébként is nagyon sze-
reti az ottani embereket, az 
ottani légkört. Úgy tudom, 
most huszonhetedik alkalom-
mal utazott ki Közép-Ázsiá-
ba, és nagyon jó kapcsolatai 
vannak Kazahsztánban. (Az ő 
alapítványa az Eurázsiai Ösz-
szefogásért Alapítvány.) Én 
lovasedzőként mentem ki, és 
én szerveztem be versenyző-
ként Cseppentő Zsombor ba-
rátunkat. Zsombor édesap-
ja – Cseppentő Attila - szin-
tén kunszövetségi tag, az  
ópusztaszeri Akhal Teke mé-
nes tulajdonosa. Ennek az ősi 
lófajtának a tenyésztője, de ők 
tartják az Ópusztaszeri Tör-
téneti Emlékparkban a hon-
foglalás kori lovasbemutatókat 
is. Augusztus 27-én indultunk 
és egy hetet töltöttünk Ka-
zahsztánban. Pénteken érkez-
tünk, szombaton volt lehető-
ség a gyakorlásra az idegen ló-
val, mert lovat a nagy távolság 
miatt nem vittünk, hanem ott 
kaptunk. Szombaton este még 
egy bankettre, baráti találko-
zóra is várták a versenyzőket, 
igazi kazakos vendéglátás-
sal, jellegzetes kazak ételekkel. 
Vasárnap volt a verseny.

- Amint már mondtam, a 
feladat az, hogy  lóhátról, vág-
tában kell felkapni a földre he-
lyezett kis pénzes zacskókat. 
Vagyis vágta közben egészen a 
földig kell kihajolni a nyereg-
ből úgy, hogy a lovas feje a ló 
lábvonalában helyezkedik el, 
majdnem a földre ér, - közben 
a bal lábával ül, a jobb lábával 
pedig a csizmasarkat a nyereg-
kápába akasztva tartja magát. 
Amikor felkapkodta a zacskó-
kat, vissza kell ülni a nyereg-
be, ezzel teljesítette a felada-
tot, amihez tehát nagyon jó 

fizikum, lovaglótudás és bá-
torság kell. Zsombor tehetsé-
ges lovas, ezért gondoltunk 
rá. A Tenge Ilu Bajnokságon 
nagyon jól teljesített: a selej-
tezőkben bekerült a máso-
dik körbe és később is nagyon 
szépen szerepelt. Az orszá-
gok versenyében Magyaror-
szág a negyedik lett, az egyé-
niben Cseppentő Zsombor 
végzett az ötödik helyen. Na-
gyon felemelő érzés volt nem-
zeti színeinket a legjobbak kö-
zött látni. Még egy nagy élmé-
nyünk volt az utazás kapcsán. 

Két éve, amikor Almatiban 
jártunk nagy fájdalmunk volt, 
hogy nem láttuk a sztyeppét. 
Most Bencze István kalauzo-
lása mellett meglátogattuk az 
egyik kán mauzóleumát, ami 
Asztanától kb. 30 kilométerre, 
a sztyeppe peremén van. No, 
itt megláthattuk végre az igazi 
sztyeppét.  A látványa, a han-
gulata, és még a növényvilága 
is nagyon emlékeztet a Horto-
bágyra, de ez - ahogy számol-
gattuk - legalább kettőezerszer 
nagyobb.

Elek György

Magyar lovassiker Asztanában az Ázsia Bajnokságon

A közelmúltban töltötte be huszadik életévét Letovai Rita, aki 
súlyos izomsorvadásban szenved. Édesanyja nehezen tudja na-
ponta többször emelgetni a beteg lányt, aki napjait kerekesszék-
ben és ágyban tölti. A Nagycsaládosok Karcagi Egyesülete igyek-
szik segíteni a családnak, Varga István elnök felhívással fordult a 
legnagyobb közösségi oldalon, ahol azt kéri, aki tud segítsen Ri-
ta álmát megvalósítani. Ritának állapota miatt szüksége lenne 
egy elektronikus rokkantkocsira, egy hidraulikus ágyra és egy, 
az adottságaihoz igazított fürdőszobára. A család nehéz anyagi 
helyzete miatt ehhez várnának lakossági és egyéb felajánlásokat.

Felajánlásokat várnak Rita 
álmainak megvalósításához

Téglások találkoztak Berekfürdőben 

A delegáció tagjai: dr. Bencze István, Cseppentő Zsombor és Bene Sándor

- Ázsia Bajnokság lévén, 
honnan érkeztek versenyzők?

- Milyen eredmények szü-
lettek?
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POSTALÁDA

OTTHON
Gyömbéres almás pite

Hozzávalók / 4 adag:
1 kg alma, 30 dkg finomliszt, 15 dkg cukor, 15 dkg 
vaj, 6 g sütőpor, 2 db tojás, 1 csipet só, 2 kk őrölt 
fahéj, 0,5 kk őrölt gyömbér, 0,5 db citrom

Elkészítés:
Héjától, magházától megtisztítjuk az almát és lere-
szeljük. A reszelt almát kinyomkodjuk, majd a 1/2 
citrom levével, 7 dkg cukorral, fahéjjal, gyömbérrel 
és csipet sóval alacsony lángon főzzük, míg picit megpuhul az alma (amíg meggyúrjuk a tésztát). 
Begyújtjuk a sütőt 180 fokra és kivajazunk egy hőálló tálat. A lisztet, 8 dkg cukrot, sütőport, csi-
pet sót összekeverjük 1 tojással és az olvadt vajjal. A tésztát két, közel azonos részre osztjuk (a fe-
dő réteg picit kisebb) és mindkettőt kinyújtjuk. A kicsit nagyobb darabbal kibéleljük a hőálló tá-
lat (pereme is legyen). A tölteléket egyenletesen elosztjuk az alsó tészta rétegen. Lefedjük a fel-
ső réteggel, óvatosan összenyomjuk a két tésztaréteg találkozásánál, és megkenjük egy felvert to-
jással a tetejét (ha nem formázunk a felső rétegbe mintát, akkor szurkáljuk meg villával). 20 percig 
aranybarnára sütjük (tűpróba!).

Szeret sütni-főzni? Ha van egy jó receptje és megosztaná a karcagiakkal, akkor 
küldje el szerkesztőségünk e-mail címére (hirmondo@ph.karcag.hu)!

Játsszon Ön is a
Karcagi Hírmondóval!

Szeptemberben mikor rendeztek gazdafóru-
mot a Városházán?
A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, cím-

mel és telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben 

október 5-én (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

Fotó: Internet

A hét kérdése: Okoz-e problémát a helyesírási szabályok változása?

Z. Tóth Tamás (43)
Nem értek egyet a változta-
tásokkal, persze ettől még ta-
nulmányozom mi lett új, hi-
szen muszáj használni.

Rapi Lajosné (59)
Okoz majd gondokat a gyere-
kek esetében, hiszen egyelő-
re a régi helyesírás a megszo-
kott. Ezt is el kell sajátítani.

Soós Lajos (64)
Én mindig jó helyesíró vol-
tam. Annál maradok, amit 
annak idején tanultam.  

A szeptemberi tanévnyitók-
kor, ha tagadjuk is, egy pilla-
natra másképpen dobban meg 
szívünk. Visszagondolunk az 
aktív évtizedeinkre, amit a kü-
lönböző tanintézményekben töl-
töttünk, s a volt kollegáinkra is. 

Ezek között volt olyan is, ha 
nem is mondtuk, aki feltűnt a 
gyermekek iránti nagyobb oda-
figyelésével, szépre-jóra neve-
lésével, ha vezető volt, irányí-
tó munkájával. Az én emléke-
zetemben itt Karcagon ilyen 
volt Pánti Ildikó, akit a karca-
gi egy éves diákotthoni irányí-
tásomkor ismertem meg, mint 
a Györffy István Általános Is-
kola igazgatóhelyettesét.

Közben eltelt több mint hu-
szonöt év, szeretteim meghal-
tak, hazaköltöztem Karcagra, 
s a szüleimtől örökölt darálót 
épületrésszel együtt a város-
nak ajándékoztam. A jogi ré-
szek lebonyolítása után az ál-
talam is nagyon tisztelt dr. Fa-
zekas Sándor polgármester 
úr és a képviselő-testület tag-
jai az illetékes országos hiva-
taloktól kapott engedély alap-
ján a most már Daráló Múze-
umot ünnepélyes keretek kö-
zött 2005. június 26-án átadta 
az érdeklődőknek.

Ismételten ekkor találkoz-
tam újból Pánti Ildikóval, 
mint a 8. számú választókör-
zet képviselőjével, ahova én is 
tartozom, aki egyben az Ide-
genforgalmi, Társadalmi és 
Külkapcsolati Bizottság elnö-
ke is.

Nagyon boldog vagyok, mert 
azt tapasztalom most már több 
mint tíz éve, hogy úgy törődik 
a körzetébe tartozó idős-fiatal 
lakók problémáinak megoldá-
sával, a csodálatosan évenként 

két alkalommal összehívott ta-
lálkozókkal a Kádas György 
Általános Iskolában, mint 
ahogy annak idején tanítvá-
nyaival tette. A zsúfolásig meg-
telt helyiség bizonyítja, hogy ér-
dekli a jelenlévőket az aktuali-
tás jegyében meghívottak elő-
adása, a „meglepetés” vendé-
gekkel való találkozás.

A csodálatosan átgondolt ki-
rándulások megszervezése a 
körzetéhez tartozók részére úgy 
a városban, mint környékén, 
majd a megvendégelések. Meg-
ismerhetik a kirándulók azt a 
változást, fejlődést, ami város-
unkban történik. Nem szabad 
figyelmen kívül hagyni a Kar-
caghoz közeli települések meg-
tekintését sem. Sokan közülünk 
csak így tudják ismereteiket bő-
víteni. 

Nagy dolognak tartom az 
egyedül élő idősekkel való 
nagy törődését képviselő asz-
szonyunknak. Mindezt télen-
nyáron fáradtságot nem kí-
mélve teszi. 

Nem hagyhatom figyelmen 
kívül azt a nagyon értékes elő-
adását, amit évenként a Kováts 
Mihály amerikai hősünk em-
lékművénél hallhatunk, példát 
mutatva az ott megjelenő ta-
nulóknak. 

Sorolhatnám még mindazt, 
amit a körzetébe tartozókért 
tesz önzetlenül, irántunk való 
tiszteletből és szeretetből. 

De mi is, én is a fent leír-
tak miatt nagyon tiszteljük és 
szeretjük. Külön is megköszö-
nöm azt, amit a Daráló Mú-
zeumért, vele együtt értem, s a 
körzetébe tartozókért tesz. 

dr. Sütő Mihályné 
nyugdíjas pedagógus

Nagy köszönet
2015. szeptember 17-én a kar-

cagi Nyugdíjas Pedagógus Klub 
tagjai közül 16 fő kirándulást 
tett Kunhegyes, Abádszalók, 
Tiszaszőlős és Poroszló területé-
re. Az út, a látványosság, az él-
mény lenyűgöző volt. 

Először Kunhegyesre látogat-
tunk el Czupp Pál népi iparmű-
vész Kunsági Kiállítóházába, 
ahol fafaragó galéria és népraj-
zi magángyűjtemény várja az 
érdeklődőket.

A következő állomásunk az 
abádszalóki „Babamúzeum és 
faluház” volt. Az épület előteré-
ben a 19-20. század használati 
tárgyaiból láthattunk kiállítást. 
A tájékoztatást egy nyugdíjas 
tanárnőtől, Steigauf Józsefné 
Rózsikától hallottuk. Majd 
Tiszaszőlősön a „Szőlőszem 
Farm” területére látogattunk 
el. A hatalmas területen nagyon 

sok látnivaló van, szinte lenyű-
gözi az odatérőt. Végső állomá-
sunk Poroszlón az Ökocentrum 
Látogatóközpontja volt. A Tisza-
tavi Ökocentrum Turisztikai és 
Rendezvényközpont, a Tisza-tó 
és a Tisza-völgy természeti kin-
cseit, csodálatos élővilágát tárja 
elénk úgy, ahogy még senki nem 

láthatta. Itt az akváriumot néz-
tük meg, mely Európában egye-
dülálló látványosság. 

Nagyon jól sikerült ez az egy-
napos kirándulás, felejthetetlen 
élményben volt részünk. 

Mátyusné Kiss-Pál Róza 
a karcagi Nyugdíjas 

Pedagógus Klub vezetője 

Egy felejthetetlen kirándulás élményei
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:

 - Területi képviselő (Kisújszállás),
 - Vezető eladó (Karcag),
 - Pultos (Karcag),
 - Mechanikai gép-karbantartó-, javító (műszerész) (Karcag),
 - Elektronikai műszerész (Berekfürdő),
 - Kőműves (Karcag),
 - Gipszkartonozó, stukkozó (Karcag),
 - Épületasztalos (Kerecsend),
 - Szobafestő (Karcag),
 - Varrónő (Kisújszállás),
 - Elektronikai berendezés összeszerelője (Jászfényszaru),
 - Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr (Karcag),
 - Rakodómunkás (Karcag),
 - Raktári kiadó (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási 

foglalkozás (kézbesítő) (Kisújszállás),
 - Egyszerű erdészeti, vadászati és halászati foglalkozás 

(mezőgazdasági munka) (Berekfürdő).
 
Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási 

Osztályon (5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (59/500-
350) vagy e-mailben (szolnokmmkkarcag@lab.hu) lehet.

Az állásajánlatokról további információk találhatók a Vir-
tuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

Horgászok 
figyelem!

A Karcagi Nagykun Horgász 
Egyesület 2015. október 3-án 
(szombaton) tartja gyermek 
és ifjúsági horgászversenyét 
a Téglagyári horgásztavon.
Program:

7.00-7.30-ig gyülekező 
és nevezés a helyszínen
7.30-8.00-ig sorsolás, hely-
foglalás
8.00-11.00-ig verseny
11.00-tól eredményhirde-
tés, díjátadás

Díjazás: 1-3. helyezés
Nevezési díj: 500 Ft, mely 
a helyszínen fizetendő
Mindenkit szeretettel várunk! 
(A verseny ideje alatt a ver-
senyzőkön kívül más nem 
horgászhat.)

Vezetőség
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MEGHÍVÓ
A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye nevében 
sok szeretettel meghívjuk 

 a ZENEI VILÁGNAPI 
HANGVERSENYÜNKRE,

melyet 2015. október 2-án (péntek) 15:00 órakor a 
Kiskulcsosi Református Templomban tartunk.

Pályázati felhívás
A Karcag Városi Önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-

kormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támoga-
táskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatásban tanuló hallgatók (Bursa Hungarica „A” 
típusú ösztöndíj) és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó (Bursa Hungarica „B” 
típusú ösztöndíj) fiatalok számára.

A pályázatok beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szüksé-
ges, amelynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben a meglévő 

felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
A pályázói űrlapot az EPER-bursa rendszerből kinyomtatva és aláírva a Karca-

gi Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani (Karcag, Kossuth tér 1. fsz. 52. iroda) a 
szükséges mellékletekkel együtt.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. november 9. 
Karcagi Polgármesteri Hivatal

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 
Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény konyhai kisegítő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: 5300 Karcag, Horváth Ferenc utca 1. szám.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az intézmény főzőkonyháján előkészítő és kise-
gítői feladatok ellátása, munkaköri leírás szerint.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 - 8 általános iskolai végzettség,
 - Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

Pályázat részeként benyújtandó:
 - Önéletrajz,  iskolai végzettséget, ill. képesítést igazoló bizonyítványok fénymásolata,
 - Nyilatkozik büntetlen előéletéről, illetve alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány beszerzése.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. november 01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 22.

A pályázatok benyújtásának módja: 
 - Személyesen, Hodos Bálintné intézményvezetőnél a KTKT Idősek Otthona és Háziorvo-

si Intézmény székhelyén (5300. Karcag, Horváth F. u. 1. szám alatt).
 - Postai úton, a pályázatnak a KTKT Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény - címére 

történő megküldésével (5300 Karcag, Horváth F.u.1.szám). 
 - Elektronikus úton a kgszoc@enternet.hu az intézmény e-mail címére.
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Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 
ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).
Október 03-04. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.

Anyakönyv
Születés

Bosnyák Ágnes - Hegyes Gábor
Kg., Szent István sgt. 19.

Anna

Kertész Erzsébet – Timár József
Kg., Zrínyi utca 6/B.

József Péter

Adorján Edit – Szűcs Imre
Kg., Kinizsi utca 91.

Péter

dr. Márki Annamária Hajnalka 
- Szakáll Attila
Kg., Liliom utca 9.

Anasztázia

Mészáros Judit - Tóth Róbert
Kg., Vasút utca 7.

Maja Judit

Almási Veronika Borbála - 
Laczi Zoltán
Kg., Tisza utca 52.

Zsófia

Vincze Katalin - Nagy Sándor
Kg., Szivárvány utca 7.

Viktor

Halálozás
Győri Józsefné 
(Takács Julianna)

Karcag (1936)

G. Kiss Juliánna
Karcag (1926)

Mátyus István
Karcag (1930)

Október 03. (Szombat)
8 - 13 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó J. u. 14.)
9 – 20 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási u. 34.) (Tesco)
Október 04. (Vasárnap)
9 - 12 óráig 
 Betánia Gyógyszertár
 (Szabó J. u. 14.) 
A fenti időpontokon túl sürgős 
esetben egészségügyi ellátás a 
Háziorvosi ügyeleten (Karcag, 
Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

2015. október 2. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Egészség Klub
18.30 Térségi Események
Szennyvízfejlesztés Tiszaszentimrén
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Teleki Zoltán
 Téma: az elmúlt időszak  
 rendőrségi eseményei
 Karcagi hírek
 - Adományt gyűjtöttek
 - Sportnap volt a Varróban
 - Termelői piac
 - Alternatív növénytermesztés
 Háttér
 Vendég: Dr. Farkas Béla
 Téma: HPV oltás
20.30 Önkormányzati ülés

2015. október 3. szombat
18.00 Műsorajánlat 
18.05 A Római Birodalom Bukása 1. rész
20.00 Megyei Értéktár
20.15 A Római Birodalom Bukása 2. rész
22.00 Nagykunsági Krónika

2015. október 4. vasárnap
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Műgyűjtők és Kalandorok - 
amerikai film

20.00 Lovasnap 2015
21.15 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin

2015. október 6. kedd (ism. 
szerda)
18.00  Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám – Református 
Istentisztelet 2015.09.13. 
19.55 Karcagi Hírek
19.30 A Hit Szava – Római Katolikus 
szentmise  2015.09.06.
20.30 XX. Karcagi Lovasnap - II.Traktoros 
Ügyességi Verseny 1. rész (délelőtti 
verseny)

2015. október 8. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Kunok Világtalálkozója - záró 
események
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 Karcagi hírek
 - Daganatos betegek
 - Tolószéket kért születésnapjára
 - Kiváló szilvatermés
 - Pályázati lehetőségek gazdák számára
 - Vidékfejlesztési konferencia
 Háttér
20.30 Idősek világnapján
21.30 Nárcisz menet 1. rész

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

Lapzárta: 
2015. október 5. 

(hétfő) 12 óra

Meghívó
Egészségügyben dolgozott nyugdíjasok találkozója lesz újra 

2015. október 16-án, 16 órakor az ESSEN-ben (volt Tanya-
si Kollégiumban).

Jelentkezni az alábbi telefonszámok egyikén lehet: 
Simonné Ági: 59/401-354, Mándiné Jucika: 59/313-004, 

Rauschenbergerné Erzsike 59/313-718, Bogdánné Magdika: 
59/313-571, Tóthné Erzsi: 59/311-658.

Remek lenne újra találkozni egymással! 
Várjuk mielőbbi jelentkezéseiteket!

Nyilvántartásba vételi szám: E-000720/2014

E jeles alkalomból az ez évben induló képzések 
díjából az eddigi akciónk mellett, további kedvezmé-

nyeket biztosítunk hallgatóink számára.

Karcagon és Kisújszálláson
2015. októbertől
OKJ-s képzéseket szervezünk
Érettségivel rendelkezőknek

Bérügyintéző 
(E-000720/2014/A024), 

Társadalombiztosítási ügyintéző 
(E-000720/2014/A031), 

Logisztikai ügyintéző 
(E-000720/2014/A010), 

Munkavédelmi technikus 
(E-000720/2014/A001) 

Pedagógiai és családsegítő munkatárs 
(E-000720/2014/A012), 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző 
(E-000720/2014/A009)

Érettségivel nem rendelkezőknek:
Óvodai dajka 

(E-000720/2014/A022), 
Targoncavezető 

(E-000720/2014/A008), 
Földmunka-, rakodó és szállítógép kezelő 

(E-000720/2014/A007),
Emelőgépkezelő (kivéve targonca) 

(E-000720/2014/A006),

AKCIÓ!
Ragadja meg a 

lehetőséget!

Bérügyintéző, Társadalom-
biztosítási ügyintéző kép-
zések együttes elvégzé-
se esetében a 2. tanfolyam 
elvégzésénél a képzési díj 
50%-át elengedjük.

Targoncavezető, Földmun-
ka-, rakodó és szállítógép 
kezelő, Emelőgépkezelő (ki-
véve targonca) képzések 
bármelyik együttes elvég-
zése esetében a 2. tanfo-
lyam elvégzésénél a képzési 
díj 50%-át elengedjük.

A Probitas Plus Kft. most 
ünnepli 5. születésnapját!

Bővebb információkkal az alábbi elérhetőségeinken állunk rendelkezésére:
+36 70 4242 490, +36 52 413 766; oktatas@probitas.hu.
Tekintse meg megújult honlapunkat! www.probitas.hu .

facebook: Probitas Plus Kft.

2015. novemberben és decemberben
Nehézgépkezelő, Könnyűgépkezelő, vagy 
OKJ-s (Targoncavezető, Földmunka-, rakodó 
és szállítógép kezelő, Emelőgépkezelő (kivé-

ve targonca)) bizonyítvány-
nyal rendelkezők számára 
gépkezelői jogosítvány vizs-
gát szervezünk. Kérjük a cégvezetőket és az 
egyéni jelentkezőket, hogy a hatósági vizsgá-
ra igényeiket jelezzék elérhetőségeinken.
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Ingatlan
Karcagon 56 m2-es, Kossuth téri 
erkélyes, harmadik emeleti lakás 
eladó. Tel.: 06/59-311-975, 06/30- 
385-4300.
Karcagon összkomfortos, jó ál-
lapotú 2,5 szobás (84 m2+ 49 m2 

alsóépület) családi kockaház al-
kuképes áron sürgősen eladó. 
Tel.: 06/30-922-8958.
ELCSERÉLNÉM vagy ELADNÁM 
kisebb földszinti tömblakás-
ra, 641 m2-es telken 83 m2-
es karcagi összkomfortos csa-
ládi házamat értékegyeztetés-
sel. Többféle fűtési lehetőség-
gel (vegyes tüzelés, közpon-
ti fűtés, gázkazán, három hely-
ségben nagyméretű cserép-
kályha van). Gazdasági épü-
let és garázs is tartozik hozzá.  
Tel.: 06/30-483-6705.
Karcagon 100 m2-es, nagy-
családnak, több generáció-
nak alkalmas családi ház el-
adó, vagy debreceni, karcagi la-
kásra I-II. emeletire cserélhető.  
Tel.: 06/20-533-8934. (Rejtett 
számra nem válaszolok!)
Eladó lakás! Karcagon a Kossuth 
téren 57 m2-es erkélyes, két-
szobás 3. emeleti lakás eladó. 
Érdeklődni: 06/30-298-0276.
Karcagon rendezett telken tég-
lából épült, teljes közműves ki-
sebb kertes ház betegség miatt 
eladó. Tel.: 06/30-635-9662.
Kertes családi ház és mellet-
te egy 500 m2-es telek sürgő-
sen eladó. A telek elcserélhető 
autóra, házra, vagy termőföld-
re. Továbbá 40 db szék eladó.  
Tel.: 06/20-230-1202.
Ház eladó a Reggel utca 26. 
szám alatt. Tel.: 06/70-248-2208.
Karcag központjában I. emeleti 
2 szobás, jó elosztású, erkélyes, 
felújított lakás alkuképesen el-
adó. Tel.: 06/30-527-2980.
Eladó a nagyvénkerti zöldöve-
zetben egy 160 m2-es dupla te-
raszos, hőszigetelt, kétszintes 
családi ház, egybeépített mel-
léképületekkel és két garázzsal. 
Tel.: 06/30-426-2404.

Karcagon eladó egy 34 m2-es el-
ső emeleti, másfél szobás, jó ál-
lapotú, alacsony rezsijű lakás al-
kuképesen-akár banki kölcsön-
nel is. Tel: 06/30-491-2519.
Beépíthető porta eladó Karcagon a 
Sándor utca 27. szám alatt. Irányár: 
1,2 M Ft. Tel.: 06/30-227-3246. 
Bútorozott, összkomfortos albér-
letet keresek Berekfürdőn októ-
ber 15-től. Tel.: 06/70-574-8947.
Tanya, gazdasági épületek, két 
terménytároló körbekerített te-
lekkel, és mezőgazdasági gépek 
eladók. A tanyáig kövesút vezet. 
Helye: Karcag, Tilalmas központ. 
Tel.: 06/30-423-7522.
Debrecen belvárosi 35m2-es, 1 
szoba+ebédlős, gáz cirkófűtéses, 
2. emeleti, zártudvaros, teher-
mentes, téglaépítésű lakás bú-
torral együtt eladó, azonnali köl-
tözéssel. Tel.: 06/70-574-8947.
Karcagon cserépkályhás, gáz-
konvektoros, tégla családi ház 
sürgősen eladó az Ágota ut-
ca 27. szám alatt. Ugyanitt cef-
re is eladó.(Érdeklődni, reggel, 
délben és este 20 óra után.)  
Tel.: 06/59-400-802.
Karcagon a Sándor utca 4. szám 
alatt 3 szoba összkomfortos lakó-
ház 1000 m2-es telken eladó. Ára: 
5,9 M Ft. Tel.: 06/20-476-0217.
Karcagon vállalkozásra is alkal-
mas 3 és fél szobás ház (teljes 
közművel, melléképületekkel, 
garázzsal, 840 m2-es telekkel) 
eladó a Nap utca 7. szám alatt.  
Tel.: 06/59-887-169.
Eladó két szoba összkomfortos 
kertes ház-akár berendezéssel 
együtt is. Melléképületek, fúrott 
kút az udvarban. Érdeklődni: 
Karcag, Rába utca 51. szám alatt. 
Bogácson fürdő közeli, emele-
tes lakóépület eladó (5 szoba, 
konyha, fürdőszoba, WC, két te-
rasz, pince). A szobák parkettá-
sak, gáz- és cserépkályha fűté-
sűek. Ár megegyezés szerint.  
Tel.: 06/30-425-5875.

Állat
Kopasztott csirke kapható min-
den pénteken csak rendelés-
re, amit csütörtök délig lehet le-
adni. Karcag, Soós István u. 12.  
Tel.: 06/59-311-969, 06/30-244-5160.

Kopasztott kövér kacsa kapható 
minden pénteken csak megrende-
lésre, amit csütörtök délig lehet le-
adni. Karcag, Soós István utca 12.  
Tel.: 06/59-311-969, 06/30-244-5160.
Egy nagyon szép szürke-fehér 
félperzsa kiscica ajándékba elvi-
hető. Tel.: 06/70-329-2792.
2 db hízó sertés (kb. 130-140 kg/db) 
eladó. Tel.: 06/30-466-4479.

Vegyes 
Vásárolok régi fenyőbútorokat, 
szekrényt, kredencet, kanapét, 
asztalt, komódot, hokedlit, szeny-
nyesládát, sózóteknőt, mosótek-
nőt, bödönöket, kannákat, bekö-
tött boros demizsonokat, ablakra 
való spalettákat, és minden egyéb 
régiséget, teljes körű hagyatékot, 
tollat. Tel.: 06/20-996-1346.
800 db téglavörös 10x10 -es 
metlaki lap, az erősebb 10 mm 
vastag változat cserélhető 5 cm-
es hungarocellre, vagy öntöttvas 
lábasra. Tel.: 06/70-391-4295.
Eladó Karcagon 4 db FÉG 
gyártmányú F8-gázkonvektor.  
Tel.: 06/30-527-2980.
10 sor kertföld termő gyümölcs-
fákkal, lakható épülettel eladó. 
Továbbá egy 10 q-ig mérő má-
zsa, és 400 liter cefre eladó.  
Tel.: 06/30-587-9678.
Cefrének való birsalma, 1 db 
beltéri ajtó és 1 db vasajtó el-
adó Karcagon a Villamos utca 21. 
szám alatt. Tel.: 06/59-314-245.
120 literes gázbojler, üvegajtós 
szobai melegítőkályha (6 kW-
os), 5-ös húsdaráló, és egy db 
(220x76 cm-es) tükrös gardrób-
szekrény ajtó görgővel eladó. 
Ugyanitt helyhiány miatt nagy-
képernyős Sony TV-t elcserél-
nék kisebb lapos TV-re, és ven-
nék könyvszekrényt és fellépőt.  
Tel.: 06/70-337-8039. 
F8-as, parapetes használt konvek-
tor eladó. Tel.: 06/20-497-0487.
Kádra szerelhető ülőke van el-
adó. Tel.: 06/59-400-654.
Szobanövények és nagy pálma, 
jucca eladó. Tel.: 06/30-502-4584.
Szilvacefre (350 l), bornak való sző-
lő (1q), birsalma (1q), 26-os női ke-
rékpár eladó! Tel.: 06/31-315-2218. 
Indukciós főzőlap, mikrohullá-
mú sütő (700W-os, 17 literes), 
gázsparhelt, kézi fűrész, ke-
resztvágó fűrész, tárcsás mo-
sógép és centrifuga eladó. 
(Rejtett számra nem válaszolok!)  
Tel.: 06/20-572-6285.

Kerti traktor utánfutóval, ab-
lakra való zsalugáter, 2db gyer-
mekkerékpár (5000 Ft/db, 3-5 
éves gyereknek való) eladó.  
Tel.: 06/30-500-1841.
Régi stabil barna asztal (190x90), 
1db olcsóbb és 1 db drágább 
férfikerékpár, motoros feke-
te dzseki, vadász zakó eladó.  
Tel.: 06/20-461-1470.
Régi típusú barna színű ebéd-
lőasztalt vásárolnék közepes 
méretben,ugyanitt nagyobb 
méretű négyszögletű klöpli terí-
tő eladó. Tel.: 06/59-312-562.
Egyedi szép menyasszonyi ru-
ha gyűjteményből kölcsön el-
vihető, ugyanitt horgolt ablak-
ra való, nagyméretű terítő eladó.  
Tel.: 06/20-461-1470.
300 liter szilvacefre (50% kör-
te), és kézi húzós kocsi eladó.  
Tel.: 06/59-314-243, 06/30-472-6237.
Hízott anyakoca és kisbálás szal-
ma eladó. Tel.: 06/30-458-4238.
Eladó nagyméretű cserépkály-
ha, 28-as női kerékpár, 2 db fo-
tel, kerek asztal, kis méretű sző-
lősajtoló, Singer varrógép, va-
salóállvány, autóra tetőtartó.  
Tel.: 06/59-312-157.
Lilás, plüss huzatú 140-es francia-
ágy eladó. Tel.: 06/70-329-2792.
Mosógép, centrifuga, camping ke-
rékpár eladó. Tel.: 06/59-314-892.
META 17” color monitor (régi tí-
pus), és Hajdu keverőtárcsás mo-
sógép eladó. Tel.: 06/59-312-916.
Kinőtt, megunt ruhák és haszná-
lati tárgyak eladók (hétfőn, ked-
den, csütörtökön du. 14-18-ig), 
Karcagon a Szabó József utca 12. 
szám alatt. 
24-es, 26-os teleszkópos mtb ke-
rékpár, újszerű 24-es kislány ke-
rékpár, birkafőző lábas, női mtb 
kerékpár, robogóra sisaktartó 
doboz, centrifuga, mosógép el-
adó. Tel.: 06/30-261-0785.

Szolgáltatás 
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet és bársony nadrág; 
bőrkabát varrását rövid határidő-
re vállalom! Tel.: 06/59-887-269.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is válla-
lok. Török László, Tel.: 59/313-887 
vagy 06/30-289-5103.
Fa- fémforgácsoló szerszámok, ház-
tartási eszközök élezése, köszörülé-
se. Varga Mihály Karcag, Kuthen ut-
ca 32. Tel.: 06/30-529-6038.

Tetőmunkákat és javításokat is 
vállalok. Sütő Kálmán ácsmester 
Tel.: 06/30-584- 2767.

FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére: hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést válla-
lok. Tel.: 06/30-447-3918.

Berekfürdői ápolónő szállást és 
segítséget nyújt gyógykezelésre 
érkezőknek. Tel.: 06/30-540-1088.

Az Orgonda Agrár Kft. földet bé-
relne és vállal növényvédelmi 
szaktanácsadást, szakirányítást. 
Tel.: 06/30-785-0690.

A Szendrei Üvegező Bt. vállal: 
mindenfajta üvegezést, tükrök 
kidolgozását, képkeretezést, mű-
anyag nyílászárók forgalmazását, 
beépítését, redőnyök, rovarhá-
lók, szalagfüggönyök készítését. 
Karcag, Villamos utca 21. szám 
alatt. Tel.: 06/30-684-4941.

Mezőgazdasági bérmunkát vál-
lalok Hajdú-Bihar, Jász- Nagykun, 
valamint Békés megye térségei-
ben. Tel.: 06/70-370-1149.

Földet bérelnék: Biharnagybajom, 
Karcag, Kaba, Nádudvar, Nagyrábé, 
Püspökladány, Sárrétudvari tér-
ségében. Ár: 50 ezer Ft/ha.  
Tel.: 06/70-370-1149.

Német nyelv tanítását vállalom. 
Tel.: 06/59-889-493.

APRÓHIRDETÉS

Hirdessen Ön is 

kedvezményes áron a 

Karcagi 

Hírmondóban! 

Az apróhirdetés

csak 200 Ft*. 

* Az alapár 20 szóig 

értendő.

Tisztelt Hirdetőink!

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 

FELELŐSSÉGET NEM 

VÁLLAL!

Kedves Olvasóink!
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 

kérjük jelezzék Szerkesztőségünkben személyesen 

(Karcag, Kertész J. utca 2.), vagy telefonon a 06/59-312-415-ös 

telefonszámon!
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SPORT

A nyári iskolai szünet megkez-
désével a tavaszi versenyszezon is 
befejeződött a karcagi birkózók 
számára, akik két hét pihenővel 
kezdték a nyári időszakot. Szük-
ség is volt a szabadságra, egyrész-
ről mert mozgalmas és eredmé-
nyes öt hónapot zártak le fiatal-
jaink, másrészről számos prog-
ram várta őket a nyár folyamán 
a későbbiekben. A két hét szü-
net után, két hét játékos, köny-
nyített edzésekkel készültünk a 
július 12-17 közötti sátoraljaúj-
helyi edzőtáborra. Itt a színvo-
nalas edzéseken kívül túráztunk 
a Zemplénben, boboztunk, la-
novkáztunk, libegőztünk, múze-
umot látogattunk, ősi történel-
mi fegyvereket próbálhattunk ki. 
Augusztus elején egy hetet töltöt-
tünk Zánkán több mint száz ha-
sonló korú birkózó társaságában, 
az edzések mellet sokat stran-
doltunk, Tihanyba látogattunk. 
Utána újabb egy hét pihenő kö-
vetkezett, majd 24-től, megkezd-
tük a felkészülést az őszi szezon-
ra. Három, kiemelkedően ered-
ményes versenyzőnk (Újfalvi Li-
li, Balajti Gábor, Újfalvi Csaba) 
a nyár folyamán meghívás ka-
pott a diák, ill. serdülő válogatott 

kétszer egy hetes táborába is. Ez 
büszkeséggel tölti el szakosztá-
lyunkat.

Szeptember 5-én elkezdő-
dött az őszi versenyszezonunk 
Balkányban, ahol harminchá-
rom magyar szakosztály mellett 
három határon túli, igen jó erő-
ket felvonultató csapattal is talál-
kozhattunk, a 288 indulót szám-
láló versenyen, a várakozásunk-
nak megfelelően szerepeltünk. 
Eredmények: gyermek korosz-
tály, 35 kg. Kovács Tamás II., Di-
ák II. 29 kg. Csanádi Zoltán V., 
63 kg. Kis János I., Diák I. 32kg. 
Balajti Gábor I., Diák lány 49 
kg. Újfalvi Lili I. Serdülő 69 kg. 
Újfalvi Csaba II. 

Egy hétre rá Törökszent-mi-
klóson folytattuk a felkészülé-
si versenyek sorát, itt már tizen-
három versenyzőnket tudtuk el-
indítani, a hagyományos „Cent-
rumversenyen”, amely hat, a Tö-
rökszentmiklósi Centrumhoz 
tartozó szakosztályt érintett 110 
indulóval. Azt gondoljuk, az itt 
elért eredmények önmaguk-
ért beszélnek. Hét arany és hat 
ezüstéremmel térhettek haza a 
karcagi birkózók. Első helyezést 
ért el: Tarjányi Gergő, Vadai 

Roland, Kovács Tamás, Csanádi 
Zoltán, Kis János, Újfalvi Csa-
ba, Újfalvi Lili. Második lett: 
Marusi János, Kovács-Bocskay 
Timur, Ordas Tibor, Balajti Gá-
bor (42 kg-ban), Kun István, Do-
mokos Sára. Birkózóink eredmé-
nyeikkel dicsőítik Karcag város 
és iskoláik hírnevét.

A szakosztályvezetés megsza-
vazta a nyár folyamán legszor-
galmasabb, és így a legtöbbet fej-

lődött 10 év alatti gyermek sze-
mélyét, ebben az évben ezt a cí-
met Tarjányi Gergő érdemel-
te ki, ezúton is gratulálunk neki. 
Szakosztályunkban tehát aktív  
élet zajlik a szülők legnagyobb 
örömére, akik nagyon büszkék 
lehetnek gyermekeikre. 

Nem ülünk a babérjainkon, te-
hát szülők, nagyszülők figye-
lem, várjuk a hét-kilenc év kö-
zötti fiúkat és lányokat, valamint 

óvodás kortól minden érdeklő-
dőt, hogy próbálják ki magukat 
ebben a szép sportágban.  Szeret-
nénk minél több fiatalnak bizto-
sítani, hogy erős, ügyes és sike-
res legyen. Érdeklődni, ill. edzést 
megtekinteni a Pap Béla utcai 
birkózótermünkben lehet min-
den nap 17 és 19 óra között.

Szűcs András vezetőedző, 
Kurucz István 

szakosztályvezető

Tartalmas nyár után eredményes szezonkezdés

Tiszafüredi VSE - Karcagi SE 0:0
A Liget úti pályán a nagy 

mennyiségű eső miatt a szom-
bati bajnoki találkozót nem 
tartották meg. A csapatok ve-
zetői egyeztettek, és mivel a 
füredi pálya játékra alkalmas 
volt, ezért felcserélték a pá-
lyaválasztási jogot, így a mér-
kőzést Tiszafüreden játszot-
ták, a tavaszi visszavágó hely-
színe pedig Karcagon lesz.

Orosz István a következő 
összeállításban küldte pályá-
ra a kezdőt: a kapuban Agócs 
Zoli, a védelemben Hamar Ja-
ni, Szívós Gergő, Kovács Csa-
bi, Kocsis Jancsi és Orosz Pis-
ta, középen Bukovszki Da-
ni, Erdei Tibi és Rózsa Pisti, 
elöl Szőke Robi és Balogh Jó-
zsi szerepelt. A kispadon ül-
tek: Balogh Csaba, Varga Zoli, 
Daróczi Dániel, Németh Misi 
és Belényesi Laci.

Az első félidő mérsékelt ha-
zai fölényben telt, Agócs Zo-
li szép, olykor bravúros védé-
seire nagy szükség volt. Néha 
eljutottak az ellenfél tizenha-
tosáig, Babának is volt egy lö-
vése, és Szőke Robi is próbál-
kozott egyszer jó 28 méter-

ről. A folytatás azonban mást 
tartogatott. Orosz mester két 
helyen is változtatott a szü-
netben, önmaga helyett Ba-
logh Csabát, Szőke Robi he-
lyett Varga Zolit küldte harc-
ba, majd később minden me-
zőnyjátékosát becserélte. A fü-
rediek folyamatosan a karcagi-
ak kapuja előtt tartották a lab-
dát. Többször jutottak el gól-
helyzetig, de Kovács Csabi és 
Agócs Zoli vezérletével állták a 
sarat. A hazaiak rohamoztak, a 
karcagiak próbáltak kontrázni, 

de nem jutottak át a védelmü-
kön, talán mindössze egyszer, 
amikor Varga Zoli a tizenha-
tos sarkáról próbált lőni. Végül 
megúszták, bár Németh János 
közeli lövésénél csak nézték, 
amint a pörgő labda épp, hogy 
elkerüli a kapujukat. Szeren-
cséjük is volt, kivédekezték a 
meccset, mindenki erőn felül 
vette ki a részét a küzdelem-
ből. Agócs Zoli, Kovács Csa-
bi és Erdei Tibi teljesítménye 
emelkedett a többiek fölé.

B.I.

A bajnok otthonában szerzett pontot a hazai csapat

Fotó:KLBK

ATSK Szeged II. - Kováts DSE Karcag 8-10
Karcagi győzelmek: 
Párosban: dr. Hubert Attila-Imrei Ferenc 1 győzelem.
Egyéniben: Nagypál Csilla 3 győzelem, dr. Hubert Attila 3 győ-
zelem, Imrei Ferenc 2 győzelem, Gacsályi István 1 győzelem.
Csornai Csaba: Közel négy órás mérkőzésen az utolsó egyéni 
győzelemmel tudtuk megszerezni a bajnoki pontokat. A végig ki-
egyenlített, és fej-fej melletti küzdelemben a nagyszerűen játszó 
szegedi fiatalokat csak a legjobb játékunkkal tudtuk legyőzni.

NB III. Dél-Alföld csoport

A 10 éves Karcagi Aikido Egyesület fennállása alatt először 
szeptember 26-án, szombaton vendégül látta Várszegi Rudolf 
6. Dan mestert, a magyarországi aikido egyik alapítóját, aki 
két edzést is tartott az egyesület karcagi tagjai mellett szegedi, 
szolnoki, berekfürdői aikidosoknak.

Várszegi mester Karcagon


