
A Rendőrség napján állománygyűlésen vett részt a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányságon Kovács 
Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnö-
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Nagykun-Szolnok Megye Rendészeti és Közbiztonsági Díját.
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Elismerés a karcagi 
rendőrkapitánynak

Április 23-án esperesi elbú-
csúztató és esperesi beiktató egy-
házmegyei közgyűlésre került 
sor a Református Nagytemplom-
ban. 

Az alkalom különlegessége volt, 
hogy a nyugállományba vonuló 
esperestől, Nt. Beszterczey And-
rástól elköszönt elődje, Szabó Jó-
zsef egyházmegyei főjegyző, vala-
mint az új esperest, Nt. Koncz Ti-
bort is ekkor iktatták tisztségébe.

Az Igét Főtiszteletű dr. Feke-
te Károly, a Tiszántúli Reformá-
tus Egyházkerület püspöke hir-
dette, amelyben többek között ar-
ról beszélt, hogy a gyülekezetek-
nek együttesen mindent meg kell 
tenniük annak érdekében, hogy  
Krisztus ügye vonzó legyen.

- Rettenetes dolog, amikor nem 
talál kedvességre az Isten népe egy 
helyen. Rettenetes dolog, amikor 
súlytalan, amikor híjával találta-
tunk, és még szomorúbb, hogy-
ha ezt nem valamiféle külső kö-
rülmény gátolja, nem külső kö-
rülmény szorítja be így a helyze-
tet. Szörnyű, hogyha ez belülről 
történik. […] Minden új beiktatás 
esély arra, hogy változzon valami. 
Hogy ami eddig jól ment, az men-
jen ezután még jobban. Ami ed-
dig kialakult, az legalább marad-

jon meg. És ami eddig nem ment 
talán úgy, ahogy kellett volna, az 
kapjon egy új lendületet. Egy más 
perspektívát. Ez az esély most is 
megvan – hangsúlyozta a püspök.

Az esperesi beiktatást hagyo-
mányosan választás előzi meg – is-
mertette az előzményeket Szabó Jó-
zsef főjegyző. 

2016. december 2-án kezdődött 
meg a választási eljárás, amely so-
rán Nt. Koncz Tibor az egyházköz-
ségek presbitériumainak teljes tá-
mogatását megszerezte az esperesi 
tisztség betöltéséhez. 2017. febru-
ár 16-án a Nagykunsági Reformá-
tus Egyházmegye közgyűlése meg-
erősítette esperesi tisztjében, ezút-
tal pedig sor került a beiktatásra. 

A megválasztott esperes szék-
foglaló beszédében kifejtette, mit 
jelent számára az új tisztség, va-
lamint hogy milyen elképzelései 
és reményei vannak a jövőre néz-
ve. Elmondta, hogy a jól műkö-
dő dolgokat mindenképpen sze-
retné megőrizni, ám tevékenysége 
nem fog kimerülni az értékőrzés-
ben, újító tervei is vannak.

- Akit Isten kiválasztott, az ki-
választott, és nem kiváló. Alkal-
mazott, pedig nem alkalmas. Kü-
lönösen fontos ez a reformáció 
500. esztendejében, újra felfedezni 
magunknak, hogy az Ő kiválasz-

tottainak a jellemvonása tanulha-
tó, fejleszthető. Nem mondhatja 
magáról egyetlen egy lelkész, pres-
biter, egyházi vezető sem, hogy ne-
ki már nincs mit tanulnia. 

Ha körültekintek, látom, nem 
légüres térbe érkeztem mint espe-
res, van mire építeni – folytatta. – 
Az a tervem, hogy legyen elég böl-
csességem, hogy ami már meg-

épült, le ne rontsam, ami meg-
van, abból el ne vegyek, de még-
sem szeretnék egyszerűen kon-
zervátor esperes lenni. […] Van-
nak terveim, elképzelésem, ami-
hez az egyházmegye támogatását 
kérem majd - árulta el az egyház-
megye 43. esperese, akit dr. Feke-
te Károly szavai után dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi minisz-

ter, Varga Mihály nemzetgazdasá-
gi miniszter és Szentesi Lajos egy-
házmegyei gondnok köszöntött.

Az új esperes megválasztása ré-
vén az egyházmegye központja új-
ra Karcag lett; ezzel jóval több ren-
dezvény kerül városunkba, nő a vá-
ros és az itteni gyülekezet súlya is.

Erdei Orsolya

Beiktatták a Nagykunsági Református Egyházmegye új esperesét

Koncz Tibort az egyházmegye 43. esperesévé választották

Megtartotta soros ülését Kar-
cag Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete április 27-én 
(csütörtökön) a Városháza nagy-
termében. A képviselők többek 
között hosszan tárgyaltak Kar-
cag közútjainak állapotáról, azok 
felújításáról, valamint szó volt a 
város közrendjéről és közbizton-
ságáról is.

A tanácskozás kezdetén egy-
perces néma felállással adózott a 
testület a holokauszt magyaror-
szági és karcagi áldozatainak em-
léke előtt, az április 16-ai emlék-
nap alkalmából.

Elfogadta a képviselő-testület a 
beszámolót Karcag város közrend-
jének és közbiztonságának helyze-
téről. Teleki Zoltán kapitányság-
vezető szóbeli kiegészítésében el-
mondta, hogy munkájuk során a 
bűn- és balesetmegelőzésre helye-
zik a hangsúlyt. 2012-höz képest 
felére csökkent a regisztrált bűn-
cselekmények száma a városban, 
míg a nyomozási eredményességi 
mutatójuk 70%-os volt. Így a me-
gyében a Karcagi Rendőrkapitány-
ság rendelkezik a legjobb eredmé-
nyekkel. Dr. Urbán Zoltán főka-
pitány, dandártábornok Andrá-
si András képviselő kérdésére el-

mondta, hogy a háromezer határ-
vadász kiképzése várhatóan szep-
temberre befejeződik, így remé-
nyeik szerint ebben az évben meg 
tudják szüntetni a karcagi állo-
mány határra rendelését. Az élet-
pályamodellt rendkívül jónak em-
lítette, úgy gondolja, hogy az utób-
bi húsz év viszonylatában anyagi-
lag nem volt ilyen jól megbecsül-
ve a rendőrállomány, mint most. 
A Karcagi Rendőrkapitányság új 
épülete pedig az ütemtervnek meg-
felelően halad, így bíznak abban, 
hogy a tervezett határidőre átadás-
ra is kerül majd az épület. Molnár 
Pál képviselő a rendőrség és a me-
zőőrség jó együttműködését emel-
te ki, amely a rendőrség által külte-
rületre biztosított éjszakai járőrök-
kel még tovább erősödhet.

Egyhangúlag támogatták a kép-
viselők a tájékoztató elfogadását a 
Karcagi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás Idősek Otthona és Háziorvo-
si Intézmény működéséről. Hodos 
Bálintné intézményvezető elmond-
ta, hogy 2012 óta mind a négy te-
lephelyük megújult. A fejlesztése-
ket pedig szeretnék tovább folytat-
ni újabb pályázati forrásokból.

Hosszan tárgyalta a képviselő-
testület a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. elmúlt évi és az elkövetkezen-

dő időszak várható tevékenysége-
iről készült tájékoztatóját. A kép-
viselők kérdéseire Vántsa Zoltán 
megyei igazgató és négy kollégá-
ja válaszolt, akik hangsúlyozták, 
hogy a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium kezeli a közutakat, és 
az utak felújításai mindig csak a 
Magyar Állam pénzügyi lehető-
sége szerint történhetnek. Vántsa 
Zoltán elmondta, hogy a Kisúj-
szállási út is egy TOP-os program-
ból lesz felújítva, amelyet a megyei 
közgyűlés rendelt el. Ők a keret-
gazda, így ők rendelkeznek az uni-
ós pénzösszegekkel. A kedvezmé-
nyezett pedig a Magyar Közút, aki 
csak lebonyolítja az útfelújításokat. 
Herczegh Géza, a felújítási és fej-
lesztési osztály vezetője elmond-
ta, hogy a Kisújszállási út koráb-
bi 2005-ös és 2008-as felújításai 
folytatódnak újabb két szakasz-
szal. Megnézik, hogy hány útré-
teget kell cserélni, elindul a kivite-
lező közbeszereztetése, majd vár-
hatóan a tervek elkészülését kö-
vetően augusztus végén indul-
hat el leghamarabb a Kisújszállá-
si úton a kivitelezés. Herczegh Gé-
za azt is elárulta, hogy a Püspök-
ladányi úton garanciális javítások 
zajlottak.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Testületi ülés
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A legnagyobb magyar agrárpolitikusra emlékezve április 27-én 
(csütörtök) felavatták Darányi Ignác egykori földművelésügyi mi-
niszter szobrát Budapesten, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
városligeti épülete előtt.

- Ma egy kiváló államférfinak, igaz hazafinak állítunk emléket, 
aki egész életében Magyarország, a magyar nemzet érdekeit szol-
gálta. Jelentős érdemeket szerzett a magyar mezőgazdaság szol-
gálatában, mindig a gazdák javáért, az agrárium fejlődéséért és si-
keréért munkálkodott - hangsúlyozta dr. Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter a szobor avatása alkalmával. Felidézte, hogy Da-
rányi Ignác a 19. és 20. század fordulójának kivételes tehetséggel 
megáldott agrárpolitikusa volt, aki 12 éven át irányította a Föld-
művelésügyi Minisztériumot.

Az agrártárca vezetője jelezte: nem véletlen, hogy a Vajdahu-
nyad várnál, a kerengő előtti területen állítottak szobrot Darányi 
Ignácnak, hiszen ő volt a Magyar Mezőgazdasági Múzeum meg-
álmodója is, aki a múzeum alapító okiratában rögzítette, hogy "az 
ország mezőgazdasági termelése és fejlődése állandó és modern 
múzeumban bemutattassék".

Az eredeti szobrot Györfi Sándor karcagi szobrászművész al-
kotta újra. A szobron Darányi neve mellett az olvasható: "Ha mű-
vét keresed, nézz körül". Ez a mondat arra utal, hogy Darányi Ignác 
szobra abban a környezetben van, ami az ő munkájával, az ő segít-
ségének köszönhetően jött létre - mondta Mezőszentgyörgyi Dávid, 
a Hermann Ottó Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.

KÖZÉLET

TÁJÉKOZTATÁS
A Fidesz Karcagi Szervezetének képviselői segítséget 

szeretnének nyújtani idős, beteg, mozgássérült, illetve 
gyermeküket egyedül nevelő lakótársainknak a fűnyírásban. 

Kérjük, aki szeretné, hogy térítésmentesen lenyírjuk háza 
előtt a gyepet, keresse személyesen, vagy hívja: 

 1. körzet Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8.
06/30-206-3327

 2. körzet Dr. Kanász-Nagy László, Karcag, Kertész J. u. 4.
06/30-995-1635

 3. körzet Nagyné László Erzsébet, Karcag, Széchenyi sgt. 19.
(Hétköznapi megkeresés esetén kérjük 16 óra után telefonáljon)

06/30-239-3073
 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b.

06/30-279-7930
 5. körzet Dobos László, Karcag, Kuthen u. 2.

06/30-535-0764
 6. körzet Karcagi Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7.

06/20-957-9091
 7. körzet Szepesi Tibor, Karcag, Móricz Zs. u. 19.

06/30-572-0000
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a.

06/30-240-0413

Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
Üdvözlettel:

FIDESZ KARCAGI SZERVEZETE 

Közéleti szilánkok
Egy ünnep 

átváltozásai
Májusban, az év ötödik hónapjában (amit 

a népnyelv pünkösd havának is nevez) több 
egyházi és világi ünnepnap van. A nagy ke-
resztény ünnepnap, a pünkösd idén ugyan jú-
nius 4-re esik, de május első napja már régóta 
a munka ünnepe szerte a világon. 

A szocialista és a munkásmozgalmak „nagy 
harci seregszemléje” az Egyesült Államokból in-
dult el, a haymarketi zavargásokra emlékezve. 
1886-ban a Haymarket Square-re hirdetett a 
chicagoi munkás szakszervezet nagy sztrájkot, 
ami véres eseményekbe torkollott: négy tünte-
tő és hét rendőr vesztette életét. A munkások 
követelése ekkor eléggé „szimpla” volt; csupán 
a nyolcórás munkanap bevezetését követelték. 
Később aztán világszerte – miután a II. Interna-
cionálé Párizsban deklarálta május 1-jét nem-
zetközi ünnepnappá – kibővült a politikai vá-
lasztójogok különböző formáinak megváltoz-
tatási igényeivel, valamint a szakszervezeti ér-
dekek (sztrájk- és bérkövetelések) egész sorával. 

Nem kívánok még dióhéjban sem tör-
téneti áttekintést tenni, de a lényeg: az idők 
folyamán a diktatórikus politikai rendsze-
rek - látva, hogy „populáris” ünnepnapról 
van szó - igyekeztek kisajátítani a munkás-
ság vagy „munkásosztály” eme megemlé-
kező ünnepnapját. (Érdekes, hogy noha az 
USA-ból indult, és kezdetben ott is munka-
szüneti nap volt, ma szeptember első hétfő-
jén ünneplik a Labor Day-t.)

Szóval, már közvetlenül a német nemze-
ti szocialista párt hatalomra kerülése után, 
Hitler 1933-ban május elsejét piros betűs 
ünnepnappá emelte. Egészen 1939-ig ha-
talmas tömegrendezvények, sport- és kultu-
rális programok voltak ezen a napon. (Igaz 
ugyan, hogy nem „nemzetközi” ünnepet 
említettek; a „Tag der nationalen Arbeit”, a 
„Nemzeti Munka Napja” elnevezést kapta, 
amellyel elsőként szűkítették le az internaci-
onalista ünnepet „nemzeti ünneppé”. Ezt az-
tán akarva-akaratlan követni kényszerültek 
a nemzetállamok.) 

Szerte a világon a politikai pártok és re-
zsimek igyekeztek saját politikájuk és hatal-
muk megtartása érdekében ezen a napon 
a tömegek kegyeit megnyerni. Hatvan év-
vel ezelőtt, az 1956-os forradalom leverése 
után fél évvel már kétszázezres tömeg vo-
nult a Hősök terére Kádár beszédét meghall-
gatni, és ceremoniálisan is együtt ünnepel-
ni a szovjet vezetés által kijelölt - akkor még 
csak „félig tömeggyilkos” - pártvezérrel.

Talán az sem véletlen, hogy ezen a na-
pon kezdte meg hivatalos működését a Ma-
gyar Televíziónak nevezett népbutító intéz-
mény is.

 -ács-

FM hírek(...folytatás az 1. oldalról)
Zsigmond Attila, az üzemeltetési és fenntartási osztály vezetője a té-

li hóeltakarítással kapcsolatosan reagált Molnár Pál képviselő, a Város-
gondnokság igazgatójának kérdésére, miszerint az országos közutak keze-
léséről szóló rendelet határozza meg, hogy mely útszakaszt, milyen határ-
idővel kell hótalanítani, illetve síkosság-mentesíteni. A Tilalmasi út példá-
ul „fehér út”, ami azt jelenti, hogy itt csak 24 órán belül kell eltakarítani a 
havat, síkosság-mentesítés pedig nem történik. Hubai Sándor, a kisújszál-
lási mérnökség vezetőjének kiegészítése alapján így egyelőre Molnár Pál 
képviselő azon felvetése sem tűnt megoldásnak, hogy a Városgondnok-
ság saját gépeivel, a Magyar Közút által biztosított szóróanyaggal biztosít-
sa a síkosság-mentesítést. Ugyanis ezt a munkát nem tudják kiadni más-
nak, mivel a Magyar Állam nekik sem fizeti ki a Tilalmasi út szórását. Az 
út felújításáról pedig egyelőre nincs tudomásuk.

Litkai Bálint, a megyei forgalomtechnikai és kezelői osztályának a ve-
zetője a 4. számú főút és a Füzesgyarmati út kereszteződését illetően el-
mondta, hogy a ’90-es években épült kereszteződés forgalma megnö-
vekedett, mára már a tíz évvel ezelőtti kisköltségű forgalomtechnikai 
beavatkozások sem elegendőek (burkolat prizmák, burkolatjelek, stb.), 
így amennyiben lesz rá forrás, támogatni fogják az átépítését körforga-
lommá. Továbbá örömmel hangsúlyozta, hogy a város és a Magyar Köz-
út összefogásának eredményeként a postai kereszteződésben, állami for-
rásból jelzőlámpás forgalomirányítás kerül bevezetésre, amely legkésőbb 
május végére elkészül.

Dobos László polgármester és Molnár Pál képviselő mindezekkel 
együtt megköszönte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkáját, a testület 
pedig hat igen és két nem ellenében elfogadta a beszámolót.

Egyhangúlag támogatta a képviselő-testület, hogy június 19. és augusz-
tus 18. között, a korábbi rendnek megfelelően valósuljon meg a rászoruló 
gyerekek intézményen kívüli ingyenes nyári szünidei étkeztetése.

Támogatták a képviselők Szabó István jelenlegi megbízott intézmény-
vezető pályázatát a Karcagi SZC Varró István Szakgimnáziuma, Szakkö-
zépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői posztjára.

Egyetértett a testület a Táncsics krt. 19-es óvoda tornaszoba építésére 
vonatkozó, az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támo-
gatására” kiírt pályázaton való részvételével.

Elfogadták a városatyák a javaslatot a vidéki térségek kisméretű inf-
rastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak a fejlesztésére kiírt pályá-
zaton való részvételre. Sikeres pályázás esetén a piaccsarnok mögötti te-
rületet szeretnék fedetté tenni, valamint az Idősek Otthonának a kony-
háját kívánják felújítani.

Hárommillió forintos támogatást szavazott meg a képviselő-testület a 
JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi Hivatásos Tűzol-
tó-parancsnokság támogatására.

Napirend előtt Lengyel János képviselő a dohányboltok biztonsági 
rendszerének hatékonyabbá tételéről, és a városi kamerarendszer fejlesz-
téséről érdeklődött. Dobos László polgármester szakember véleményét 
kéri majd a pánikgombbal kapcsolatosan, a meglévő kamerarendszer 
bővítése pedig tartalék keretből valósulhat meg a későbbiekben. Andrá-
si András a Tiszamenti Regionális Vízművek számlázásáról feltett kérdé-
seire pedig Rozgonyi Attila, a TRV képviselője válaszolt. Elmondta, hogy 
január 1-jével komoly átszervezések történtek a hatékonyabb működés 
érdekében, illetve azért, hogy az önkormányzati és lakossági kapcsolatok 
javuljanak. Beszélt arról, hogy az Ohio téri helyreállítás megtörtént, és a 
Zöldfa utcai helyreállítási munkák is hamarosan megvalósulnak. 

Kormányrendelet által előírt közmeghallgatáson a Cargill Takarmány 
Zrt., mint veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem katasztrófavédelmi en-
gedélyezésével kapcsolatosan senki sem szólalt fel.

A képviselő-testület munkaterv szerinti következő ülését május 25-én, 
csütörtökön tartja.

Kapás Mónika

Testületi ülés
Felavatták Darányi Ignác 
szobrát a Városligetben

Képünkön Rózsa Sándor jegyző és Dobos László polgármester

A szobor avatásán dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter 
és Györfi Sándor szobrászművész 
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- Püspökladányban születtem, 
a segíteni akarás tett orvossá. Már 
általánosban megszületett az elha-
tározásom, így céltudatosan ké-
szültem a pályára. Gyermekorvos-
sá pedig a gyermekek szeretete tett 
- mondja dr. Hegedűs Ilona gyer-
mekgyógyász pályaválasztásáról. 

Debrecenben szerzett orvosi 
diplomát 1981-ben, majd a karca-

gi kórház gyermekosztályára ke-
rült, ahol dr. Papp Ágnes osz-
tályvezető volt az, aki bevezette a 
gyermekgyógyászat rejtelmeibe, s 
nagyon jó szakmai alapokat ka-
pott tőle. 

- Amikor 1986-ban leszakvizs-
gáztam, a körzetbe kerültem ki. A 
férjem karcagi, hat évig itt is lak-
tunk, aztán hazahívtak a szülővá-

rosomba gyermekorvosnak. Nem 
bántam meg, mert szép harminc 
évet töltöttem ott. Soha nem ijed-
tem meg a feladatoktól, de amikor 
már annyira krónikussá vált az or-
voshiány miatt a terhelésem, hogy 
a munkám minőségének rovására 
mehetett volna a teljesítményem, el 
kellett gondolkoznom azon, hogy 
a szülőktől és a magamtól eddig 
megszokott minőséget tudom-e 
továbbra is biztosítani. Eredetileg 
hárman voltunk Püspökladányban 
gyermekorvosok, előbb az egyik 
kolléganő ment nyugdíjba, majd a 
másik is azon gondolkodott. Azt 
láttam, hogy nagyon sok a teher, s 
a kilátásaim egyre rosszabbak. Ha 
lelkileg beteg egy orvos és roskad a 
terhek alatt, az nem tud 100 száza-
lékot nyújtani. Mivel sokáig szeret-
nék dolgozni, fél éve úgy döntöt-
tem, inkább váltok, hogy a ma-
gamtól elvárt színvonalat teljesíteni 
tudjam mindennap. A ladányinál 
egy kisebb körzetet kerestem, ahol 
a helyettesítés is megoldott. Mi-
vel már nem szívesen költöznénk, 
egyik feltétel volt, hogy közel le-
gyen. Tudtam, hogy Karcagon van 
üres állás, amikor átjöttem érdek-
lődni, nagyon kedvesen fogadtak. 
A család is támogatta a döntése-
met, hiszen a kevesebb munka azt 

jelenti, hogy szeretteimre több idő 
jut. Jobban eleget tudok tenni a fe-
leség és a nagymamai szerepnek is, 
hiszen három gyönyörű szép uno-
kám van már. Április 1-je óta dol-
gozom Karcagon, a kollégák, a vé-
dőnők nagyon kedvesen fogadtak, 
sokat segített Hodos Bálintné in-
tézményvezető és Kósáné Bene 
Hajnalka is. A szülők is kedvesen 
fogadtak, ami szintén jólesett. Az 
asszisztensnőmet Püspökladány-
ból hoztam magammal, Évával rég-
óta együtt dolgozom, ő a jobb ke-
zem, hálás vagyok amiért eljött ve-
lem - jelenti ki a doktornő. - Min-
den tiszteletem a körzetembe tar-
tozó gyerekek szüleié, akik megte-
hették volna, hogy 3 év alatt, amíg 
nem volt állandó orvosuk, elmen-
jenek máshova, de nem tették. Ná-
lam mindenki tiszta lappal indul. 
Mindenkihez pozitívan állok hoz-
zá, ha visszakapom azt, amit el-
várok, a tisztességet, az őszintesé-
get, az együttműködést, akkor jól 
együtt fogunk dolgozni. Én öröm-
mel, várakozással kezdtem meg 
Karcagon a munkát, s apránként, 
türelmesen építkezem majd. Sze-
retném a rendelőmet felújítani, mo-
dernizálni. A szakmai hitvallásom 
a holisztikus szemlélet, azaz nem-
csak a betegséget nézem, hanem a 

hátterét is. Szeretném, ha ebben a 
szülők velem együttműködnének, 
s elfogadnák - sorolja terveit dr. He-
gedűs Ilona.

- Van-e még betöltetlen házior-
vosi körzet? - kérdeztük Kósáné 
Bene Hajnalkától, a polgármes-
teri hivatal kistérségi csoportve-
zetőjétől.

- Jelenleg a város mind a kilenc 
felnőtt háziorvosi körzetében ál-
landó orvos van. A fogorvosi alap-
ellátásban is mind az öt körzet-
ben biztosított az állandó orvos. 
A négy gyermekorvosi körzetből 
azonban évek óta csak háromban 
dolgozott állandó orvos. A III. 
számú körzetben 3 éve, dr. Zsurka 
Erzsébet nyugdíjba vonulása óta a 
Karcagi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás Idősek Otthona és Házior-
vosi Intézmény helyettesítéssel ol-
dotta meg a szolgálatban lévő há-
rom gyermekorvossal az ellátást - 
sorolta Kósáné Bene Hajnalka. A 
betöltetlen állást több szakmai fó-
rumon is hirdettük. Április 1-től 
dr. Hegedűs Ilona gyermekgyó-
gyász személyében újra állandó 
orvost kapott az utcabontás alap-
ján a körzetbe tartozó 717 gyer-
mek.

DE

Új orvosa van a III. számú 
gyermekkörzetnek

Dr. Hegedűs Ilona és asszisztensnője, Seres Imréné Éva

A Magyar Hospice Alapítvány 
szemléletformáló nárcisz prog-
ramjához csatlakozó Rákbete-
gek Országos Szervezete Karcagi 
Klubja és a ,,MINDIG VAN RE-
MÉNY” Daganatos Betegekért 
Alapítvány szervezésében lesze-
désre kerültek a Déryné Kulturá-
lis Központ előtt a tavalyi évben 
elültetett nárciszok április 19-én 
(szerdán). A rendezvényen Ko-
vács Szilvia alpolgármester és 
Nagyné László Erzsébet, a kór-
ház főigazgatója mondott beszé-
det. A nárcisz világszerte a da-
ganatos betegeket gondozó szer-
vezetek gyakran használt szim-
bóluma. Jelképezi az életet, a re-
ményt, a halál legyőzését, a sze-
retetet és a ragaszkodást. A lesze-
dett virágokat a közösség az Idő-
sek Otthonába vitte, majd az ér-
deklődők a kórház első emeletén 
nyílt, méhnyakrákkal kapcso-
latos fotókiállítást tekinthették 
meg, amely a Mályvavirág Ala-
pítvány jóvoltából valósult meg.

„Méltóság 
Mezeje” áprilisi 

találkozó

A III. számú gyermekkörzet három év há-
rom hónap után április 1-jétől állandó or-
vost kapott. Dr. Hegedűs Ilona Püspökla-
dányból érkezett, s harminc éve már dolgo-
zott itt - tudtuk meg a doktornőtől, akit ren-
delés előtt kérdeztünk pályájáról, terveiről. 

A Föld napja alkalmából 
„Zöld Övezet” néven szervez-
tek szemléletformáló, játékos 
délelőttöt a Táncsics krt. 17-
es óvodában április 20-án.

Az esős időjárás miatt a prog-
ramot az óvoda épületében tar-
tották, a későbbiekben pedig 
sor kerül majd a szabadtéren 
megvalósítható eseményekre: 
a növénymegfigyelésekre, vi-
rágültetésekre. A kék, narancs-
sárga, zöld, rózsaszín és piros 
csapatnak az anyukák vezeté-
sével különböző környezetvé-
delemmel kapcsolatos felada-
tokat kellett megoldaniuk. Volt 
egy mozgásos játék, amely so-
rán a gyerekeknek át kellett 
menniük egy tavon, felszedve 
út közben a földről a szemetet. 
Egy másik csapat hulladékot vá-
logatott, amelyet aztán a meg-
felelő gyűjtőkukákba helyezett. 
Környezetvédelmi témájú okos-
játékok és színezők is várták a 
gyerekeket. 

- Ez a program hat éve mű-
ködik már ebben az óvodában 
- tudtuk meg Andrási Tiborné 
tagóvoda-vezetőtől. - A Zöld Je-

les Napok kapcsán indult el szü-
lői kezdeményezésre, pályázati 
program keretében. Úgy gon-
dolták az óvodapedagógusok, 
az óvodavezetés, hogy ez a nap 
alkalom arra, hogy a Föld napjá-
ról megemlékezzenek, és színes 
játékokat szervezzenek a gye-
rekek számára. Nagyon fontos, 
hogy az óvodáskorú gyerekek 
több érzékszervvel vegyenek 
részt a tapasztalatszerzésben, 
mert akkor gazdagodik az isme-
retük. Minél több ismeretük, ta-
pasztalatuk van, annál köny-
nyebben beépül a személyisé-

gükbe a szemlélet. Ezáltal cse-
lekvéseket, viselkedéseket sa-
játítanak el. Kiemelt fontossá-
gú, hogy minden tevékenység 
formájában valósuljon meg, hi-
szen a gyerekeknek ez az életko-
ri sajátossága, hogy játékon ke-
resztül ismerkednek a világgal – 
fejtette ki a tagóvoda vezetője.

- Érkeznek-e visszajelzések 
az iskolákból, hogy a gyerekek 
mindezt a későbbiekben foly-
tatják, tehát nyomon követhe-
tő-e konkrét visszajelzések for-
májában a korai szemléletfor-
málás sikeressége? - kérdeztük.

- Ennek nincs eredménye ak-
kor, ha ez nem egy folyamatos 
tevékenység. Ha csak egy nap-
ról szól, akkor a gyerekek azt el-
felejtik, de ha a mindennapok-
ban ezzel a szemlélettel, ezek-
kel a cselekvésekkel találkoz-
nak (hogy szelektíven gyűjtjük 
a hulladékot, a papírral takaré-
kosan bánunk, stb.), akkor szo-
kássá válik, és ez a lényeg. Azért 
is hívjuk meg a szülőket ezekre 
a programokra, hogy lássák a 
mi tevékenységünket, nevelési 
céljainkat, és ezzel ők azonosul-
nak. Tehát sikerüljön az ő szem-
léletüket is formálni, és az ott-
honi tevékenységekben, játé-
kokban ugyanezt folytassák. In-
nentől kezdve környezettuda-
tosan él a család is. Igen, az is-
kolákból is érkezik visszajelzés, 
hogy a gyerekek milyen szo-
kásokkal mennek el, mennyire 
szeretik a környezetüket, érdek-
lődnek a növények és az állatok 
iránt. Ezeket a természetisme-
ret órákon is tudják hasznosíta-
ni, de a viselkedésükön is látszik 
– mondta Andrási Tiborné.

Erdei Orsolya

Óvodások emlékeztek meg a Föld napjáról
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Ötven településről közel há-
romszázan érkeztek április 7-én 
Karcagra, a XXIII. Tavaszi Or-
szágos Konferenciára, amelyet 
az Óvodai Nevelés a Művésze-
tek Eszközeivel Óvodapedagó-
gusok Országos Szakmai Egye-
sülete szervez meg minden év-
ben. A konferencia célja a gya-
korlati munka minőségének fej-
lesztése, a jó gyakorlatok és öt-
letek gyűjtése volt.

A konferencia a Déryné Kultu-
rális Központ megtelt színházter-
mében a Táncsics körúti óvoda 
Bíborka gyermektánc csoportjá-
nak és a Zenemanók zenei tehet-
ségműhely gyerekeinek húsvéti 
locsolkodó műsorával vette kez-
detét. A gyerekeket a tehetség-
műhelyek vezetői, Nagyné Var-
ga Csilla és Kunné Nánási Mó-
nika óvodapedagógusok készí-
tették fel.

Gulyás Ferencné, a Madarász 
Imre Egyesített Óvoda intézmény-
vezetőjének Kodályi gondolato-
kat idéző köszöntője után Kovács 
Szilvia alpolgármester nyitotta 
meg a konferenciát, aki beszédé-
nek kezdetén átadta Dobos Lász-
ló polgármester üdvözletét is. Al-
polgármester asszony felhívta a 

figyelmet az óvónők felelősségé-
re, és hosszan sorolta, hogy a ha-
gyományőrzésre neveléssel meny-
nyi mindenre tanítják meg a gye-
rekeket az egymás iránti tisztelet 
mellett. – Az óvodai élet minden 
gyermek számára meghatározó. 
Ha ott jól érzi magát, és sokat ta-

nul, akkor boldog ember lesz be-
lőle. Köszönöm szépen a munká-
jukat, és köszönöm azt, hogy töb-
bet tesznek, mint amit az alapel-
várás kíván Önöktől – fogalma-
zott Kovács Szilvia, utalva arra is, 
hogy többen egészen messzi-
ről érkeztek Karcagra azért, hogy 
együtt gondolkodva továbbfej-

lesszék a gyakorlati munkájuk mi-
nőségét.

Alpolgármester asszony nyitó-
gondolatai után, Nagy Jenőné, a 
szakmai egyesület elnöke is gratu-
lált a gyerekek előadásához. A mű-
sor régi, Karcaghoz kötődő em-
lékeket idézett fel benne arról az 

időszakról, amikor még a 
jelenlegi intézményveze-
tő édesanyja fogta össze a 
városban a munkát a leg-
nagyobb szeretettel, majd 
a mostani szervezést di-
csérte. – Ilyen nyugalom-
ban még nem kezdtük el 
az esztétikai tanácskozást, 
a tavaszi konferencián-
kat – fogalmazott az elnök, 
aki azt is kihangsúlyozta, 
hogy az egész program ke-
retét a néphagyományőr-
zés adja.

A huszonharmadik al-
kalommal megvalósuló 

konferenciának először adott he-
lyet Karcag. Gulyás Ferencné in-
tézményvezető úgy véli, hogy 
az elért eredményeik alapján, és 
a művészeti óvodák között egyre 
mélyülő szakmai kapcsolataiknak 
köszönhetően valósulhatott meg 
idén Karcagon a program. 

– A konferencia keretében az 

előadások a művészeti nevelés 
megújítására, a művészeti terüle-
ten a gyerekek önkifejezésére és 
támogatására irányultak. Tizen-
egy művészeti bázisóvoda mu-
tatta be jó gyakorlatát, amely-
ből a konferencián résztvevő kö-
zel háromszáz óvodapedagógus 
meríthetett saját gyakorlatába – 
fogalmazott az intézményvezető.

Városunkban három óvoda dol-
gozik az „Óvodai nevelés a művé-
szetek eszközeivel” pedagógiai 
programmal. A szakmai előadá-
sok mellett így ennek a három 
óvodának a működésébe tekint-
hettek be a konferencia résztve-
vői, valamint az ovigalériákban ki-
alakított kiállításokat is megcso-
dálhatták. – A Csokonai úti óvo-

dában Györfi Sándor szobrász-
művészünk, a Jókai úti óvodában 
Tyukodi László fafaragónk, és a 
Táncsics krt. 19-es óvodánkban 
Fejesné Koppány Gabriella csipke-
verőnk kiállítására került sor – so-
rolta Gulyás Ferencné, aki kiemelte, 
hogy a vendégeknek személye-
sen a művészek mutatták be az al-
kotásaikat, és beszéltek a munkás-
ságukról, életútjukról.

Az intézményvezető további 
különleges színfoltként és megle-
petésként említette, hogy Györfi 
Sándortól húsvét alkalmából, egy 
három nyusziból és két békából 
álló szoborcsoportot kapott aján-
dékba a Csokonai úti óvoda.

Kapás Mónika

Tanácskoztak az óvodák gyakorlati 
munkájának fejlesztéséért

Kun Lajos karcagi író, agrár-
szakember és egykori terme-
lőszövetkezeti elnök második, 
Ördögszekér című kiadványá-
ba nyerhettek betekintést az ér-
deklődők április 13-án (csütör-
tökön) az Ifjúsági Házban. 

A szerző első kötete 2009-ben 
jelent meg Hortobágy széli pa-
rasztpuskások címmel. Ez a kö-
tet az alföldi, Hortobágy szé-
li emberek vadászélményeit tar-
talmazza – mesélte Kun Lajos az 
esemény előtt szerkesztőségünk-
nek. A mű bemutatja, hogyan 
öröklődött át a vadászat mint ősi 
mesterség arra a korosztályra, 
akik a mai napig űzik ezt a tevé-
kenységet. A folytatás, a szóban 
forgó kötet pedig a parasztság 
helyzetét dolgozza fel 150 évig 
visszamenőleg. 

- Soha nem volt könnyű a pa-
raszti helyzet, és a társadalmi 
formációk változásával mindig 
alkalmazkodni kellett az esedé-
kes politikához, rendhez. Ezt a 
gyötrelmes utat próbáltam leír-
ni, a szépségeivel együtt – fejtet-
te ki az író, majd azt is elárulta, 
hogy a könyv címét egy növény 
neve ihlette, azaz egészen pon-
tosan egy növénnyel kapcsola-
tos természeti jelenség. 

- A parasztság is mindig úgy 
sodródott, mint az ördögsze-
kér, avagy a mezei iringó, ami-
kor a szél elkezdi görgetni aka-
rata ellenére – tudtuk meg Kun 
Lajostól.

A könyvben fény vetül a fel-
dolgozott időszak sorsformáló 
eseményeire a nagykunsági pa-
raszti világ szempontjából, aho-
gyan az emberek képességére is, 
hogy még a legmostohább kö-
rülmények között is kitartsanak. 
Ezt az alkalmazkodást a föld és a 
család szeretete, a munka meg-
becsülése tette lehetővé. A szer-
ző agrárszakemberként szerzett 
tapasztalatai valódi tartalmat 
adnak a műnek, és egyedi néző-
pontból világítják meg az esemé-
nyeket.

- Úgy érzem, ez tanulságként 
kell szolgáljon az olvasónak, mert 
az én életemben is többféle for-
máció volt – hangsúlyozta a sze-
mélyes tapasztalatok jelentőségét 
a szerző. - Sőt, elődeink életében, 
amikor a '45 utáni időszakban a 
téesz kényszerű létrehozása ki-
alakult, nagyon gyötrelmes volt a 
parasztok részéről ezt az idősza-
kot megélni. A végén mégis egy 
élhető szövetkezeti formát alakí-
tottak ki. Annál is inkább, mert 
ez a magyar ember génjeiben kó-

dolva van, hogy semmiképpen 
nem egy orosz mintára kialakult 
kolhozrendszer jött létre. Nyilván 
ennek kellett egy 20-25 év, mire 
úgy formálódott, hogy élhető-
vé tudtuk tenni. Ebben a formá-
ban találtuk meg a mindennap-
ok szépségét és gyötrelmeit is – 
mondta az író, aki a kötetet első-
sorban a mezőgazdaságból élők-
nek ajánlja, de mindazoknak a fi-
ataloknak is, akik már fel tudják 
fogni a múlt súlyát, és megértek 
rá, hogy a tanulságokat levonják.

A kötetbemutatón a Déryné 
Kulturális Központ nevében Só-
tiné Szathmári Dóra köszön-
tötte a megjelenteket, Fülöp Ilo-

na könyvtárvezető pedig tolmá-
csolta Dobos László polgármes-
ter levélben megfogalmazott gon-
dolatait. A levél egyben könyv-
ajánló is, amely értelmezési kere-
tet vázol az olvasó számára.

- Jellemzései reálisak és ta-
pintatosak, sohasem bántóak, 
akár a gyalogmunkásról, akár 
a szakmai társakról, vezetőkről 
szólnak. Kritikai megjegyzéseit 
szakmai tudása, a munka irán-
ti alázata hatja át, jobbító szán-
déka vitathatatlan. Képet kap-
hatunk a mindig megújuló és a 
mindent túlélő kunsági embe-
rek mindennapjaiból. Őszintén, 
köntörfalazás nélkül ír a jelen-

ről is – írta a polgármester Kun 
Lajosról.

Ízelítőt is kaphattunk a műből: 
a szerző a kötet előszavát, Szabó 
Péterné, a gyermekkönyvtár ve-
zetője pedig a címadó fejezetet 
olvasta fel. 

Gaálné Versényi Judit, a kötet 
kéziratszerkesztője, Gaál Dénes, 
a kötet szakmai lektora, valamint 
Rideg István irodalomtörténész 
voltak az esemény kiemelt ven-
dégei. Rideg István, akinek isme-
retsége a szerzővel hosszú évtize-
dekkel korábban, az akkori Gá-
bor Áron Gimnáziumban kez-
dődött, a magyar szociográfia és 
emlékirat-irodalom kontextusá-
ban helyezte el a művet. Gaálné 
Versényi Judit a könyvről és a ki-
adásra szerkesztés kérdéseiről be-
szélt, Gaál Dénes pedig egy kö-
tetlenebb, baráti beszélgetés so-
rán érdeklődött a szerzőtől a ben-
ne felmerült kérdésekről, ame-
lyek segítettek még jobban bele-
látni a kötet mélységeibe. 

A bemutatót követően hozzá-
szólások érkeztek a közönség so-
raiból, majd meg lehetett vásá-
rolni a könyvet. A kötet a könyv-
tárban is megtalálható azok szá-
mára, akik inkább ezzel a lehe-
tőséggel élnének.

Erdei Orsolya

Bemutatták Kun Lajos Ördögszekér című kötetét

A konferenciának először 
adott helyet Karcag

A rendezvényen bemutatkoztak a karcagi óvodák tehetségműhelyei
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A Kun-Orgonda Zenebará-
tok Közhasznú Egyesület szer-
vezésében képzőművészeti kiál-
lítással egybekötött jótékonysá-
gi hangversenyre került sor áp-
rilis 12-én (szerdán) a Déryné II. 
emeleti hangversenytermében.

Plósz Csilla, a Karcagi Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola intézményvezetője kö-
szöntötte a zenekedvelő közönsé-
get. Elmondta, hogy a jótékony-
sági rendezvény bevételéből a ze-
neiskola hangversenyzongoráját 
– vagy ha még tekintélyesebb ösz-
szeg gyűlik össze, akkor zongo-
ráit – tervezik felújítani, majd fel-
olvasta dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter, térségünk 
és városunk országgyűlési képvi-
selőjének levelét. 

- Tisztelt elnök asszony, höl-
gyeim és uraim, kedves ifjú művé-
szek! A Kun-Orgonda Zenebarátok 
Egyesületének jótékonysági hang-
versenyén és kiállításán tisztelet-
tel köszöntöm a rendezvény há-
zigazdáit, a támogatókat, a fellé-
pő tanárokat, szülőket, növendé-
keket, és az est minden kedves ven-
dégét. Az elmúlt évek kormány-
zati munkájának köszönhetően a 
magyarság zenei műveltsége egy-
re inkább visszakapja régi rang-
ját, és ehhez mérten egyre nagyobb 
szerepet tölt be az oktatásban, ne-
velésben. Hungarikum lett a Ko-
dály-módszer, a tárogató, a ma-
gyar cimbalom, a 100 Tagú Cigány-
zenekar világhírű művészi és ha-
gyományőrző gyakorlata, a klasz-
szikus magyar nóta, a magyar ope-
rett, a magyar népzenével egybe-
forrott táncházmódszer. A nagy-

lelkű támogatóknak köszönhetően 
a KÁIAMI Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskolai Tagintézménye 
felújíthatja az adományokból azt a 
Yamaha zongorát, amely mintegy 
190 gyermek zenei képzését szol-
gálja. A művészeti iskolában közel 
40 diák tanul zongorázni, de emel-
lett a zongora alapismeret szint-
jén a tananyag része azoknál a 
gyerekeknél is, akik más hangsze-
ren játszanak. Gratulálok a nagy-
szabású jótékonysági rendezvény-
hez, amelyen tanárok, növendékek, 
szülők egyaránt fellépnek kamara-
zenei, valamint szóló darabokkal, 
hangszeres és kórusművekkel. Kí-
vánom, hogy a nagylelkű adomá-
nyokból felújított hangversenyzon-
gora a legszebb, legtisztább han-

gokkal segítse majd kibontakoztat-
ni a növendékek zenei műveltségét 
mindannyiunk örömére –írta dr. 
Fazekas Sándor.

Az intézményvezető a zeneis-
kola fennállásának 70 évéből adott 
egy rövid áttekintést, kiélezve a 
mondandóját az iskola történeté-
ben már-már mágikusan vissza-
térő hetes számra. Az intézmény 

egy történelmi nehézségekkel ter-
helt időszakban, 1947-ben nyitot-
ta meg kapuit. 2007-ben sor került 

a zeneiskolák országos minősíté-
sére, amikor is a karcagi zeneisko-
la „Kiválóra minősített alapfokú 
művészetoktatási intézmény” lett. 
2017 januárjában pedig az Okta-
tási Hivatal kiírt egy pályázatot az 
„Oktatási Hivatal Bázisintézmé-
nye” cím elnyerésére, amelyet a 
karcagi zeneiskola meg is kapott 
az elkövetkezendő 3 évre. 

Plósz Csilla megköszönte min-
den tanárnak, növendéknek és 
szülőnek a munkáját, majd rá-
tért a hangversenyterem bejáratá-
nál kapott pogácsákra, amelyek-
ben egy-egy zenei idézet volt el-
rejtve. Arra kérte a közönséget, 
hogy ezeket az értékes, zenéhez 
kapcsolódó gondolatokat próbál-
ja mindenki meghallani a hang-
verseny során fellépők zenéjében, 
és magáévá tenni. 

Az est háziasszonya Lór-Kere-
kes Ágnes tagintézmény-vezető 
volt. Először azokat az elmúlt idő-
szakban versenyt nyert növendé-
keket sorolta fel, akik nem léptek 
fel a hangversenyen – de a bázis-
intézményi cím elnyeréséhez jelen-
tősen hozzájárultak eredményeik-
kel. A hangverseny két felvonásban 
zajlott, és minden egyes produkció 
előtt érdekes, informatív felveze-
tőt kaptunk az adott zeneszerzőről 
és zeneműről. Hallhattunk ének-
kel megjelenített kakukkhangtól 
kezdve, egészen elképesztő zon-
goratechnikai bravúrokon át, egy 

egyedi Josh Groban-feldolgozásig 
darabokat. A hagyományhoz híven 
számos kamarazenei előadás szí-
nesítette a programot, de az egyé-
ni fellépők is színvonalas produk-
ciókkal járultak hozzá a műsorhoz. 

A rendezvény szünetében le-
hetőségünk nyílt megtekinteni a 
Képzőművészet tanszak alkotá-
saiból nyílt kiállítást. A tanszak 
2005 óta Kabai László képzőmű-
vész-tanár, fotográfus irányításá-
val működik, és számos sikerrel 
büszkélkedhet, amelyek közül a 
teljesség igénye nélkül néhányat 
fel is sorolt Lór-Kerekes Ágnes. A 
legutóbbi kiemelkedő eredményt 
a IV. Krutilla József Országos Ak-
varellfestő Versenyről hozták ha-
za a tanszak diákjai, valamint a 
hangverseny színpadi hátterének 
dekorációjában is segítettek.

Az alkotások megtekintését kö-
vetően a hangverseny könnyűze-
nei darabokkal folytatódott, majd 
egy közös produkcióval zárult.

Erdei Orsolya

Jótékonysági hangverseny és kiállítás 

Mára hagyománnyá vált a 
Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium életében, hogy csen-
desnapot szerveznek a tavaszi 
szünet előtt. Idén április 12-én 
(szerdán) került sor erre a lelki 
elmélyülést segítő, egész tanítá-
si napos programra.

A csendesnap egy olyan alka-
lom a reformátusok számára, ami-
kor kiszakadhatnak kicsit a hét-
köznapok zajából, és különböző 
előadások, beszélgetések kereté-
ben fordulhatnak saját lelki éle-
tük, egymás és Isten felé. Az isko-
lákban ilyenkor általában nincse-
nek tanítási órák, vagy a hagyo-
mányostól eltérő a tanrend. A Kar-
cagi Nagykun Református Gim-
náziumban sem volt ez másképp, 
a nap folyamán az órák helyett 
most különleges programok vár-
ták a diákokat.

Kovács Gergő egyetemi lel-

kész Debrecenből érkezett a 
gimnáziumba, hogy megtartsa 
a reggeli áhítatot, és a Csillag-
pont Református Ifjúsági Talál-
kozóról meséljen a diákoknak. 
Közös énekléssel és imával in-
dult a nap, majd a lelkész szim-
patikus közvetlenséggel terem-
tette meg az érdeklődés légkö-
rét. Hozott magával LEGO koc-
kákat, amelyek a személyiség 
egy modelljének bemutatását 
szolgálták. A belőlük épített tor-
nyot – amely az emberi szemé-
lyiséget reprezentálja –, bár pró-
báljuk foltozgatni, tökéletesíte-
ni, valójában ez ilyenformán le-
hetetlen kísérlet. Három dol-
got nem lehet tenni a torony-
nyal: kivenni és hozzátenni épí-
tőelemeket, valamint felforgat-
ni az egészet. A lelkész a bibli-
ai Zacchaeus történetére hívta 
fel a figyelmet, amikor ez még-
is megtörtént, mégpedig a Jé-

zussal való találkozás hatására. 
A Csillagponttal kapcsolatos íze-
lítő előadás bizonyosan sokak 
kedvét meghozta a közösségi 
élmény megtapasztalásához.

Egy rövidebb szünetet köve-
tően Fodorné Ablonczy Mar-
git lelkipásztor, családterapeu-
ta és férje, Fodor Attila cégveze-
tő szeretetnyelvekkel kapcsola-
tos előadását hallgathattuk meg. 
A házaspár tíz éve járja az orszá-
got, különböző életkorú közön-
ségek nyelvére lefordítva Gary 
Chapman Az öt szeretetnyelv: Egy-
másra hangolva című könyvének 
üzenetét. Az előadás rögtön kér-
désekkel indult, amelyekből ki-
derült, hogy sokkal többen sze-
retnek másokat, mint amennyien 
szeretve érzik magukat. Fontos 
megállapítás ez az előadás köz-
ponti gondolata szempontjából, 
hiszen kézenfekvően következik 
belőle, hogy a szeretet kifejezése 

az, amivel gondban vagyunk. Er-
re jelenthet megoldást, ha meg-
ismerkedünk az öt szeretetnyelv-
vel (elismerő szavak, minőségi 
idő, ajándékozás, szívességek és 
testi érintés), felismerjük, hogy 
mi magunk milyen nyelvet/nyel-
veket beszélünk, és megpróbá-
lunk beletanulni a hozzánk kö-
zel állók által ismert szeretet-kife-
jezési formákba. Nemcsak félre-
értéseket kerülhetünk el vele, de 
minket is gazdagít, ha több szin-

ten vagyunk képesek érzékelni a 
felénk irányuló szeretetet, bele-
értve Isten irántunk érzett szere-
tetét is.

A program Isten dicsőítésének 
egy egészen különleges formá-
jával zárult. A tehetséges fiata-
lokból álló Őrálló zenekar egyedi 
feldolgozású református éneke-
ket adott elő, bevonva a közön-
séget is az éneklésbe.

Erdei Orsolya

Csendesnap a Refiben

Képünkön az Őrálló zenekar
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Bemutatták dr. habil. Örsi Ju-
lianna Palástban és Helytállás a 
hazáért, a családért című köte-
teit a Györffy István Nagykun 
Múzeumban április 6-án (csü-
törtökön). Az eseményt Györffy 
István és Török Imre unokája is 
megtisztelte jelenlétével.

A Palástban című kötetet dr. S 
Kovács Ilona néprajztudós mu-
tatta be. Először a kötet külső fel-
építéséről beszélt. A könyv fedő-
lapján szereplő 1930-as évekbe-
li fénykép kiválóan megragad-
ja a lelkészek közéletben, társa-
dalomban és politikában betöl-
tött fontos szerepét, így megvá-
lasztása szerencsés döntés volt 
– hangsúlyozta. A könyv kon-
cepciójának ötlete a szerkesztőt, 
dr. habil. Örsi Juliannát dicséri, 
és erre a füzérre fűzte fel a többi 
szerző saját kutatási eredménye-
it. A könyvben megemlített lel-
készek rengeteget tettek városuk 
felvirágoztatásáért, ám nemcsak 
a közéleti, de az irodalmi és tör-

ténészeti tevékenységükért is ki 
kell emelni őket. Mintaadók vol-
tak az élet szinte minden terüle-
tén. Többen közülük Ároni csalá-
dokból származnak, ahol generá-
ciókon keresztül öröklődött a lel-
készi hivatás. Kiemelt fontosságú 
volt az asszonyok szerepe is az ér-
tékőrzésben, amit hajlamosak va-
gyunk elfelejteni, vagy nem he-
lyezni rá különösebb hangsúlyt. 
Idő hiányában csak érintőlegesen 
beszélt a tanulmányokról az elő-
adó, de leszögezte, hogy mind-
egyik megérdemelné, hogy rész-
letes bemutatásra kerüljön.

A Helytállás a hazáért, a csalá-
dért című kötetről Gánóczy Fe-
renc irodalomtanár beszélt. Az 
előadó örömét fejezte ki a mű meg-
születésével kapcsolatban, ugyan-
is úgy véli, méltánytalanul keveset 
beszélünk az első világháború ma-
gyarországi elszenvedőiről, áldo-
zatairól. 

- Ez ugyan változni látszik már 
egy ideje, hála Istennek, de még-
is az a helyzet, hogy több évti-

zednek a bűnös hallgatá-
sát nagyon nehéz bepó-
tolni – magyarázta. Ar-
ról nem is beszélve, hogy 
a nyugati hadszíntér ese-
ményeiről sokkal többet 
tudunk, mint konkrétan 
a karcagi katonák sorsá-
ról; azok jobban doku-
mentálva vannak, vala-
mint sokaknak a mozi-
vászonról is ismerősek 
lehetnek. A szóban for-
gó kötet és minden ha-
sonló megközelítéssel rendelkező, 
e témát feldolgozó tanulmány te-
hát nagyon komoly hiányt pótol. 
- Segítenek feldolgozni azt a tra-
umát, ami a lelünk mélyén van, 
akár kimondatlanul is, generáci-
ók óta. Másodszor segítenek ab-
ban is, hogy elszámoljunk a lel-
kiismeretünkkel – részletezte az 
előadó. A kötet tanulmányaiban 
megjelennek a korabeli sajtó hí-
rei, valamint Török Vince tiszte-
letes emlékkönyvét is elolvashat-
juk teljes terjedelmében, amely-

ben a katonák egyéni sorsaival is-
merkedhetünk meg. Más tanul-
mányokban az irodalom, a mű-
vészet kap szerepet. Az előadó a 
mikrotörténeti kutatások, a hely-
történészi munkák kiemelt sze-
repének hangsúlyozásával zárta 
gondolatait, hiszen, ahogy fogal-
mazott, ezek által érezzük mi is 
érintettnek magunkat, ami pedig 
a történettudomány egyik legfon-
tosabb feladata.

A helyi kiadványok honisme-

retben betöltött szerepéről a szer-
kesztő, dr. habil. Örsi Julianna 
beszélt, amelyet követően többen 
is felszólaltak a közönség sorai-
ból. Megosztották saját történe-
teiket, meglátásaikat a rokoni, is-
merősi szálak általi összekötött-
ség öröméről, a kapcsolati rend-
szerek mentén formálódó közös-
ség értékőrző, értékmentő szere-
péről.

Erdei Orsolya

Könyvbemutató a múzeumban

 

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

aktuális állásajánlatai:

 - Minőségbiztosítási technikus - IFS megbízott (Karcag),
 - Általános irodai adminisztrátor (Karcag),
 - Könyvelő, analitikus könyvelő, adatrögzítő (Kisújszállás),
 - Egyéb számviteli foglalkozás - könyvelő (Kunmadaras),
 - Bolti eladó (Kunmadaras, Karcag),
 - Pultos (Karcag),
 - Kisállatgondozó (Kisújszállás),
 - Pék (Karcag),
 - Lakatos (Karcag),
 - Szerkezetlakatos (Karcag),
 - Forgácsoló (Karcag),
 - Esztergályos (Karcag),
 - Hegesztő, lángvágó (Karcag),
 - Épületvillamossági szerelő (Karcag),
 - Szobafestő (Karcag),
 - Raktárkezelő (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállí-

tási foglalkozás (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási 

foglalkozás - segédmunka (Kisújszállás, Karcag),
 - Egyéb, egyszerű építőipari foglalkozás - asztalos, szerkezetlaka-

tos (Kisújszállás),
 - Egyszerű mezőgazdasági foglalkozás - állatgondozó (Karcag).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási Osztályon 
(5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (06/59-795-168) vagy e-ma-
ilben (karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.

Az állásajánlatokról további információk találhatók a Virtuális 
Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/
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2017. május 05. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Programajánló
18.10 Karcagi tükör
 Kun Lajos Ördögszekér című 
 könyvének bemutatója
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti  
 magazin    
 Aktuális kérdések - stúdióbeszélgetés
 Vendég: Kovács Sándor 
 JNSZ Megyei Közgyűlés elnöke
 Téma: Nemzeti Konzultáció
 Karcagi hírek - hírek, információk  
 városunkról
 Méltóság Mezeje - riport
 Török hagyaték - riport
 Szakmák Éjszakája - riport
 Karcagiaknak a költészet napjára
 Mobilmánia koncert - riport
 Háttér - stúdióbeszélgetés
 Vendég: Koncz Tibor
 Téma: új esperes
20.20 Karcagi Nótás Fiúk műsora

2017. május 09. kedd
18.00 Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám – református  
 istentisztelet
2017.04.23. Du. - Különkiadás - Nagykun 
sági Református Egyházmegye közgyűlése
20.30 Karcagi hírek

21.00 A Hit Szava – római katolikus  
 szentmise  
21.55 Karcag Sport
 Karcagi SE - Újszászi VVSE megyei I.  
 osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés

2017. május 11. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Programajánló
18.10 Karcagi tükör
 Majális Karcagon
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti  
 magazin    
 Aktuális kérdések - stúdióbeszélgetés
 Vendég: Monori Sándor
 Téma: változások az építésügyi 
 osztályon
 Karcagi hírek - hírek, információk  
 városunkról
 Ballagó diákok búcsúztak el a város 
 vezetőitől
 Kiskulcsosi kavalkád - riport
 Kun Lajos Ördögszekér című 
 könyvének bemutatója - riport
 Herzl színház - riport
 Gazdakör évértékelő - riport
 Háttér - különkiadás
 Téma: Varga Mihály nemzetgazdasági 
 miniszter beszéde az M4-es autóút
 alapkőletételnél
20.20 Karcag Város Önkormányzatának  
 Képviselő-testületi ülése

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

2017. április 28.
Sipos Katalin - Medgyesi Gábor

2017. április 28.
Jóni Jolán - Galbács István

Születés
2017. április 24.
Fazekas Ágnes - Biró Csaba
Kg., Futó Imre utca 26.

Patrik

2017. április 24.
Szajkó Alexandra - Utasi Gergő
Kg., Pálya utca 18.

Levente

Halálozás
Simon Pálné 
(Póka Piroska)

Kolostyák Istvánné  

Varga Sándorné 
(Szendrei Eszter) 
 (1950)

Boldizsár Sándor 
 (1925)

Molnár Imre 
 (1965)

Rapi József 
 (1948)

Május 6. (SZOMBAT)
8-13 óráig 

 Berek Patika 

 (Kiss Antal utca 3.)

9-20 óráig 

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Május 7. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 

 Oroszlán Gyógyszertár

  (Kórház utca)

A fenti időpontokon túl sürgős 

esetben egészségügyi ellátás a 

Háziorvosi ügyeleten 

(Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

FELHÍVÁS
A Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület 

vezetősége tisztelettel meghívja az egykor a 
karcagi laktanyában szolgálatot teljesített katonákat a 

2017. május 20-án (szombaton) 
tartandó rendezvényükre.

PROGRAM

11.00 Emléktábla koszorúzás
Helyszín: Ifjúsági Ház (volt HEMO épülete)
 Karcag, Püspökladányi u. 11. 

Emlékszoba megtekintése 
Helyszín: a volt laktanya 9. sz. (parancsnoki) épülete, 
 1. emelet

12.30 Bajtársi találkozó – ebéd
Helyszín: Essen Kft. étterme 
 Karcag, Varró u. 1., 

A bajtársi találkozón való részvétel esetén 
regisztrációs díjat szedünk.

Jelentkezési határidő: 2017. május 15. 
Jelentkezés: az egyesület vezetőségénél személyesen, illetve 
a 06/70-459-7290-es telefonszámon.

Vezetőség

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

Május 06-07.  Dr. Terjék Imre  Karcag, Duna utca 7. Tel.: 06/20-939-4650

Lapzárta: 
2017. május 8. (hétfő) 12 óra
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Ingatlan
Karcagon, főtérhez közel, 712 m2-
es telken, teljes közművesített, 
lebontásra vagy nagy felújítás-
ra szoruló ház eladó. Érdeklődni: 
Kacsóh utca 21. szám alatt. Tel.: 
06/30-478-2714.

Karcagon háromszobás, össz-
komfortos családi ház, teljes 
közművel és központi fűtéssel 
(gáz- és vegyes tüzelésű kazán) 
eladó. Kisebb csere is érdekel. 
Tel.: 06/59-300-129. 

Karcagon a központban, két-
szobás, felújított, földszinti la-
kás eladó. Tel.: 06/30-683-2647.

Eladó Karcagon, az Ács utca 12. 
szám alatti ház (háromszobás, 
összkomfortos) akár két család 
részére is alkalmas, 20 m-es al-
sóépülettel, gazdasági épüle-
tekkel, garázzsal, gáz- és cserép-
kályhafűtéssel. A telek nagysága 
1204 m2, akár társasház építé-
sére is alkalmas. Tel.: 06/30-967-
5578, 06/30-645-1845. 

Kétszobás családi ház lakható 
alsóépülettel eladó. Tel.: 06/20-
258-8997, 06/70-580-2324.

Karcagon, a Gépgyár úton össz-
komfortos, másfél szobás kertes 
ház eladó. Irányár: 3,2 M Ft. Tel.: 
06/30-473-5497.

Karcagon, a Sándor utca 27. szám 
alatt 303 m2-es beépíthető porta 
eladó. Tel.: 06/30-227-3246.

Karcagon a városközpontban, 
eladó egy IV. emeleti, 60 m2-
es, téglaépítésű, kétszobás la-
kás, mindenhez közel (bölcső-
de, óvoda, iskola). Tel.: 06/30-
533-1016.

Karcagon, előkertes, összközmű-
ves, téglából épült, kertes ház 
betegség miatt eladó. További 
építkezés bontás nélkül megold-
ható. Tel.: 06/30-635-9662. 

Karcagon, kockaház nagy ud-
varral, alsóépülettel reális áron 
eladó. Szocpol nem igényelhe-
tő rá. Tel.: 06/30-657-5918.

Karcagon 2-3 szobás albérletet 
vagy eladó házat keresünk CSOK-
kal. Irányár.: 25.000 Ft + rezsi vagy 
4 M Ft. Tel.: 06/70-349-1880.

Eladó 1,5 szobás lakás Karcagon, 
a Táncsics krt. 13. alatt (II. lép-
csőház 4. emelet). Ugyanitt 1 
db új masszírozó derékalj eladó. 
Tel.: 06/30-463-4179, 06/59-610-
816.

Mátrafüred-Pipishegyen csa-
ládi nyaraló kiadó vagy eladó. 
Tel.: 06/59-311-817, 06/30-455-
6995.

Karcagon, részben felújított, 
100 m2-es családi ház sürgősen 
eladó. Festés után költözhető. 
Irányár: 7.650.000 Ft. Tel.: 06/20-
533-8934.

Eladó Karcagon, a Rába utca 27. 
szám alatti 3 szobás családi ház 
(Kisföldek). Tel.: 06/30-458-9526.

Karcagon a Hunyadi utca 15. szám 
alatt ház eladó. Tel.: 06/59-313-
692.

Összkomfortos, kertes családi ház 
eladó Karcagon, a Kisújszállási 
út 83. szám alatt. Tel.: 06/70-317-
2733.

Karcagon, a Bocskai utcában 
kétszobás, összkomfortos, tég-
laépítésű kockaház eladó. Tel.: 
06/70-701-1705, 06/20-581-4356.

Karcagon, a Kátai Gábor utca 
77/b alatt, 3 szobás, felújított, 
hőszigetelt, téglából épült csa-
ládi ház eladó. Tel.: 06/20-353-
2939.

Karcagon, a Kisújszállási út 117. 
alatt 2,5 szobás, összközműves 
sátortetős ház, külön épített 
üzlettel, sok melléképülettel el-
adó. Érdeklődni 16 óra után és 
hétvégén. Tel.: 06/30-490-3143.

Eladó Karcagon a Kisvénkert-
ben, 10 éve épült, 1,5 szobás kis 
családi ház. A ház a Kékvirág ut-
cában található, a beépített 
csempekályha mindkét szobát 
fűti, fürdőszoba WC-vel, vezeté-
kes víz, alsóépület, tisztán, kifest-
ve, azonnal költözhető. Irányár: 
1,9 M Ft. Tel.: 06/20-563-5087.

Eladó Karcagon a Vásárcsarnok-
nál egy vegyes ingatlan (üzlet és 
lakások). Utcafronton 230 m2-es 
üzlet, 1 és 2 szobás lakások, és 
egy új építésű 2 szobás családi 
ház, mindez 1200 m2-es telken. 
Vállalkozzon és lakjon egy he-
lyen! Most kedvező áron meg-
veheti! Tudja az ingatlan biztos 
befektetés. E-mail címre tudok 
képeket küldeni. Tel.: 06/20-563-
5087. 

Karcagon 1,5-3 szobás bútoro-
zatlan házat keresünk albérlet-
be, amit esetleg később meg-
vehetünk. 20.000-25.000 Ft + 
rezsiért (8 hónapot előre fize-
tünk). Május 15-i költözéssel. 
Tel.: 06/70-349-1880.

Állat
Kopasztott, rántani való csirke, 
kakas, jérce (3-4 kg) eladó. Vágás 
minden pénteken, a megrende-
lést csütörtök délig kérem lead-
ni. Karcag, Soós I. utca 12. Tel.: 
06/59-311-969, 06/30-244-5160.

Eladó 5 db méhcsalád rakodó-
kaptárral, vagy kaptár nélkül 
(33.000 Ft vagy 45.000 Ft/db). 
Cím: Karcag, Tőkés utca 40. szám 
alatt. Tel.: 06/30-233-8189.

20 db előnevelt kisliba eladó. 
Tel.: 06/59-300-875, 06/30-385-
8232.

Vegyes
Mindennemű régiség és tel-
jes körű hagyaték felvásárlás! 
Bútorokat, festményeket, órá-
kat, porcelánokat, dísztárgya-
kat, paraszti használati tárgya-
kat, eszközöket, bödönt, kan-
nát, állványos babafürdőkádat, 
mosóteknőt, sózóteknőt, kana-
pét, konyhaasztalt, kredencet, 
komódot, stb. vásárolnék. Tel.: 
06/20-996-1346.

Trapézlemez többféle színben 
kapható 1.450 Ft/m2-től (kerítés-
nek, tetőnek, garázsnak). Tel.: 
06/30-265-4197.

Háromfázisú gyalugép üzem-
képesen eladó Karcagon, a Nap 
utca 3/a szám alatt.

Garantáltan működőképes tás-
kaírógépet vennék. Tel.: 06/30-
846-6912.

Alufelni (15”-os, 4x100-as, feke-
te-ezüst) nyári gumikkal szerel-
ve eladó. Tel.: 06/30-336-6150.

Egyszer sem használt, 27 db-
os, aranyszegélyes porcelán ét-
készlet, és egy fekete-fehér szín-
összeállítású, szintén porcelán 
mokkáskészlet eladó. Tel.: 06/70-
550-2902.

2 db zalakarosi, siófoki, velen-
cei 100.000 Ft-os üdülési utal-
vány kedvezményes áron el-
adó. 2018 márciusáig érvényes. 
Tel.: 06/30-978-3330.

Indukciós főzőlap, gázpalack, 
autórádió, elektromos masszí-
rozó, mosógép, bevásárlókocsi, 
gáztűzhely eladó. Tel.: 06/20-
572-6285.

Beszélgető és segítőtársat kere-
sek. Józan életű és káros szen-
vedélyektől mentes legyen. Kor: 
65-70 éves. Tel.: 06/20-318-1342.

Eladó 1 db izofixes gyermekülés, 
1 db gázkörégő (17 szemes nyo-
máscsökkentővel), 1 db 40 lite-
res acél birkafőző lábas, 5 db 20 
literes, egyszer használt pálin-
kás műanyag kanna, 1 db C18-
as gázkazán vezérlőegység (Mif 
011/-03-as). Tel.: 06/30-712-1919.

Konyhabútor olcsón eladó. Há-
romrészes szekrény, mosogató 
(2 tálcás, munkapulttal, mustár-
sárga színben) jó állapotban. Tel.: 
06/30-645-1845.

Eladó 28-as férfi kerékpár, cent-
rifuga (felújított állapotú), kala-
pácsos daráló, szőlőprés és sző-
lőzúzó. Tel.: 06/30-245-3691.

Eladó TZ 4K-14B kis traktor gyári 
festéssel, gyári fűkaszával, ekével 
(900.000 Ft), külön is. Ugyanitt 
Piaggio Liberty segédmotor-ke-
rékpár (50 cm3-es, négyütemű, 
3800 km-rel) 380.000 Ft-ért el-
adó. Tel.: 06/30-963-5073.

Magyar kemping kerékpár el-
adó. Tel.: 06/30-201-5743.

Férfi kerékpár, mosógép, kana-
péágy eladó. Tel.: 06/30-696-
5288.

Kóstolóval egybekötött, bevizs-
gált termelői mézvásár Karcagon, 
a Reggel utca 33. szám alatt. 
Május 6-án (szombaton) 9-13 órá-
ig. Rendelés a 06/30-696-5288-
as számon. Igény szerint házhoz 
is viszem. 

Eladó férfi öltönyök, ingek, bőr-
kabát, ballonkabát, bunda, nagy 
leander. Tel.: 06/59-401-959.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár-cse-
rét, felhajtást, méretre munka-
ruhát, férfi szövet- és bársony-
nadrág, bőrkabát varrását rö-
vid határidőre vállalom! Tel.: 
06/59-887-269.

VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is válla-
lok. Török László, tel.: 06/59-313-
887 vagy 06/30-289-5103.

Tetőmunkákat és javításokat is 
vállalok. Sütő Kálmán ácsmes-
ter, tel.: 06/30-584-2767.

Üvegezés-képkeretezés! Sári 
Mihály egyéni vállalkozó, Karcag, 
Szent István sgt. 14. Tel.: 06/30-
219-6813.

Az Orgonda Agrár Kft. földet 
bérelne, és vállal növényvédel-
mi szaktanácsadást, szakirá-
nyítást. Tel.: 06/30-785-0690.

Növényvédelmi szakirányítást, 
szerződéskötéssel, számlaké-
pesen vállalok. Kenyeres László 
okleveles növényorvos, tel.: 
06/30-785-0690.

Földet bérelnék Biharnagybajom, 
Karcag, Kaba, Nádudvar, Nagyrá-
bé, Püspökladány, Sárrétudvari 
térségében. Ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 06/70-370-1149.

Utánfutóval kisebb-nagyobb 
fuvarokat vállalok, akár távol-
ságit is. Tel.: 06/30-265-4197.

APRÓHIRDETÉS

TISZTELT HIRDETŐINK!

SZERKESZTŐSÉGÜNK 

A HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 

FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!

Hirdessen Ön is 
a Karcagi 

Hírmondóban!

Apróhirdetés 
már 200 Ft-tól!

Nyitvatartás:
Hétfő: 8.30 - 13.30 óráig
Kedd: 8.30 - 15.00 óráig
Szerda: 8.30 - 10.00 óráig
Csütörtök: 8.30 - 10.00 óráig
Pénteken nincs hirdetésfelvétel.

Kedves 
Olvasóink!

Amennyiben nem 
kapják meg a 

Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 

06/59-312-415-ös 
telefonszámon!
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SPORT

Április 22-én ért véget a XXV. Nagykun Diák Sportviadal Kisújszállá-
son, amelyen öt település nyolc középiskolájának mintegy ötszáz tanulója 
vett részt. A háromnapos rendezvényen a fiú és leány tanulók hat sport-
ágban (szertorna, atlétika, labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, röplabda) 
mérték össze a tudásukat. A verseny ünnepélyes eredményhirdetésén, a 
Móricz Zsigmond Református Kollégium sportudvarán dr. Fazekas Sán-
dor földművelésügyi miniszter mondott zárszót, s gratulált a csapatok-
nak, majd több különdíjat is átadott. A legtöbb érmet a három nap alatt a 
Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimná-
zium szerezte meg (immár ötödik alkalommal), így ők vehették át újra a 
győzelemért járó serleget. A versenyt két év múlva Karcag városa rende-
zi, az eredményhirdetés és a sok-sok különdíj átadása után a Nagykun Di-
ák Sportviadal zászlaját - ezzel a rendezés jogát - Tatár Zoltán, Kisújszál-
lás alpolgármestere átadta Dobos Lászlónak, Karcag polgármesterének.

Ismét Karcagra került a győzelmi serleg

Megyei I. osztályú bajnokság

Csépa-Karcag 1-3 (0-3)
2017. április 22. (szombat)

Hűvös, szeles időben kezdődött 
el a találkozó. A karcagi csapatból 
többen is hiányoztak. Érdekes-
ségképpen: a helyi csapat egy ki-
vétellel „idegen légiósokból” állt. 
A vendégegyüttes az alábbi össze-
állításban vette fel a küzdelmet: 
Fekete - Daróczi, Orosz, Szőke N., 
Bencsik, Farkas S., Kovács L., Szí-
vós G., Hamar, Székely, Sipos. 
Cserék: Belényesi, Nagy I., Ku-
pai D.
Edző: Orosz István.

A 10. percben megszületett az 
első gól. Orosz végzett el egy sza-
badrúgást. A labda megcsúszott 
egy védő fején, és a résen levő 
Székely a jobb sarokba bombá-
zott (0-1).

Ezután a hazaiak kerültek fö-
lénybe, de csak a szabadrúgásokig 
jutottak, ám eredmény nélkül. 

A 21. percben Szívós G. kitört a 
védők közül, de lövésébe egy vé-
dő még bele tudott nyúlni, így a 
labda szögletre vágódott. A 23. 
percben Viczián elfutott a bal ol-
dalon, lövését Orosz a gólvonal-
ról rúgta ki. A 25. percben Ha-
mar elment a bal oldalon, és az 
élesen kapu elé lőtt labdát Székely 
nem tudta a kapuba irányítani. 

A 27. percben Hamar egymás 
után kétszer is helyzetbe került. 

Először a bal kapufa mellé helye-
zet, majd másodszorra a kifutó 
kapusba lőtt. A 30. percben Ha-
mar elhúzott a bal oldalon, lövé-
se a bal kapufától kipattant Ko-
vács L. elé, aki a jobb sarokba lőtt 
(0-2).

Három perc múlva újabb gólt 
ért el a kunsági együttes. Szívós 
G. szabadrúgása a sorfalról lepat-
tant Székely elé, és a csatár a léc 
alá bombázott (0-3). Az 50. perc-
ben egy hazai támadásnál a Fe-
ketéről kipattant labdát Majzik a 
felső kapuba húzta.

Az 55. percben Kovács L. elé 
került a labda, aki rögtön az üres 
kapu elé emelte, de a visszafutó 
Modla elcsípte a lövést. 

A 60. percben Hamar a kapu 
elé ívelt. Modla kapus éppenhogy 

elérte a labdát a gólvonal előtt. A 
64. percben Majzik lövése a felső 
lécről pattant ki.

A 67. percben Bencsik bukta-
tott 18 méterre a kaputól, a sza-
badrúgást Határ a léc alá nyeste 
(1-3).

A 78. percben Székely elhúzott 
a jobb oldalon, beadását Hamar a 
kapu előtt nem találta el.

A 80. percben ismét Hamar ve-
szélyeztetett, de Székely mögé pasz-
szolt, és a védők felszabadítottak. 

A karcagi csapat a nehézségek 
ellenére magabiztosan és bátor tá-
madójátékkal hozta el Tiszazug-
ból a három pontot. Nem véletle-
nül nyilatkozta Orosz István edző 
a mérkőzés után: „Le a kalappal a 
csapatom előtt.”

B.I.

Győzelem Csépa ellen
L A B D A R Ú G Á S

Fotó: KLBK

HIRDETMÉNYEK
Tisztelt 

Ügyfelek!
A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal

Karcagi Járási 
Hivatalában

2017. május 16-án 
(kedd)

a Karcag, Ady Endre u. 4. 
szám alatti irodaházban 

áramszünet miatt 
az

ügyfélfogadás 
szünetel.

Megértésüket köszönjük.
Hodos Julianna

járási hivatalvezető

HIRDETMÉNY
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes tele-

pülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 38. § (2) a) pontjának megfelelően ez-
úton tájékoztatom Karcag város lakosságát, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteit, vallási közösségeit arról, hogy Karcag város ha-
tályos Településszerkezeti terve, Helyi építési szabályzata és Szabályozási terve módosításának véleményezési dokumentumai elkészültek.
Az elkészült véleményezési dokumentumok:
KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2017. ÉVI 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA (az 
OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos követelményeinek megfelelő tartalommal) 
 - a településszerkezeti terv módosítása (jóváhagyandó munkarész),
 - a helyi építési szabályzat módosítása (jóváhagyandó munkarész) és
 - az alátámasztó munkarészek.

A véleményezési dokumentumok Karcag Város Polgármesteri Hivatalában a 26. számú irodában, ügyfélfogadási időben megtekinthetők.
Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda, csütörtök 08.00-16.00 óráig

Kérem, hogy a R. 38. § (2) bekezdés a) pontja alapján a hirdetmény megjelenésétől számított 30 napon belül, a véleményezési dokumen-
tációkban foglalt elhatározásokkal, és a rendezés alá vont területekkel kapcsolatos észrevételeiket, véleményüket írásban a következő cím-
re küldjék meg:

Karcag Város Polgármesteri Hivatala, Farkas Renáta főépítész részére, 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes te-

lepülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 29/A. § (2) bekezdés d) pontja alap-
ján a fenti témában

2017. május 11-én 16.00 órakor Karcag Polgármesteri Hivatal 2. számú Tanácskozótermében lakossági fórum
megtartására kerül sor.

Amennyiben a meghirdetett anyaggal kapcsolatban kérdésük van, kérem, keressék településünk főépítészét: 
Farkas Renáta főépítész: 06/30-549-4591

Dobos László
polgármester


