
Egy országos program része-
ként hamarosan Anyák Háza lesz 
a Kátai Gábor Kórház kilencedik 
emeletén, a Gyermek- és Csecse-
mőosztállyal egy szinten. Ez azért 
is indokolt, mert jelenleg a kór-
házban kezelt kiskorú gyermekek 
és szüleik 90-95%-a igényli, hogy 
együtt lehessenek a gyógyítás tel-
jes ideje alatt - tudtuk meg Nagyné 
László Erzsébet főigazgatótól. 

- Az Anyák Háza program 2011-
ben jött létre a Bethesda Kórház 
Alapítvány kezdeményezésében, 
és az ott működő Égéssérült Gyer-
mekeket Gyógyító Országos Köz-
pontban kezelt gyermekek szüle-
inek elhelyezését kívánták méltó-
képp megoldani. Nálunk is évek 
óta lehetősége van a szülőknek, 
hogy együtt lehessenek gyerme-
keikkel a kórházi kezeléseik alatt. 

A szülők közül majdnem mindenki 
igényli ezt. A húszágyas Gyermek- 
és Csecsemőosztályon 0-18 éves 
korig látunk el betegeket. Most 
sokszor nehéz megoldani, hogy 
ágyon tudjunk elhelyezni minden 
anyukát. Reményeink szerint ha-

marosan igénybe vehetik a szü-
lők az Anyák Házát, ezzel támogat-
va a kis betegek gyors felépülését - 
mondta Nagyné László Erzsébet, a 
kórház ugyanis eredményesen pá-
lyázott egy országos programra.

(Folytatás a 3. oldalon...)
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A II. világháború áldozatai-
nak tiszteletére és a 2. magyar 
hadsereg doni katasztrófájának 
75. évfordulója alkalmából ja-
nuár 14-én, vasárnap megem-
lékezést tartottak a Református 
Nagytemplomban, majd a Kun-
piéta emlékműnél. Igét hirdetett 
Nt. Konczné Lehoczky Krisztina 
református lelkész, és emlékező 
beszédet tartott Kovács Sándor, a 
JNSZ Megyei Közgyűlés elnöke.

A Karcag Városi Önkormány-
zat, a Karcagi Református Egyház-
község, valamint a Déryné Kultu-
rális, Turisztikai, Sport Központ 

és Könyvtár szervezésében a Refor-
mátus Nagytemplomban tartottak 
megemlékezést, ahol Nt. Konczné 
Lehoczky Krisztina református 
lelkész az igehirdetés mellett visz-
szaemlékezett a 75 évvel ezelőtt 
megindított doni támadás-soro-
zatra, amelyben a kétszáztízezres 
2. magyar hadsereg 60%-a felmor-
zsolódott. - Istennek hála, és az em-
bereknek köszönet, hogy 75 esz-
tendő elteltével már lehullhat a le-

pel mindarról, ami ott és akkor 
történt a véreinkkel. Az első, ami 
a lehulló lepel és takaró alól felsej-
lik, hogy a II. világháború, és vele 

együtt a doni küzdelem sem a ma-
gyar nép vágya volt. Nem akartak 
a mi őseink idegen földre menni. 
Eszük ágában sem volt itt hagyni 
a Kunság mezejét, az ért kalászok 
földjét - mondta a lelkész, majd be-
szélt arról, hogy mennyi ellenállás 
volt a magyarokban, ugyanakkor 
a trianoni döntés helyrehozásá-
nak vágya, a németektől való féle-
lem miatt erőtlenek voltak. Hang-
súlyozta, hogy amikor az Istentől 
szívünkbe kapott igazságtól, jó-
tól, rendtől eltérünk gyávaságból, 
vagy pillanatnyi haszonból enge-
dünk az idegen hangoknak, annak 

mindig valamilyen tragédia a vé-
ge. - Merjünk nemet mondani ak-
kor, ha tudjuk, hogy romlásunk le-
het belőle – mondta Nt. Konczné 
Lehoczky Krisztina, és végezetül 
kérte, hogy mindenki álljon ki az 
igazság mellett a személyes és a 
nemzeti jövőjéért.

A megemlékezés a templomban 
a Himnusz közös eléneklésével zá-
rult, majd a gyülekezet kivonult a 
Kun-piéta emlékműhöz, ahol Nt. 
Koncz Tibor esperes kért áldást a 
hősökre, Kovács Sándor, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Köz-
gyűlés elnöke pedig emlékező be-

szédet mondott. - 75 esztendővel 
ezelőtt egy januári napon Karca-
gon hidegebb volt. Hidegebb volt 
az a tél. Hó födte a várost, túl vol-
tunk a karácsonyon, túl voltunk 
a békés disznóvágáson, és vártuk, 
várták a híreket. Várták a rádió-
ban, várták a tábori postán a szál-
lingózva érkező, biztató híreket. S 
jöttek a hírek, hogy a 2. magyar 
hadsereg döntő ütközetre készül – 
mondta a megyei közgyűlés elnöke, 
és hozzátette, hogy sajnos ezeket 
szomorú hírek is követték. 

(Folytatás a 2. oldalon...)

KÖZMEGHALLGATÁS
A Karcag Városi Önkormányzat polgármestere értesíti 

a város lakosságát, hogy 

2018. január 25-én (csütörtökön) 
15 órai kezdettel

a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
közmeghallgatással egybekötött ülést tart 

a Városháza 1. sz. tanácskozótermében. (Karcag, Kossuth tér 1.)

A képviselő-testület az ülésén a Karcag Városi Önkor-
mányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetet 
közmeghallgatással egybekötve tárgyalja, ahol az állampol-
gárok és szervezetek képviselői közérdekű kérdést, javasla-
tot tehetnek.

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel várunk!

 Dobos László
polgármester

A doni katasztrófa áldozataira emlékeztünk

Karcagon is lesz Anyák Háza

Fotó: MTI

A Karcag Városi Önkormányzat nevében Dobos László polgármester, Gyurcsek János alpolgármester, 
Rózsa Sándor jegyző és Pánti Ildikó önkormányzati képviselő helyezte el az emlékezés koszorúját

A megemlékezésen ünnepi beszédet mondott Kovács Sándor, 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke
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Közéleti szilánkok

Választási 
és vb. évbe 
érkeztünk, 

avagy a belpolitikai 
helyzet fokozódik

(2.)

Jegyzetem első részében az alig is-
mert magyar írót és európai léptékű filo-
zófust, Hamvas Bélát nemcsak azért em-
lítettem és idéztem, hogy a „létező szo-
cializmus” egyik groteszk ellentmondás-
ára rávilágítsak. Bár sokan voltak a fenn-
álló hatalom ún. B-listáján (végzettségük-
nek nem megfelelő munkakörbe leminő-
sítve, netán kilakoltatva, osztályidegen-
ként megbélyegezve), mint Hamvas Béla, 
aki később többször is említi írásaiban azt, 
hogy tíz egynéhány évig kubikos cigányok-
nak adta ki az ásókat, csákányokat, vala-
mint az egyéb munkaeszközöket és visz-
szavételezte: ebből a „munkából” szár-
mazott összes jövedelme; nem volt gátol-
va szellemi fejlődésében. (Sőt, némi iróniá-
val mondogatta, talán még szerencsésebb 
is volt, mintha azokban az években az ak-
kori Magyar Tudományos Akadémia filozó-
fia szekciójának értekezésein kellett volna 
részt vennie.) 

Persze Hamvas kivételes intellektus volt, 
őt nem „gátolhatták” szellemi fejlődésében, 
viszont százezreket igen. Mint ahogy ma is 
furcsa ellentmondás a „mass média” jóvol-
tából éppen Hamvas Bélára hivatkozva. 

Éppen az év első napjaiban (január 3.) tet-
te fel az internetre egyik előadását a Hír TV-s 
celeb, Puzsér R. Előadásának címe: „Baukó 
Évától Hamvas Béláig”. Beszélgetőtársával - 
akit nevezhetnék egyik „féregnyúlványának” 
is - másfél órán át trendi „szalon-obszcenitás-
sal” bölcselkedik és poénkodik. Libsi hevület-
tel a napi aktualitásoktól kezdve a „metafizi-
kai önismeretig”, végül Hamvas Béla Isten-név 
elemzéséig. (Én ajánlanám, akinek van ideje, 
hallgassa végig, de ha nem is végig, egy ideig.)

A végső konklúzió persze az, hogy a nagy 
Tanár Urat, a Henriket a Fidesz távolíttatta el 
a képernyőről a Vona könyv miatt, és ennek 
a „zsarnoki Orbán - diktatúrának” véget kell 
vetni és stb.  

Szegény Puzsér. Legalábbis, lelki sze-
gény. Ha Hamvas Béla ma élne, lehet, 
szelíden megsimogatná a kobakját és azt 
mondaná, amit a Bor filozófiája c. köny-
vének előszavában ír: „Szerencsére a lélek 
nem olyan, mint a test. Ha valaki csonka 
lábbal, süketnémán születik, vagy életé-
ben nyomorékká lesz, azon emberi ha-
talom nem tud változtatni. A lélek vilá-
ga más. Mindenki egész lélekkel születik, 
és ezt az egészséget soha el nem veszthe-
ti. A lélek fogyatékosságaiból minden-
ki meggyógyulhat. Még csak csoda sem 
kell hozzá.”

-ács-

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek januári 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  január 23. 17.00-18.00-ig,  
   Városháza 2. terem

Gyurcsek János  4. választókörzet  január 22. 8.00-10.00-ig,  
   Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  január 23. 14.30-16.30-ig, 
   Városháza 5. szoba

Karcagi  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  január 22. 15.00-16.00-ig,  
   Városháza 2. terem

(...folytatás az 1. oldalról)
- Jöttek a levelek, jöttek az elesett karcagiakról, a karcagi katonákról, 

akik megsérültek, elestek, hadifogságba estek. S minden család abban 
reménykedett, hogy az ő fia, az ő gyermeke, apja, párja, testvére túl fog-
ja élni. Túl fogja élni ezt a háborút, haza fog jönni, építi a házat, műve-
li a földet, és minden megy tovább… de ezen a januári napon, 1943. ja-
nuár 23-án nem ment minden tovább. A több mint kétszázezres magyar 
hadsereg több mint 60%-a odaveszett. Odaveszett a fagyban, odaveszett 
az ágyútűzben, odaveszett a hadifogságban – fogalmazott Kovács Sán-
dor, majd beszélt arról, hogy a történelem sok mindent üzen nekünk. 

- A magyar katonára, a magyar szívre, kitartásra lehet számítani, és 
üzennek nekünk ma élőknek, hogy sokkal jobb körülmények között, 
békés időben mi is képesek vagyunk bármire, amit kitűzünk magunk 
elé. Képesek vagyunk elérni célunkat, képesek vagyunk felvirágoztatni 
ezt az országot, a magyar hazát úgy, hogy azokra a sebekre, azokra a hő-
sökre emlékezünk. Emlékezzünk egy mécsessel, emlékezzünk egy szál 
virággal, emlékezzünk a koszorúkkal, mert ezek a hősök, ezek a ma-
gyar honvédek mi vagyunk. Emlékezzünk dicső hőseinkre méltósággal 
– kérte emlékező beszéde végén Kovács Sándor.

A megemlékezés a Szózat közös eléneklésével zárult. A Karcag Városi 
Önkormányzat nevében Dobos László polgármester, Gyurcsek János 
alpolgármester, Rózsa Sándor jegyző és Pánti Ildikó képviselő az em-
lékműnél elhelyezte az emlékezés koszorúját, majd a jelenlévők mécse-
sek meggyújtásával adóztak a háborús hősök előtt.

Kapás Mónika

A doni katasztrófa 
áldozataira emlékeztünk

Lapzárta: 
2018. január 22. (hétfő) 12 óra

A Györffy István Katolikus Általános Iskola
Szülői Munkaközössége és a

„Nyelvi laborral a nyelvtanulásért” 
Alapítvány kuratóriuma

JÓTÉKONYSÁGI BÁLT
rendez, amelyre szeretettel meghívjuk.

Időpont: 2018. február 10. (szombat) 18.00 óra
Helyszín: Déryné Kulturális, Turisztikai, 

Sport Központ és Könyvtár

A bál fővédnöke:
dr. Fazekas Sándor 

földművelésügyi miniszter

A bál védnökei:
Kovács Sándor,

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke
  Dobos László 
   polgármester

Köszönettel 
várjuk 

felajánlásaikat.

Számlaszám: 11745073-20003421
Telefon: 06/30-492-6771

Önzetlen felajánlásaikat előre is megköszönve, tisztelettel:

a Szülői Munkaközösség és a „Nyelvi laborral 
a nyelvtanulásért” Alapítvány kuratóriuma

A „Karcagért” Közalapítvány kuratóriuma, 
a Karcag Városi Önkormányzat jótékony célú 

Közéleti bált szervez, amelyre tisztelettel 
meghívjuk Önt és kedves partnerét.

A rendezvény címe: 

„Karcagért” Közéleti bál
Helyszíne: 

Déryné Kulturális, Turisztikai, 
Sport Központ és Könyvtár díszterme

Időpontja: 
2018. február 17. (szombat) 19.00 óra

Szeretettel várjuk Önt és kedves part-
nerét a műsorral és vacsorával egy-
bekötött táncos rendezvényünkre, 
amelynek nettó árbevételét a Kisúj-
szállási úti kerékpárút egyik szaka-
szának felújítására szeretnénk fordí-
tani.

Kérjük, ha Ön is támogatni kívánja 
elképzelésünk megvalósítását, és ide-
je, elfoglaltsága lehetővé teszi, fogadja 
el meghívásunkat, legyen a vendégünk, 
töltsünk el együtt egy hangulatos, szép es-
tét.

Kérjük, ha részt kíván venni a rendezvényünkön, a rendezvény 
tervezhetősége érdekében legkésőbb 2018. január 20-ig szíveskedjen 
visszajelezni a karcagert.kozalapitvany@gmail.com e-mail címre.

A támogató jegyek ára 12.000 Ft/fő, amelyet a közalapít-
vány számlaszámára kell befizetni, vagy átutalni: 

11745073-20008770-00000000.
További részletes információ kérhető a fenti e-mail címen.

„Karcagért” Közalapítvány kuratóriuma

A megemlékezésen igét hirdetett 
Nt. Konczné Lehoczky Krisztina református lelkész
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(..folytatás az 1. oldalról)

- Egy cég által kiírt program célja, 
hogy a Bethesda mellett más kór-
házakat is bevonjanak az Anyák Há-
za kezdeményezésbe, hogy a ma-
gyar gyermek kórházi tartózkodása 
idején a szülő méltó körülmények 
között lehessen a kórházi minden-
napok részese, ezzel is elősegítve a 
gyermek gyógyulását. Ezen modell 
alapján építenek ki a szervezők egy 
országos hálózatot - sorolja az előz-
ményeket a szakember.  

- A megadott határidőre érvé-

nyes pályázatot nyújtottunk be mi 
is, és bekerültünk az első tizenket-
tőbe. A kiíró által delegált szakem-
berek személyes találkozón mér-
ték fel a kórházra vonatkozó igé-
nyeket és lehetőségeket, majd ér-
tesítettek bennünket, hogy a két 
nyertes egyike vagyunk. Az ünne-
pélyes eredményhirdetés Budapes-
ten, a Bethesda Gyermekkórházban 
volt, ahol jelképesen átvehettem a 
megítélt ötmillió forintot. Ebből a 
gyermekosztály melletti üres ré-
szen alakítjuk ki az Anyák Házát. A 
tavaly megnyert pályázatunk ered-

ményeként 2017-ben a volt Fertő-
ző rész felújítása után a IX. emele-
ten lévő Ápolási Osztályt átköltöz-
tettük a felújított épületrészbe, így 
a most elnyert vissza nem térítendő 
támogatásból a Csecsemő- és Gyer-
mekosztály közvetlen szomszédjá-
ban, három, korábbi kórterem bel-
ső felújítását kívánjuk megvalósíta-
ni még a télen. A három szoba hét 
édesanya, édesapa, vagy igény sze-
rint nagyszülő méltó, komfortos, 
otthonos elszállásolására ad majd 
lehetőséget - sorolja Nagyné László 
Erzsébet.

Karcagon is lesz Anyák Háza

A Karcagi Tankerületi Központ a Karcagi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola mindhárom tagintézményéből egy-
egy szorgalmas, tehetséges diákot megajándékozott kará-
csony alkalmából egy-egy laptoppal és vezeték nélküli egér-
rel. Az ajándékokat Plósz Csilla intézményvezető adta át a 
gyerekeknek szüleik és felkészítőik, osztályfőnökeik jelenlét-
ében. Igazi öröm és meglepetés volt ez a szülőknek, diákok-
nak egyaránt. Barkóczi Boglárka (Erkel Ferenc Művészeti Is-
kolai Tagintézmény), Sipos Norbert (Kiskulcsosi Általános Is-
kolai Tagintézmény) és Koczka György (Kováts Mihály Általá-
nos Iskolai Tagintézmény) nagy izgalommal és meghatottan 
bontotta ki az ajándékot. 

Laptop ajándékba
Katasztrófavédelmi felkészí-

tésen vett részt húsz önkéntes a 
Magyar Vöröskereszt szervezé-
sében december 19-én, kedden a 
Karcagi Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltségének segítségével.

A Magyar Vöröskereszt 1881-
ben történt megalakulása óta tra-
dicionálisan nagy hangsúlyt fek-
tet működésében és programjai-

nak lebonyolításában az önkénte-
sek bevonására, segítségére. - Szer-
vezeti tevékenységünket az elmúlt 
évben hatvan önkéntes segítette. 
A biztonság komplex társadalmi 

kérdés számunkra. A katasztrófa-
helyzetek akkor kezelhetőek sike-
resen, ha az átlagember is felelőssé-
get vállal saját biztonságáért. Segí-

teni sokféleképpen lehet, amelynek 
egyik leghatékonyabb módja a he-
lyi szinten szerveződött önkéntes-
ség – mondta Orvos Anetta Csil-
la, a Magyar Vöröskereszt Karcag 
területi szervezetének a vezetője.

December 19-ére a Magyar Vö-
röskereszt Országos Igazgatóságá-
nak kérésére összegyűjtötték azokat 
a területi önkénteseket, akik szük-
ség esetén szerepet vállalnának egy 
esetleges téli katasztrófahelyzet-
re történő válaszadásban. - Közü-
lük szinte senki sem vett még részt 
katasztrófavédelmi felkészítésben, 
amelyhez a Karcagi Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség segítségét kér-
tük, mivel ez irányú munkánkat a 
helyzet által támasztott szükségle-
tek és a vonatkozó szakmai proto-
kollok figyelembevételével, a Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség irá-

nyítása alatt szeretnénk végezni – 
árulta el Orvos Anetta Csilla. A téli 
katasztrófavédelmi felkészítőn húsz 
önkéntes vett részt.

Kapás Mónika

Katasztrófavédelmi felkészítőn vettek 
részt a Vöröskereszt önkéntesei

Az Országos Mentőszolgálat Alapítványa - gyűjtés eredménye-
ként - egy LUCAS 2 készüléket adományozott év végén a karcagi 
mentőállomás számára, amely eszköz használatával jelentősen emel-
kedik a kistérség esetkocsijának az ellátási felszereltsége. A mint-
egy 4 millió forint értékű eszközt képünkön Jenei Zoltán, a mentő-
állomás vezetője mutatja be egy ambubabán használat közben. Új-
raélesztés során a hatásos mellkasi kompresszió végzése nagyon fá-
rasztó, hiszen percenként 100-120 alkalommal kell lenyomni és fel-
engedni a beteg mellkasát, s ez van, amikor 30-40 percig is szüksé-
ges. Ezt könnyíti meg a most kapott készülék, amely folyamatosan, 
azonos minőségben végzi a mellkasi kompressziót. A betanulás után 
már élesben is alkalmazzák a karcagi mentősök az új eszközt.

Életmentő készüléket kaptak a 
karcagi mentősök

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., (Székhely: 1036 Budapest, Lajos ut-
ca 103.; továbbiakban: NHKV Zrt.), a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján az állami hul-
ladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet, amely e feladatai körében jogosult a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére, továbbá az abból eredő hátralékok kezelésére.

Az NHKV Zrt. a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok kezelése és beszedése érdekében 
közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeként 2018. január 1. napjától a Közszolgálta-
tási Díjbeszedő Konzorciumot [Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság (1117 Budapest, Budafoki út 107-109), konzorcium tagja: PEPP AND CARS Korlátolt Fele-
lősségű Társaság (4233 Balkány, Kállói út 2.A. ép)] bízta meg a díjhátralékok kezelésével, beszedésével.

Konzorciumi megbízásból a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok kezelését az ANGEL’S 
HELP Kft. (Székhely: 4029 Debrecen, Faraktár u. 29/d, adószám: 23955822-2-09) végzi.

Karcag településen a díjhátralékok kezelésében segítő, résztvevő személy(ek) pontos megnevezéséről 
és elérhetőségeiről a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Amennyiben az ingatlanhasználó az NHKV Zrt. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatko-
zó számláját nem teljesíti, úgy a díjhátralék rendezését a megjelölt személy részére történő befizetés útján is 
teljesítheti az általa történő megkeresés alkalmával. Az NHKV Zrt. és a Konzorcium célja a díjhátralékok 
és a lakosság terheinek csökkentése.

Bármilyen kérdés vagy probléma felmerülése esetén kérem, forduljon hozzánk bizalommal, bár-
mely alábbi elérhetőségen:

ANGEL’S Help Kft. 4029 Debrecen, Faraktár u. 29/d
mobil: +36 30/739-9871
email: dijbeszedes.szolnok@gmail.com

Hirdetmény
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Negyvennégy karcagi véradót 
köszöntött a Magyar Vöröske-
reszt karcagi szervezete a Vér-
adók Napja alkalmából decem-
ber 8-án, pénteken. A köszön-
tött véradók közül egy százti-
zenötször, míg két másik már 
százhússzor nyújtotta a karját 
önzetlenül embertársai megse-
gítéséért.

Az ünnepségen Juhász Éva, 
a Magyar Vöröskereszt megyei 
igazgatója köszöntötte a véradó-
kat. - Önök önkéntes véradóként 
évente négyszer-ötször nyújtják 
a karjukat, és vért adnak, segíte-
nek embertársukon, mégpedig 
olyan valakin, akivel talán soha 
nem is találkoznak. Tiszteletre 
méltó, hogy ezt teszik, és fizetsé-
get, köszönetet sem várnak érte 
– fogalmazott Juhász Éva. Hang-
súlyozta, hogy ezt az önzetlen 
segítséget köszönönik meg min-

den évben a véradóknak a no-
vember 27-ei Véradók Napja al-
kalmából. 

Kovács Szilvia alpolgármester 
a városvezetés nevében szólt, és 
átadta Dobos László polgármes-
ter üdvözletét, köszönetét a vér-
adók felé. - Büszke vagyok Önök-
re, mert Önök nemcsak akkor áll-
nak meg, amikor baj van, hanem 
akkor is, amikor nincs baj. Meg-
állnak, elmennek és vért adnak, 
és ezzel életet mentenek – mond-
ta Kovács Szilvia, aki bízik abban, 
hogy sokaknak példaként szol-
gálnak a jubiláló véradók, hiszen 
a vér mással nem helyettesíthető, 
így a véradók utánpótlására min-
dig szükség van.

A december 8-ai karcagi ün-
nepségen összesen 44 véradót kö-
szöntött a Magyar Vöröskereszt, 
amelyből 14 fő tízszeres, 1 fő húsz-
szoros, 10 fő huszonötszörös, 8 fő 
harmincszoros, 2 fő ötvenes, 3 fő 

hatvanszoros, 3 fő pedig hetven-
szeres véradó. Köszöntötték még 
Halász Lászlót, aki száztizen-
ötször adott vért, valamint Kiss 
Sándort és Silye Sándor Jánost, 
akik pedig százhússzor nyújtották 
a karjukat. - A jubiláló véradók 
igazság szerint a 25, az 50, a 75 és 
a 100-asok lennének. Mi azonban, 
hogy kicsit a véradó kedvet is ta-

lán egy kicsit növeljük, vagy egyál-
talán, hogy valamilyen elismerést 
kapjanak ezek az emberek, így mi 
minden 10, 20, 30 és így tovább, 
minden tízesnél adunk egy emlék-
lapot és valamilyen kis ajándékot 
– árulta el Orvos Anetta Csilla, a 
Magyar Vöröskereszt Karcag terü-
leti szervezetének a vezetője. - A 
véradás előtt körültekintően meg-

vizsgálnak mindenkit, és minden-
áron nem veszik le a vért. Ha va-
lamilyen érték pillanatnyilag nem 
jó, akkor a véradó egészsége a fon-
tos, és nem veszik le a vért. Ilyen-
kor néhány hónapra esetleg eltilt-
ják, de utána ugyanúgy mehet vért 
adni – mondta a szervezet terüle-
ti vezetője. Orvos Anetta Csilla azt 
is elárulta, hogy ugyanezen a na-
pon köszöntötték az önkéntes se-
gítőiket, támogatóikat és a véradó 
mozgalmat segítő munkahelyeket 
is, így a Karcagi Katasztrófavédel-
mi Kirendeltséget, az AgroSprint 
Kft-t, ahol évente két alkalommal 
szerveznek véradásokat az ott dol-
gozóknak.

Az ünnepi műsorban közre-
működtek a KÁIAMI Erkel Fe-
renc Alapfokú Művészet Isko-
lai Tagintézmény növendékei gi-
táron, marimbán, valamint volt 
énekes produkció is.

Kapás Mónika

Köszöntötték a karcagi véradókat

A Debreceni Egyetem Mező-
gazdaság Élelmiszertudományi 
és Környezetgazdálkodási Kar el-
sőéves mesterhallgatói a Debre-
ceni Egyetem Karcagi Kutatóin-
tézetében tartott szakmai gya-
korlaton talajtani vizsgálatokkal 
foglalkoztak. A nemzetközi csa-
pat öt országból érkezett decem-
ber 12-én városunkba, akkor be-
szélgettünk velük.

- Az egyetemen tanítom őket, 
így a DE Karcagi Kutatóintézet-
ében az útmutatásaim alapján 
vizsgálják a hallgatók a talajmintá-
kat - mondja dr. Zsembeli József 
igazgató. Két napig a vízrendezés, 
a drénezés tárgyak gyakorlati ré-
széhez végeznek itt konkrét talaj-
fizikai méréseket. A kutatási ered-
ményeiket összegzik, kiértékelik, s 
a gyakorlat végén félévi záróvizs-
gát tesznek. Azért tartom fontos-
nak a gyakorlati napokat, mert 
így tudják az elméleti alapokhoz 
kötni a méréseket, és ezzel a tu-
dásuk is jobban elmélyül. A hat hall-
gató öt országból érkezett: van két 
mongol és egy angliai lány, egy-egy 
fiú Nigériából, Koszovóból és Ecua-
dorból - sorolja dr. Zsembeli József.

- Az egyetemen olyan alaptézise-
ket is megtanulunk, amelyek általá-
nos érvényűek, s majd a munkánk 
során alkalmaznunk kell, de Karca-
gon a magyarországi speciális, pl. 
szikes talajokkal is megismerkedünk 
- mondja Florent Demelezi, aki Ko-
szovóból érkezett a mesterképzésre. 

- Itt olyan ismeretanyagok bir-
tokába jutok, amit otthon haszno-
síthatok, hiszen nálunk nincsenek 
ilyen kutatóintézetek. Az alapkép-

zést természettudományból sze-
reztem, s mivel nagyon érdekel 
a víz problémája - hiszen nálunk 
sokkal nagyobb gond a vízhiány, 
mint Magyarországon -, ezért ezt 
a témát kutatom intenzíven. Az is-
mert háborús okok miatt, a koszo-
vói megmaradt vízkészletek na-
gyon sérülékenyek, ezért nagyon 
fontos, hogy óvjuk, vigyázzunk rá, 
hogy unokáinknak is biztosított 

legyen a jó ivóvíz. Ha végzek, ez-
zel a területtel szeretnék foglal-
kozni, s hasznosítani amit az egye-
temen tanulok. A talajadottságok 
hasonlóak a mienkhez, így az itte-
ni mérésekhez Koszovóban tudok 
ellenméréseket végezni. Nagyon 
kíváncsi vagyok az intézetben al-
kalmazott talajkímélő művelésre 
is - mondja a koszovói fiatalember. 

Ramiro Calahorrano Ecuador-
ból érkezett. 

- Azért választottam Magyar-
országot, mert az agrár és a kör-
nyezetgazdálkodási oktatás itt 
nagyon jó. Több ismerősöm vég-
zett már itt. Magyarország fejlett 

agrárország, ahol lehet mit tanul-
ni a szakemberektől. Én ösztön-
díjprogrammal vagyok Debrecen-
ben. A talajhasználat fontossága 
érdekel a legjobban. Otthon na-
gyon fontos téma, hogyan lehet 
környezetbarát, környezetkímélő 
módon művelni a talajt, s ehhez 
a tanáromtól és az itteni kutatók-
tól sok információt kapok. Hazám-
ról sokaknak a kávétermesztés jut 

eszébe. Ez többnyire kisebb, pár 
hektáros birtokokon folyik. A hu-
szadik században a kávé az ország 
fő exportcikke lett, mégsem szer-
zett ehhez méltó hírnevet a nem 
megfelelő betakarítási és feldol-
gozási eljárások alkalmazása mi-
att. Ezért is fontos, hogy mi, fiata-
lok olyan országokban tanuljunk, 
ahol jó példákat láthatunk a me-
zőgazdasági feldolgozásra - per-
sze nem a kávéra, hanem búzára, 
kukoricára -, a talajművelésre és 
vízgazdálkodásra is - mondja a fi-
atalember, aki ha végez, szeretné 
hazájában hasznosítani a tudását. 

DE

Öt országból érkeztek diákok 
a Karcagi Kutatóintézetbe

A megyei kormányhivatal és a kilenc járási hivatala, így a Karca-
gi Járási Hivatal dolgozói is gyűjtöttek idén karácsony előtt élelmi-
szert, ruhaneműt, játékot egy-egy családnak. Hodos Julianna já-
rási hivatalvezető elmondta, minden évben nagyon komolyan vet-
ték a kollégái a gyűjtést, szociálisan érzékenyek, de számára is meg-
ható volt, hogy most a korábbi évekhez képest is sokkal többet, a 
2016-ban beérkezett adomány közel háromszorosát gyűjtöttek ösz-
sze a kormányhivatal munkatársai az élelmiszertől, a ruhaneműn át 
a pénzadományig.

Az összeadott összegből tartós élelmiszert - olaj, cukor, édesség, 
konzervek -, egy zsák burgonyát, egy zsák hagymát, egy láda almát 
vásároltak, valamint életkor szerint gyermekruhát, játékot is vittek 
december 18-án Pánti Ildikó képviselő körzetében egy rászoruló, 
öt kiskorú gyermeket egyedül nevelő édesanyának, Papp Ibolyá-
nak. Az adományt Hodos Julianna hivatalvezető adta át a megha-
tott édesanyának otthonában.

Adományokat gyűjtöttek 
a járási hivatal dolgozói

Képünkön Kiss Sándor és Silye Sándor János százhússzoros, 
Halász László száztizenötszörös véradók és Kovács Szilvia alpolgármester
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2017. 12. 13.
Karcagi Tankerületi Központ
Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézménye

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A KARCAGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰ-

VÉSZETI ISKOLA KOVÁTS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLAI 
TAGINTÉZMÉNYÉBEN MEGTARTOTT PROJEKTNYITÓ 
RENDEZVÉNYRŐL

Az „Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális 
fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi ok-
tatás megteremtése érdekében című, EFOP-4.1.2-17 kódszámú 
pályázati program keretében a Karcagi Tankerületi Központ 
„A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts 
Mihály Általános Iskolai Tagintézményének infrastrukturális fej-
lesztése” című, EFOP-4.1.2-17-2017-00024 azonosító számú 
projektjének projektnyitó rendezvényére került sor 2017. de-
cember 13. napján.

A Karcagi Tankerületi Központ fenntartásában lévő Karca-
gi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mi-
hály Általános Iskolai Tagintézményének infrastrukturális fej-
lesztésére 468.045.308,- Ft vissza nem térítendő támogatás-
ban részesült, amely az Európai Regionális Fejlesztési Alap-
ból és hazai költségvetési előirányzatból finanszírozott. A 
projekt fizikai megvalósítása 2017. október 01. napjával in-
dult, és 2018. december 31. napjáig tart.

Az infrastrukturális fejlesztésre irányuló projekt keretében 
a kétszintes főépület egy emelet ráépítéssel bővül.

Az új szinten kerül kialakításra társadalomismereti és egy 
vizuális nevelés/képzőművészet szaktanterem kiszolgálóhe-
lyiségekkel együtt, illetve két korszerű kiscsoportos foglal-
kozásra alkalmas fejlesztő terem. A meglévő két szinten tan-
terem, vizesblokk, burkolatok kerülnek felújításra. Az épü-
letfejlesztéshez eszközfejlesztés is társul, amely a bútorzat-
ra, valamint a tanulási-tanítási folyamatot segítő tanulói és 
tanári eszközökre terjed ki.

Mindhárom szinten akadálymentes lesz a közlekedés a lift 
beépítésével.

Energiahatékonysági beruházás keretében a fűtési rend-
szer, nyílászárók és a villamoshálózat korszerűsítésére kerül 
sor, valamint napelemek telepítése történik meg.

Megújul az épület teljes külső homlokzata, hőszigetelés 
és az iskolaudvar felújítása, fejlesztése is megtörténik.

Az intézmény a projekt befejezésekor módszertani meg-
újulást támogató, hatékony pedagógiai eszközrendszerrel, 
közösségi terekkel, befogadó iskolai környezettel várja a ta-
nulókat és a pedagógusokat.

A projektnyitó rendezvényre nagyszámú tanulói és szülői 
érdeklődés mellett került sor, amelynek keretében sor került 
a projekt részletes ismertetésére, kiemelten a fejlesztésekre 
és a várható hatásukra.

A projektről bővebb információt az intézmény honlapján 
altisk-karcag.hu oldalon olvashatnak.

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2018. január 26-án jelenik meg.

Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

A Györffy István Katolikus 
Általános Iskolában 2017. ja-
nuár 05-én reggel az aulában 
Zsolt atya, Czókoly Sándor di-
akónus és Illyés Péter 4.a osz-
tályos ministráns tanuló köz-
reműködésével került sor a víz-
szentelésre és az iskola megál-
dására. 

Közösen imádkoztunk, kér-
ve, hogy az újesztendő min-
dennapját kísérje Isten segítsé-
ge és áldása. 

Aztán az énekkarral, a 4.a 
osztály kórusával és Kissné 
Csombordi Szilvia énekkar-
vezető, Pallagi Bernadett osz-
tályfőnök és Poór László ta-
nító közreműködésével újévi 
egyházi dalokat énekeltünk.

Az iskola lelki vezetője, Zsolt atya meg-
áldotta a vizet és a sót, elegyítette őket, és 
a friss szentelt vízzel meghintett bennün-
ket és az iskolát.

Majd megszentelte az iskola tanter-
meit, irodáit, közösségi termeit, megál-
dotta benne a tanulókat és a dolgozó-

kat. A közös éneklés és imádkozás alatt 
a diakónus az ajtóra felírta az újév év-
számát, a Háromkirályok nevének kez-
dőbetűi mellé: 20+G+M+B+18.

A vízkereszt megmutatta számunkra, 
hogy Isten minden emberhez eljött. 

Iskolavezetés

A Györffy István Katolikus Általános 
Iskola 40 diákjával és 4 felnőtt kísérővel 
2017. december 21-én Budapesten, az Er-
kel Színházban tettünk látogatást. 

Az Erzsébet - Karácsony nevű program 
keretén belül Csajkovszkij: A diótörő című 
mesebalett előadását tekintettük meg. 
Nagy élmény volt a gyerekek számára, 
hiszen többen most láttak először balett 
előadást. Busszal érkeztünk a helyszín-
re, ahol az animátorunk már várt min-
ket. Ő volt a koordinátorunk a program 
végéig. Az előadás előtt és a felvonások 
szüneteiben gólyalábasok, bohócok, lufi 
hajtogatók, mutatványosok szórakoztat-
ták a résztvevőket. Kürtőskaláccsal, teá-

val, forrócsokival, szendviccsel, pogácsá-
val vendégeltek meg bennünket. Az elő-
adás végén mindenki kapott úti csoma-
got, amelyben ajándék és finom uzson-
na volt.

Hazafelé tartva részesei lehettünk az 
egyik bevásárlóközpont karácsonyi for-
gatagának is. Fáradtan, de élményekkel 
telve érkeztünk haza. Köszönjük az Er-
zsébet – programnak, a fenntartó Egri 
Főegyházmegyének és az iskolánknak, 
hogy részt vehettünk ezen az emlékeze-
tes, színvonalas színházi előadáson. 

Kissné Csombordi Szilvia
csoportvezető - pedagógus

Györffysek az Erkel Színházban

Vízkereszt
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2018. január 19. péntek
18.00 Műsorajánlat

18.05 Nagykunsági Híradó

18.25 Megyei tükör

19.00 Pásztorok a Hortobágyon

19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 

 magazin

 Aktuális kérdések

 Téma: Református családsegítő

  szolgálat

 Karcagi hírek:

 - Galambkiállítás

 - Simon Bertalan Asztalitenisz

  Verseny

 - Nyelvvizsga helyszín Karcagon

 - Épül az új műfüves pálya

 - Sikeres ÁFA-csökkentés

 - Ablakcsere a sportcsarnokban

 Háttér

20.20 Nagykunsági Híradó

20.40 Bayer Zsolt könyvbemutatója

  Karcagon

2018. január 23. kedd
18.00 Műsorajánlat 

18.05 Nagykunsági Híradó

18.20 Jöjjetek Hozzám – református 

 istentisztelet

19.20 Karcagi hírek

19.40 A Hit Szava – római katolikus 

 szentmise  

20.50 Karcagi Fakanálforgatók által 

 rendezett főzőcsapatok és zsűri 

 tagok év végi találkozója

2018. január 25. csütörtök

18.00 Műsorajánlat

18.05 Nagykunsági Híradó

18.25 Gyermekpercek 

18.40 Agrárpercek - mezőgazdasági 

 magazin

19.00 Pásztorok a Hortobágyon

19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 

 magazin

 Aktuális kérdések

 Karcagi hírek:

 - Múzeumi programok

 - Anyák Háza Karcagon

 - Sokan fürdőztek Berekfürdőben

 - TOP-os pályázatok

 - KAP támogatások

 Háttér

20.20 Nagykunsági Híradó

20.40 A magyar kultúra napja 2018

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

Január 20. (Szombat)
8-13 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Január 21. (Vasárnap)
9-12 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

A fenti időpontokon túl sürgős eset-

ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

Anyakönyv
Születés

2018. január 08.

Király Beáta - Jakab-Ács Gergő

Kg., Zöldfa utca 48/b

Janka

2018. január 08. 

Szűcs Judit - Flack Mihály 

Kg., Táncsics Mihály körút 1-3.

Sára Judit

2018. január 09.

Illyés Tímea - Bende Barnabás

Kg., Kertész József utca 3. 

Zsolt Barnabás

Halálozás
Szentesi Imre 

 (1923)

Véradás 
2018. január 22. (hétfő) 

8.00-12.00 óráig.

Kátai Gábor Kórház, 
1. emeleti előadói terem

 - Autóértékesítő (Karcag),
 - Családgondozó (Kunmadaras), 
 - Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
 - Banki ügyintéző (Karcag),
 - Egyéb ügyintéző (Kisújszállás),
 - Adminisztrációs ügyintéző (Karcag),
 - Cukrász (Karcag),
 - Nyomdász segéd (Karcag),
 - Textilipari kikészítő (Kisújszállás),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó (Kis-

újszállás).

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

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

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:

Időpontra lehet hívni a kéményseprőket a 
családi házakhoz!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. január 1-jétől a csalá-
di házban (egylakásos ingatlanban) élők a nekik alkalmas idő-
pontra kérhetik a kéményseprést, illetve az ellenőrzési munká-
kat. A szolgáltatás igénylése ezekben az esetekben nem köte-
lező, de a biztonság érdekében javasolt.  

Figyelem!
Az ingyenes kéményseprőipari sormunka megrendelése 
időpontfoglalással történik. Időpontfoglalásra interneten, 
telefonon vagy személyesen van lehetőség.

Fontos tudnivalók: 
A gyors és egyszerű ügyintézés érdekében korszerű inter-
netes felületen is lehet időpontot foglalni kéményseprésre.

Interneten: http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfel-
szolgalat linken.

E-mailben: levelét a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu 
címre küldve.

Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül: a 1818-as hívószám 
tárcsázása után a 9-es, majd az 1-es nyomógombot meg-
nyomva.

Személyesen: ügyfélfogadási időben várja a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei ellátási csoport, Kunszentmártonban a Rá-
kóczi utca 19-es szám alatt.

Ezeken a felületeken az egylakásos ingatlan (zömmel csa-
ládi házak) tulajdonosa egyeztethet időpontot az ingyenes 
kéményseprői sormunka elvégzésére.

Ugyanitt van lehetőség a társasházban elmaradt sormun-
ka harmadik időpontjának egyeztetésére. Ennek a munkának 
az elvégzése kiszállási díj ellenében történik meg.

A kéményseprőipari szolgáltatás igénylése a megyei ka-
tasztrófavédelmi igazgatóságokon és a katasztrófavédelmi ki-
rendeltségen keresztül nem intézhető! Kérjük, megkeresései-
ket kizárólag a fenti elérhetőségeken tegyék meg! 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 

ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).

Január 20-21.  Dr. Temesváry Tamás Karcag, Széchenyi sgt. 38.  Tel.: 06/30-537-5758

Tájékoztató kéményseprőipari 
szolgáltatásról
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Ingatlan
Karcagon a 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.

Eladó összkomfortos családi ház a 
Vasút utcán. Tel.: 06/70-242-2613.

Eladó családi házat, lakást, nya-
ralót, kertföldet, termőföldet ke-
resünk meglévő ügyfélkörünk 
részére, értékesítési célra. Tel.: 
06/30-989-3349. 

Eladó 2 szoba+ebédlős, összkomfor-
tos, kb. 80 m2-es, tehermentes ker-
tes ház, lakható alsóépülettel, ga-
rázzsal. Cím: Karcag, Reggel utca 33. 
Ár: 8,5 M Ft. Tel.: 06/30-696-5288.

Kurta kertben 6 sor föld eladó. 
(Villany, kövesút, 2 sor gyümölcsfa, 
drótkerítéssel felkerített, kis szer-
számossal.) Tel.: 06/30-367-9521.

Karcagon, az Attila utca 17. szám 
alatt 3 szobás+nappalis felújított 
családi ház, melléképületekkel el-
adó. Lakáscsere is lehetséges I. 
emeltig. Tel.: 06/30-218-9818.

Karcagon eladó egy 100 m2 alap-
területű, részben felújított, 3 szo-
bás, régi típusú lakóház. Egyedi 
fűtéssel, nagy kerttel, ipari áram-
mal, 100 m2-es alsóépülettel 
Karcagon, a Villamos utcán. Tel.: 
06/30-350-6026.

3 szoba+nappalis+ebédlős mo-
dern ház eladó Karcagon, a Forint 
utcában. Tel.: 06/30-433-9264.

Állat
Kopasztott csirke eladó Karcagon, 
a Soós István utca 12. szám alatt. 
Tel.: 06/59-311-969, 06/30-244-
5160.

Vegyes
Karcagon szalma eladó! (Meny-
nyiség: 1000 db, ára: 1500 Ft/q, 
méret: 120 cm x 150 cm.) Szállítás 
és rakodás megoldható. Tel.: 
06/70-370-1149.

Eladó jó állapotban lévő hordoz-
ható cserépkályha és 3.000 Ft ér-
tékű okmánybélyeg 2.500 Ft-ért. 
(Számla van!) Tel.: 06/30-850-3345.

195/65 R15 91 T téli gumi és 1 db vil-
lanysütő eladó. Tel.: 06/30-645-0694. 

Eladó 2 db új Junkers vízmelegí-
tő, 1 db új FEG F8-50 konvektor. 
Tel.: 06/20-241-0846.  

Eladó Renault Megane 1,5 DCI 2003-
as, friss műszakival, felújított mo-
torral, új akksival, stb. 700.000 forin-
tért. Tel.: 06/30-963-5073.

Eladó téglavágó-gép, 650-es gyé-
mántvágó tárcsával. Tel.: 06/30-
219-6813.

Gázpalack, Singer varrógép, 2 sze-
mélyes rekamié eladó. Tel.: 06/30-
944-8364.

Eladó 3 részes ágyazható bőrgar-
nitúra megkímélt állapotban, fér-
fi és női irhakabát, mappa bélelt 
férfi bőrkabát, pehelypaplan és 1 
pár korcsolyacipő (38-39-es mé-
ret). Tel.: 06/59-610-141, 06/30-
587-7608.

Opel Astra G típusú személygép-
kocsihoz 4 db nyári gumit kere-
sek felnivel. Tel.: 06/30-944-6062.

Eladó kétszárnyú vas ajtólap, mar-
monkanna, tükör (keretben), éjje-
li lámpa, mákdaráló, férfi ruhane-
műk, parabolatartó, konzol (fejjel), 
körfűrész, cipők, szalagos magnó 
(szalagokkal), pénzérmék, számí-
tógép, stb. Tel.: 06/30-849-2295.

Eladó kemping kerékpár (12.000 
Ft), 2 db férfi télikabát (L-es, 1.500 
Ft/db), nyulak (anyák és bakok), 
ketrecek (egyben: 30.000 Ft-os 
áron) és 400 liter almacefre. Tel.: 
06/70-251-9442. 

Használt hullámpalát vásárolnék 
és csatornacsövet keresek. Tel.: 
06/30-944-6062.

Karcagon széthúzható rekamié, 
asztalok, fotelek, konyhaszekrény, 
férfiöltönyök, kabátok, női kerék-
pár, edények és egyebek eladók. 
Tel.: 06/30-317-8180.

Melegítőkályha eladó. Tel.: 06/59-
300-521.

Társkereső
65 éves hölgy megismerkedne 
magas, józan életű, független fér-
fival. Tel.: 06/70-266-2725.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár-cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet- és bársonynadrág, 
bőrkabát varrását rövid határidő-
re vállalom! Tel.: 06/59-887-269.

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

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

Növényvédelmi szakirányítást, 
szerződéskötéssel, számlaképe-
sen vállalok. Kenyeres László ok-
leveles növényorvos, tel.: 06/30-
785-0690.

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

Német nyelv kezdőknek, közép-
haladóknak. Tel.: 06/30-782-8664.

Nyugdíjas ápolónő beteggondo-
zást, gyermekfelügyeletet, takarí-
tást, esetleg állandó gondviselést 
vállal. Tel.: 06/30-238-2918.

Feleslegessé vált papír- és fém-
hulladékait ingyen elszállítom! 
(Mosógép, hűtőgép, gázkészülé-
kek, stb.) Tel.: 06/30-265-4197.

Cipzár bevarrást vállalok nadrág-
ba, kabátba. Tel.: 06/70-527-0343.

Cserépforgatást, tetőjavítást és 
teljes körű építőipari munkát vál-
lalok. Tel.: 06/30-599-9238.

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

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.
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SPORT

Karcagi siker született a Bu-
dapesten december 2-án a Ma-
gyar Ebtenyésztők Országos 
Egyesületeinek Szövetsége ál-
tal rendezett Junior Handler 
Gálán. Éves versenypontszáma 
alapján Poharánszki Petra és 
kutyája, Pillangó is ott lehetett 
a megmérettetésen, ahol vé-
gül győztek, így Petra képvise-
li Magyarországot márciusban 
Birmingham-ben, a fiatal felve-
zetők világversenyén.

- Most először két külföldi és egy 
magyar bíró előtt zajlott a verseny. 
Először egyenként mentünk min-
den bíróhoz, majd a három bíró 
egyszerre pontozott. Különböző 
alakzatokat kellett bemutatni sza-
bályosan, közben figyelve a kutyá-
val való összhangra, kutyacserével 
is nehezítve. Ennek az a nehézsége, 
hogy az idegen kutyával is ugyan 
olyan jól kell teljesíteni, mint a sa-
játtal - magyarázza Petra, aki a Kar-
cagi Nagykun Református Gimnázi-
um 10. c osztályos tanulója. 

- Apukám dobermannt tenyészt, 
így kiskoromtól ebben nőttem fel, 
láttam, hogyan foglalkozik velük. 
Hatévesen kaptam meg szüleim-
től Stellát, a yorkshire terriert, majd 
később az ő kölykeivel is én foglal-
koztam. Az, hogy lett kutyám, tel-
jesen megváltoztatta az életem. A 
vele való foglalkozásnak köszön-
hetően kitartást, türelmet, felelős-
séget tanultam. Első versenyünk a 

karcagi egyesület által szervezett 
tájjellegű kutyakiállítás volt. Köz-
ben megtanultam a kutyakozmeti-
kát is, hiszen a kiállításokon én ké-
szítettem fel a kedvencemet. Ké-
sőbb próbálkoztam más kutyák-
kal, így dobermannal is, de a nagy 
súlykülönbség miatt ez a fajta en-
gem felborított - sorolja nevetve 
Petra.

- Szüleim látva lelkesedésemet, 
Pillangóval, a törpe pinscherrel aján-
dékoztak meg. Rengeteget foglal-
kozom vele, mára többszörös Inter 
Champion győztes. Első versenye a 
karcagi tájjellegű kutyakiállításon 
volt, majd a FeHoVa-val egybekö-
tött CACIB kiállításon szerepeltünk 
többször sikerrel. A felkészülésben 
apukám is segít, amit nagyon köszö-
nök neki itt is, hiszen a gimnázium 
mellett kevesebb időm marad erre, 
mint szeretném - mondja Petra, aki 
az iskolában is maximalista, tavaly 
év végén kitűnő volt és tíz tantár-
gyi dicséretet is kapott. Most is ta-
nulmányi versenyre készül, mellet-
te szertornázik az iskolai csapatban, 
s hat éve zongorázik a művészeti is-
kolában. 

Mint megtudtuk, a Magyar Eb-
tenyésztők Országos Egyesülete-
inek Szövetsége által szervezett 
budapesti országos döntőbe a 
kiállításokon gyűjtött 15 ponttal 
kvalifikálhatták magukat a fiatal 
felvezető versenyzők. Poharánszki 
Petrának 35 hazai és 5 nemzetkö-
zi versenyen elért pontja volt, így 

nem meglepő, hogy a döntőben 
a 450 pontból 425 pontot szer-
zett.   

- Végig nagyon koncentráltunk 
Pillangóval, hogy minden felada-
tot hibátlanul teljesítsünk. Nem 
számítottam az első helyre, így 
amikor meghallottam a nevem, 
örömömben sírtam, a kutya is 
érezte, hogy boldog vagyok, pu-
szilgatott. A nemzetközi verseny-
re kijutni óriási megtiszteltetés. 
Sajnos azonban nem Pillangóval 
versenyzem, ott kapok egy telje-
sen idegen kutyát. A verseny lé-
nyege, hogyan tudunk az idegen 

kutyával egy óra alatt összeszokni 
és együtt dolgozni. A versenyen 
70 ország legjobb gyermek felve-
zetőivel indulok, s az első helyért 
mindent megteszek majd - ígéri 
Petra, akinek Schlosser Attila is se-
gít majd a felkészülésben. 

Az édesanya, Poharánszkiné 
Edit szerint Petrának a nap 36 
órából áll. 

- Nővérével, Edittel nagyon jó 
testvérek, mindenben támogat-
ják egymást, nagyon büszkék va-
gyunk rájuk. Anyagilag nem lesz 
könnyű ez a nemzetközi verseny a 
család számára, de miután kiskora 

óta Petrának ez a szíve vágya, tá-
mogatjuk. Felnőttként is csak ta-
nulni tudunk tőle, a kitűzött célt 
mindig megvalósítja, ha megtor-
pan, elakad, mindig feláll és ha-
lad tovább. Az anyagi dolgok mi-
att nem lehet, hogy ennek határt 
szabjunk. Én leszek vele kint a ver-
senyen, s bízom benne, jó kutyát 
sorsolnak neki, aki hallgat rá, mert 
hiába a tudás, szerencse is kell, 
hiszen a kutya és a gyerek össz-
hangja is számít az értékelésnél - 
sorolja az édesanya. 

DE

Világversenyre készül a karcagi lány

A KSE Birkózó Szakosztályá-
nak tagjai 2017-ben is sok dobo-
gós helyet értek el. Nagy Sándor 
- a Karcagi Nagykun Reformá-
tus Általános Iskola diákja - két-
szeres magyar bajnok címmel 
büszkélkedhet. Hogyan is lettél 
birkózó? - kérdeztük az edzésen 
a bajnoktól.

- Szűcs András, az edzőm, be-
jött az iskolámba, és bemutatta 
a birkózást. Nekem megtetszett 
a küzdés, s nem tunya, hanem 
erős és izmos szerettem volna 
lenni, ezért jelentkeztem a szak-
osztályba. Kiskoromban is ilyen 
birkózós fajta voltam, s mindig 
szerettem küzdeni, s itt lehet. 
Amióta járok, erősödtem, fogy-
tam, és már nem vagyok olyan 
mint régen, kis puffancs, ha-
nem erős, izmos, amit heti négy 
edzéssel értem el.

- Mikor versenyeztél először?
- Három éve Törökszentmik-

lóson két hét birkózás után, ahol 
újoncként harmadik lettem. Ma 

már kb. 20 érmem van, a legna-
gyobb eredményem a két orszá-
gos bajnokság, és két diákolim-
piai helyezés. A karcagi csapat-
ban a legnagyobb ellenfelem Do-
mokos Sára.

- Miben szeretnél javítani?
- Nekem nagyon nincs gyen-

ge pontom, megtanultam kivéde-
ni, esni, dobni. Az első nagy leér-
kezéstől féltem, izgultam, aztán 
rájöttem, nem kell, hanem csak 
küzdjek és hajtsak. A versenyekre 
felkészülten indulok el. Legutóbb 
Dorogra mentünk, s amíg oda-
értünk, az autóban sokat pihen-
tem, anyával beszélgettem, rend-
be tudtam tenni a fejemben, hogy 
hogy lesz. Úgy mentem fel a sző-
nyegre, hogy nyerni kell, s meg 
is nyertem, bár nagyon tropá-
ra hajtottam magam. Tudatosan 
kikapcsolom a külvilágot a sző-
nyegen, amikor már benne va-
gyok egy mérkőzésben, nem hal-
lok semmit hangban, amit tu-
dok, azt csinálom. Az első mecs-

csemen Dorogon 50 másodpercig 
dulakodtunk, aztán eldobtam az 
ellenfelem, és nyertem. A másik 
meccsem nagyon kemény volt, 
sokat birkóztam, de megnyertem, 
a döntőben is 10 ponttal nyertem 
- mondta Sándor, aki minimum 
még 8 évig szeretne birkózni.

- Birkózóként nincs példaké-
pem, nekem apukám a példaké-
pem, aki nagy, erős, okos. Most, 
hogy bajnok lettem, a szüleim is 
tettek értem. Anya azt mondta, 
leteszi a cigit, ha nyerek, apa azt 
ígérte, nem fog a kocsiban do-
hányozni. Büszke vagyok rá-
juk, hogy megtartották az ígére-
tüket, ez a mi családi sikerünk 
- állította a bajnok. A sportolás 
mellett a tanulásban is helytáll, 
ha megnő, kovács lesz.

- Nagyon vonz ez a szakma, 
nem könnyű, de mindent el le-
het vasból készíteni, és én szere-
tek bütykölni, alkotni is - mond-
ta Sándor.
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Már kétszeres magyar bajnok a fiatal tehetség
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