
A kommunizmus áldozataira 
emlékezve február 23-án (pén-
teken) a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Közgyűlés nevében 
Kovács Sándor, a megyei köz-
gyűlés elnöke, a Karcag Városi 
Önkormányzat nevében pedig 
Dobos László polgármester, 
Kovács Szilvia és Gyurcsek Já-
nos alpolgármesterek, valamint 
Rózsa Sándor jegyző helyez-
te el a kegyelet koszorúját a ka-
tolikus templommal szemköz-

ti parkban, a kommunista 
diktatúra áldozatainak em-
léket állító kopjafánál. Az 
Országgyűlés 2000. június 
13-án nyilvánította február 
25-ét a kommunizmus ál-
dozatainak emléknapjává, 
és azóta minden évben ek-
kor emlékezünk meg a ki-
végzés vagy éhínség miatt 
életét vesztett, családjaiktól 
elválasztott, és kényszertá-
borba hurcolt honfitársa-
inkról.
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Testületi ülés

Az Országos Anyák Háza 
program a budapesti Bethesda 
Gyermekkórház után a Nagy-
kunság fővárosában, a Kátai 
Gábor Kórházban nyitotta meg 
az Anyák Háza Hálózat máso-
dik tagját. A február 22-ei ün-
nepségen hivatalosan is átadták 
a hét férőhelyes anyaszállást.

A Kátai Gábor Kórház kilen-
cedik emeletén az ötmillió fo-
rintos pályázati forrásból három 
kórteremben, összesen hét fős 
anyaszállás került kialakításra, 
és emellett megújultak a bútorok 
és a vizesblokkok is. A beruhá-
záshoz levélben gratulált dr. Fa-
zekas Sándor földművelésügyi 
miniszer, aki hivatali elfoglaltsá-
gai miatt nem tudott részt venni 
az eseményen.

Az átadási ünnepségen Czine-
géné Bődi Szilvia ápolási igaz-
gató elmondta, hogy a csecse-
mő- és gyermekosztályon évente 
kb. 1500 gyermeket látnak el, és 
az előző évi statisztikák szerint a 
szülők 46%-a igényelte azt, hogy 
ez idő alatt a gyermeke mellett le-
hessen a kórházban. - Ehhez saj-

nos ez idáig nem tudtunk méltó 
körülményeket biztosítani, a kór-
teremben zsúfoltan helyezked-
tek el, és a higiénés körülmények 
nem voltak megfelelőek – mond-
ta az ápolási igazgató, majd be-
szélt a jelenlegi körülményekről 
is. - Mostantól garantálni tud-

juk a szülők méltóságteljes elhe-
lyezését, valamint a gyerekeknek 
a biztonsághoz és a kapcsolattar-
táshoz való jogát is. Az anyaszál-
lás hozzájárul ahhoz, hogy a kór-
házunk gyermek- és családbarát 
legyen – fogalmazott Czinegéné 
Bődi Szilvia.

Dr. Németh László, az Ál-
lami Egészségügyi Ellátó Köz-
pont főigazgatója köszöntőjében 
hangsúlyozta, hogy bár kiemel-
ten fontos az, hogy milyen ápo-
lást kapnak a gyerekek a kórházi 
dolgozóktól, ugyanakkor a szü-
lői ápolás mással nem pótolha-

tó. Ezért is nagyon jelentős ez a 
beruházás.

Kovács Sándor, a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Közgyű-
lés elnöke saját tapasztalataival 
kezdte ünnepi beszédét, hiszen a 
három fiával ő is eltöltött néhány 
napot a kórházban. A dolgozók 
már akkor is felismerték a szü-
lői közelség fontosságát, így min-
dent megtettek azért, hogy bent 
maradhassanak gyermekükkel. 
Volt, amikor az üres vaságyon, 
máskor pedig egy műanyagszé-
ken tudtak a felnőttek pihenni, 
de mostantól ez megváltozik, és 
méltó körülmények között tud-
nak bent maradni a szülők. 

- Megint léptünk egy olyat 
előre, amivel többet tudnak ad-
ni az itt dolgozók, többet tud-
nak adni az itt gyógyuló gyere-
keknek. Ha egy gyerek beteg, ak-
kor a szülő is beteg. Ha a gyerek 
gyógyul, akkor vele együtt a szü-
lő is gyógyul, és ezek között a kö-
rülmények között én azt gondo-
lom, hogy mindannyian gyógyul-
ni fognak – hangsúlyozta az elnök.

(Folytatás a 4. oldalon...)

Karcagon nyílt meg az országban a második Anyák Háza

A kommunizmus áldozataira emlékeztünk
Megtartotta soros ülését Karcag Város Önkormányzatá-

nak Képviselő-testülete február 22-én, csütörtökön. A napi-
rendi pontok között elmúlt évi beszámolók, idei munkater-
vek elfogadása szerepelt.

Az ülés elején egyperces néma felállással tisztelgett a képvi-
selő-testület a kommunizmus áldozatai előtt a február 25-ei 
emléknap alkalmából.

Első napirendi pontként kilenc igen és egy tartózkodás mel-
lett elfogadta a képviselő-testület az előző év utolsó negyedévi 
költségvetésének módosítását. Karcagi-Nagy Zoltán, a Pénz-
ügyi, Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság elnöke beszélt az 
átcsoportosításokról, támogatásokról, majd elmondta, hogy a 
2017. évi bevételi és kiadási főösszeg így 6.840.352.961 forint-
ra módosult.

A januári testületi ülésen egyszeri természetbeni támogatás-
ként bruttó 20.000 forintot szavazott meg a testület a 2018. ja-
nuár 1-je után született újszülöttek részére a Babacsomag ke-
retében. A rendeletet most egybehangzó támogatás mellett az-
zal egészítették ki, hogy a szülőnek vagy a törvényes képviselő-
jének a gyerek születését megelőzően egy évnél hosszabb ideje 
Karcag város közigazgatási területén bejelentett lakcímmel kell 
rendelkeznie, és életvitelszerűen is kell laknia.

Egyhangúlag támogatták a képviselők a Déryné Kulturális, 
Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár, valamint a Györffy 
István Nagykun Múzeum 2017. évi tevékenységeiről szóló be-
számolóit. 

(Folytatás a 2. oldalon...)
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KÖZÉLET
Testületi ülés

(...folytatás az 1. oldalról)
Mindkét intézmény vezető-

je, Szepesi Tibor és dr. Nagy 
Molnár Miklós is szóban ki-
egészítette a leírtakat, beszél-
tek a már hagyományossá vált 
programokról, ugyanakkor az 
elkövetkezendő időszak ter-
veiről is, ezzel már érintve a 
következő napirendi ponto-
kat, amelyben a két intézmény 
2018. évi munkaterveit hagyta 
jóvá a képviselő-testület. Do-
bos László polgármester gra-
tulált az igazgatóknak és mun-
katársainak, és további ered-
ményes munkát kívánt. Pán-
ti Ildikó, Nagyné László Er-
zsébet és Molnár Pál képvise-
lők is hozzászóltak a napirendi 
pontokhoz. Többek között az 
egyre gyarapodó sportéletről, 
egy új sportcsarnok építésé-
nek igényéről, valamint a fel-
nőtt néptáncoktatás újraindí-
tásának lehetőségéről szóltak.

Megszavazta a testület a hul-
ladékgazdálkodási közfeladat 
ellátásával kapcsolatos két ha-
tározati javaslatot. Elsőként az 
NHSZ Tisza Nonprofit Kft. 1%-
os üzletrészének megvásárlásá-
ról döntöttek egybehangzóan, 
majd a szerződés megkötésére 
is igennel voksoltak a képvise-
lők.

Egyhangúlag támogatták a 
városatyák a Téglagyári halas-
tó Nagykun Horgász Egyesü-
let részére történő újbóli ha-
szonkölcsönbe adását, amely 
már 1996 óta érvényben van. 
Kalocsai László, az egyesület 

elnöke megköszönte a testü-
let eddigi támogatását, és se-
gítséget kért abban, hogy a tó 
több évtizedes vízutánpótlási 
problémájára keressenek meg-
oldást, pályázati forrásokat. 
Dobos László polgármester 
elmondta, figyelik a lehetősé-
geket.

Napirend előtt Lengyel Já-
nos képviselő ismét parkoló-
helyek kialakításáról, útjaví-
tási munkálatok megkezdésé-
ről és a 4. számú főút szemét-
lerakásának megszüntetésé-
ről érdeklődött. Dobos László 
polgármester újból elmondta, 
hogy útjavításokra a jó időben 
lesz lehetőség. A parkolóhelyek 
kialakítása is ekkor kezdődhet 
meg, számukat a költségvetési 
keret határozza meg. Ugyan-

akkor keresik a további lehető-
ségeket a parkolóhelyek bőví-
tésére. A 4. számú főút takarí-
tása pedig továbbra sem a vá-
ros feladata.

Szepesi Tibor képviselő na-
pirend előtt szólt a Karcag Vá-
rosi Diákönkormányzat alaku-
ló üléséről, és bemutatta a meg-
választott vezetőségi tagokat.

Molnár Pál képviselő pedig 
arról beszélt, hogy a jó idő be-
köszöntével megkezdődnek a 
veszélyes közterületi fák galy-
lyazásai, és indulnak a kátyú-
javító munkálatok is, amelyről 
bővebben a következő testületi 
ülésen esik majd szó. A NAK 
melletti parkolók kialakítására 
pedig pályázati forrás is bizto-
sított, meg fog valósulni a ki-
alakításuk. 

Pánti Ildikó képviselőnő ja-
vasolta, hogy a nyugdíjfolyósí-
tó legalább havi kettőre növel-
je az ügyfélfogadás számát, hi-
szen Karcag járási székhely. 

Dobos László polgármester 
a testületi ülésen köszöntötte 
a Szentannai Sámuel Középis-
kola és Kollégium azon diák-
jait és felkészítő pedagógusait, 
akik a MezőgépÉSZek orszá-
gos szakmai versenyen 1. he-
lyezést értek el. A csapat tag-
jai: Apagyi Bence, Fülöp Im-
re, Kovács Norbert, Kun Zol-
tán, Tóth Zoltán. Felkészítő 
pedagógusok: Futó Lajos, Si-
mon Gyula és Balogh István.

A testület munkaterv sze-
rinti következő ülését március 
29-én, csütörtökön tartja.

Kapás Mónika

Közéleti szilánkok
Győzött a hazug 
médiakampány

Mármint Hódmezővásárhelyen, a va-
sárnapi időközi polgármester-választá-
son. Jót derültem a frissen megválasztott 
polgármester első facebook bejegyzé-
sén, amelyben azt kürtöli világgá, hogy 
„mégis van demokrácia Magyarorszá-
gon”. Holott ezt megelőzően, több hóna-
pon keresztül a demokrácia hiányáról pa-
polt. Illetőleg a „diktatúráról”. Legalábbis 
a privát kampányában. Egy idő után pe-
dig majd be kell, hogy lássa, valójában a 
„mass ellenzéki média” nyerte meg ezt a 
választást, ő csak egy eszköz volt. 

A történet mindenesetre meglehető-
sen érdekes és több szempontból is tanul-
ságos kell, hogy legyen úgy a kormány-
pártok, mint az ellenzéki pártok szem-
pontjából. Az már látszik, hogy abban a 
választókerületben a részvételi arány va-
lószínűleg az országos átlag fölött lesz va-
lamivel. A másik biztos dolog, amit eddig 
is sejtettünk, de nem vált nyilvánvalóvá: 
a közvéleménykutatások valódi eredmé-
nyeit manipulatív módon hozzák nyilvá-
nosságra a különböző kutatói formáci-
ók, „intézetek”. Ugyanis tévedni lehet né-
hány százalékot a mintavételi hibák (nem 
reprezentatív mintavétel, korosztályi elto-
lódás, stb.) miatt, de fordított eredményt 
prognosztizálni, az már több, mint nevet-
séges. Aki egy picit is jártas a szociológiá-
ban, és valamikor is végzett felméréseket, 
az nagyon jól tudja, hogy a közvélemény-
kutatók kérdéseire válaszolók 90-92%-a 
őszintén megmondja a véleményét.

Hiba azt is gondolni, hogy a választói 
attitüdök nem változtak pl. 2010-hez ké-
pest. Egy új generáció nőtt bele a válasz-
tói korosztályba, akiknek nincs közvetlen 
emlékük a Gyurcsány-Bajnai korszakról. 
Az ellenzéki beállítottságú választóknak 
pedig lehetne akár 50%-os rezsicsökken-
tés, vagy ugyanilyen arányú fizetéseme-
lés, akkor sem szavaznának a Fideszre. 

Mindenestre most valószínűleg nagy 
az öröm az „ellenzéki összefogás” sike-
ressége miatt, de ez is csak talmi, ugyanis 
ez a nagy „összeboronálás” előbb-utóbb 
azt az ellentétet erősíti fel, hogy valójá-
ban a nagyobb létszámú ellenzéki pár-
tok maguknak vindikálják az „eredmé-
nyességet”. No de hát, hogy ez „ömleszt-
ve” volt, ki mondja meg, hogy ebből hány 
% az egyes formációé? Most még lehet, 
hogy nem látják, de beleestek egy elég 
komoly csapdába.

A mohó ballibes média most több 
héten át nyomatta ezerrel a hazugsága-
it a Helios ügytől kezdve a „Lázár kasté-
lyig”, de április 8-ig a 106 egyéni körzet-
ben a választóknak majd az is az eszébe 
jut, hogy mi van, illetve majd mi lesz a 
zsebükben…

-ács-

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk 

adózóinkat, hogy a 
gépjárműadó és a 

helyi iparűzési adó 
első félévi részletének 
befizetési határideje 

2018. március 19-én 
lejár.

A fizetési értesítő, illet-
ve a (postai) befizetések-
hez szükséges készpénzát-
utalási megbízások adó-
zóinknak kiküldésre ke-
rülnek. 

További felvilágosítás a 
Városháza fszt. 40. számú 
helyiségében kérhető.

Karcag Városi 
Önkormányzat 

Adócsoport
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Csányiné Nagy Julianna, a KÁIAMI Kiskulcsosi Általános Iskolai 
Tagintézményének egykori pedagógusának egész életét meghatározta a 
gyerekek és a zene szeretete. Már középiskolás korában bekapcsolódott 
a városi kamarazene és vegyeskar munkájába. Mindkét együttese me-
gyei és országos versenyekre, találkozókra járt, egy évig segédkarnagy-
ként is dolgozott. Évtizedeken keresztül vezette az iskolai énekkart, 
akikkel számos iskolai és iskolán kívüli rendezvényen felléptek. Az 
Éneklő Ifjúság Minősítő Hangversenyein bronz, majd több ezüst mi-
nősítés után arany minősítést értek el a tanítványaival. A Kiskulcsosi 
Templom 2005. augusztus 21-ei felszentelése óta zenei világnapot, ad-
venti hangversenyeket tartanak a zenét kedvelőknek. Munkája másik 
részét a könyvtáros tevékenysége jelenti. A tagintézmény minden ta-
nulója tagja a könyvtárnak, akik rendszeresen kérik segítségét. Könyv-
tárhasználati órákat is tart, amelynek célja a könyvtár működésének a 
megismerése, az olvasás megszerettetése. Aktívan részt vesz a könyvtá-
ros tanárok városi munkaközösségében.

- Júniustól már a szabadságot és felmentési időt töltöm, tehát nyug-
díjba fogok menni. Addig pedig lesz még egy március 15-e itt az isko-
lában. Egy iskolai ünnepség, ahova úgy készülünk, hogy közös számot 
énekelünk. A felső tagozat énekel egy Balázs Árpád művet.

Nem gondoltam, hogy díjazott leszek. Annak idején, amikor felter-
jesztettek, az volt igazán a meglepetés. Tehát én akkor lepődtem meg, 
amikor a tagintézmény-vezető mondta, hogy jelölnek erre a díjra. Nyil-
ván az iskolavezetésnek köszönhetem, hogy felterjesztettek, és ezzel el-
ismerték a munkámat. Van négy unokánk, mellettük biztos nem fo-
gunk unatkozni. Unokázunk, van egy nagy kertföld, kertészkedünk. 
Illetve a férjemnek és nekem is elég idősek a szüleink, így a nyugdíj-
ba vonulásommal rájuk is több figyelmet tudok majd fordítani, mint 
most, amikor még nagy a rohanás.

Gánóczy Ferenc, a Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium pe-
dagógusa mezőkövesdi születésű. Büszke félmatyó, félnemesi szárma-
zására, amely az utóbbi években kun öntudattal is párosult. Általános 
iskolába és gimnáziumba is szülővárosában járt. 1996-ban a Debreceni 
Kossuth Lajos Tudományegyetem filozófia tanszékén kezdte meg fel-
sőfokú tanulmányait, majd a következő tanévben a magyar irodalom 
szakot is felvette. 2002-ben szerezte meg a filozófia-magyar irodalom 
szakos középiskolai tanári diplomáját, és ebben az évben kezdte meg 
pedagógusi munkáját a Szolnoki Humán Intézet Magángimnázium ta-
náraként. 2003-tól a karcagi Szentannai Sámuel Középiskola és Kollé-
gium nevelőtestületének tagja. 2010-ben Karcagon alapított családot. 
Irodalomtanárként fontosnak tartja, hogy a törzsanyag mellett megem-
lítésre kerüljenek a karcagi, kunsági vonatkozású irodalmi alkotások, 
ide kötődő alkotók. Szorgalmazza az iskola diákjainak szereplését vá-
rosi, régiós rendezvényeken, amelyekre szívesen fel is készíti őket. 2015-
ben és 2016-ban a Földművelésügyi Minisztérium felkérésére összeállí-
tott műsorban felkészítőként és koordinátorként vállalt aktív szerepet. 
2010-től a karcagi Bengecseg Alapítvány önkénteseként, majd mun-
katársaként hozzájárul az alapítvány helyi, népi kulturális értékékeket 
korszerűen megőrző, átadó tevékenységéhez, működéséhez. Az Iringó 
Tánckör visszajáró tagjaként minden évben részt vesz a tánckör műso-
raiban. 2012 óta városi kulturális események sokoldalú szereplője. Fel-
olvas, szaval, énekel, könyvbemutatók előadója.

- Rendkívüli meglepetés és nagy megtiszteltetés volt számomra ez a 
rangos elismerés, hiszen csak a dolgomat végzem. Úgy gondolom, hogy 
a pedagógiai munkám általánosságban érdemelhette ki ezt, hiszen ne-
kem nincsenek országos versenyeredményeim. A pedagógiában az ál-
talános értékek átadására, az emberi értékekre, az empátiára, a nem-
zeti nevelésre helyezem a hangsúlyt. Talán ez az, amit többen észre-
vesznek és megbecsülnek. A célom ebben tovább fejlődni, a pedagógi-
ában még jobban kiteljesedni, és még több értéket átadni a diákoknak, 
amennyit csak enged a tehetségem – árulta el Gánóczy Ferenc. - Köszö-
nöm azoknak, akik nekem ítélték a díjat, mert ez egy nagyon komoly 
biztatást jelent számomra a továbbiakban. Köszönöm a Szentannai ve-
zetésének a bizalmát, és természetesen nagyon köszönöm a családom-
nak is a támogatást.

Csányiné Nagy Julianna Gánóczy Ferenc

Karcag Város Kultúrájáért Díjazottak
A magyar kultúra napja alkalmából átadták a Karcag Város Kultúrájáért Díj és Karcag Város Sportjáért Díj elismeréseket a Déryné Kulturális Központ 
színháztermében január 19-én. A hat díjazott közül most újabb két kulturális díjjal elismert személyt mutatunk be, akiket további terveikről is kérdeztünk.

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2018. március 9-én jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, kérjük jelezzék a 

06/59-312-415-ös telefonszámon!

Tájékoztató
A Karcag Városi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizott-

sága meghirdeti a karcagi lakóhellyel rendelkező hallgatók és tanulók 
2018. I. félévi tanulmányi támogatásáról szóló pályázatát. 

A pályázati felhívás és az adatlap letölthető a www.karcag.hu oldalról, 
vagy kinyomtatott formában elvihető a Karcagi Polgármesteri Hivatalból.
A pályázatot a Karcagi Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani 
(Karcag, Kossuth tér 1. fszt. 52. iroda). 

 A beadás határideje: 2018. március 31. 
 Az elbírálás határideje: 2018. április 16. 

Karcagi Polgármesteri Hivatal
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(...folytatás az 1. oldalról)
Nagyné László Erzsébet, a kór-

ház főigazgatója beszélt arról, hogy 
az ápolási osztály átköltöztetésével 
a kilencedik emeleten üresen ma-
radt épületrészben, a gyermekosz-
tállyal egy szinten pályázati forrás-
ból valósult meg a beruházás. Ki-
emelte, hogy a karcagi Kátai Gá-
bor Kórház az országban a máso-
dik, amely ilyen anyaszállást ala-
kíthatott ki. - Húsz ágyas a gyer-
mekosztályunk, tehát mind a húsz 
ágyhoz nem sikerült, de hét ágyat, 
hét férőhelyet tudunk biztosítani 
– mondta a főigazgató, aki hozzá-
tette, hogy ez bele is fér az ápolá-

si igazgató által elmondott 46%-
os statisztikába. - Szeretnék kö-
szönetet mondani a pályázat ki-
írójának, támogatóinak, a Ma-
gyar Gyermekorvosok Társasá-
gának, a Bethesda Kórház Alapít-

ványnak, és nem utolsó sorban az 
Essisty Hungary Kft-nek, hogy le-
hetővé tette, hogy pályázzunk. A 
kollégáimnak, hogy sikerrel pá-
lyáztunk, és megvalósítottuk ezt a 
beruházást, és mindenkinek, aki 

majd igénybe veszi – fogalmazott 
Nagyné László Erzsébet.

Herczegh Katalin, az Essity 
Hungary Kft. HR igazgatója kö-
szöntőjében beszélt az Anyák 
Háza program ötletéről, a 2012-
ben elsőként megvalósult anya-
szállásról, majd a 2017-es or-
szágos programmá fejlesztésé-
ről. A pályázatok elbírálásakor 
nagy figyelmet fordítottak arra, 
hogy az adott pályázat mennyi-
re reális, mennyire fenntartható 
hosszútávon, és mennyire súlyos 
problémát akar megoldani. Így 
nyerte el a tavalyi évben a Kátai 
Gábor Kórház az egyik ötmillió 
forintos fődíjat, amelyből meg-
valósult a beruházás.

A köszöntőket követően a ki-
lencedik emeleten folytatódott 

tovább az ünnepség. A 
Kátai Medi-Song műsora 
után hivatalosan is átad-
ták a hét férőhelyes anya-
szállást. Az átadást jelké-
pező nemzetiszínű szala-
got az épületrész előtt dr. 
Németh László, az Ál-
lami Egészségügyi Ellá-
tó Központ főigazgató-

ja, Kovács Sándor, a JSZN Megyei 
Közgyűlés elnöke, Nagyné Lász-
ló Erzsébet, a Kátai Gábor Kórház 
főigazgatója és Herczegh Katalin, 
az Essity Hungary Kft. HR igazga-
tója vágta át. Az átadás után a ven-
dégek megtekintették az Anyák 
Háza három szobáját.

Vighné Perge Anita és három 
éves lánya, Boróka Anna Tiszafü-
redről érkezett a kórházba, mert 

a kislány már öt napja nagyon lá-
zas volt, és az antibiotikumos ke-
zelés ellenére nagyon legyengült. 
- Természetes volt, hogy jövök 
vele, nem tudtam volna magára 
hagyni – fogalmazott az anyuka. 
- A kislányomnak és nekem is na-
gyon fontos, hogy együtt tudunk 
itt lenni. Nem tudnék otthon nyu-
godtan ülni miközben tudom, 

hogy ő beteg. Neki meg különö-
sen fontos, mert annyira meg volt 
ijedve az infúziótól, az injekciók-
tól, a doktor néniktől, hogy egy 
percre se engedett el maga mellől. 
Biztos vagyok abban, hogy más 
szülőknek is sokat fog jelenteni, 
hogy lesz lehetőségük bent ma-
radni a gyermekükkel – mondta 
Vighné Perge Anita.

Kapás Mónika

Karcagon nyílt meg az országban a második Anyák Háza

A Magyar Ápolók Napja alkalmá-
ból ünnepséggel köszöntötte a Kátai 
Gábor Kórház vezetése, a Magyar 
Ápolási Egyesület karcagi szerveze-
te és a Kátai Gábor Alapítvány a kór-
ház ápolóit február 19-én, hétfőn. A 
rendezvényen elismerések átadásá-
ra is sor került.

A Magyar Ápolók Napja alkalmából 
szervezett ünnepségen elsőként Czi-
negéné Bődi Szilvia ápolási igazgató 
köszöntötte a megjelenteket, és felol-
vasta dr. Fazekas Sándor földműve-
lésügyi miniszter üdvözlő levelét, aki 
soraival köszöntötte a kórház dolgo-
zóit. 

Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Közgyűlés elnöke beszédé-
ben hangsúlyozta, hogy azokat az em-
bereket köszöntik ezen a napon, akik a 
vállukon hordozzák az egészségügyet, 
akik működtetik ezt a rendszert. - A ked-
vesség, empátia mögött van egy biz-
tos szakmai tudás, amiben megmutat-
kozik a kedvesség mellett az önbizalom, 
és ez átsugárzik az ápoltakra, a betegek-
re – fogalmazott az elnök. Hangsúlyozta, 
hogy mennyire fontos az, hogy egy kór-
házi dolgozó meg tudjon nyugtatni egy 

pánikban lévő beteget, szülőt. - Büszkék 
vagyunk Önökre, és nem csak ezen a na-
pon. Ez csak egy ünnepség, egy külön-
legesebb nap, de a hétköznapok is ilyen 
különlegesek – mondta az elnök, majd 
gratulált minden dolgozóknak, és to-
vábbi jó és kevés munkát kívánt.

Nagyné László Erzsébet főigazga-
tó asszony is üdvözölte a jelenlévőket. 
- Akár nap, mint nap elmondhatnám, 
hogy köszönöm. Köszönöm mindőtök-
nek a munkáját, azt a kitartást, azt az 
odaadást, azt a mosolyt, amit látok az 
arcokon, mert maga a mosoly is gyógyí-
tó hatású – mondta a főigazgató, aki be-
szélt a megvalósult fejlesztésekről, fel-
újításokról. Kiemelte, hogy igyekeznek 
olyan pályázatokat benyújtani, amelyek 
a dolgozók munkakörülményeit is javít-
ják.

Kabai Annamária, a Magyar Ápolá-
si Egyesület karcagi szervezetének el-
nöke is méltatta a napot. - Ismételten 
ünnepelni jöttünk össze, mert a mai 
nap ünnep. A mi ünnepünk, amikor 
emlékezünk a példaképünkre, a ma-
gyar ápolástörténet kiemelkedő alak-
jára, Kossuth Zsuzsannára, és ünnepel-
jük magunkat, akik feladatokkal és ki-
hívásokkal teli szép hivatást végzünk – 

mondta az elnök asszony, és beszélt az 
ápolástörténet nagy alakjairól.

A köszöntők után a kiváló munká-
ja elismeréseként jutalomban részesült 
Varga Sándorné ápolónő és Csenda 
Jánosné asszisztensnő. Közösségi mun-
kájáért elismerést kapott Budai Antal-
né osztályvezető ápoló. Köszöntötték 
továbbá az elmúlt időszak megyei és 
országos díjazottjait. 2018. február 15-
én Szolnokon a Magyar Ápolók Napja 
alkalmából rendezett megyei ünnepsé-
gen a Magyar Ápolási Egyesület elisme-

résben részesítette Keléné Kállai Er-
zsébet asszisztensnőt. 2017. augusztus 
31-én a Magyar Egészségügyi Szakdol-
gozó Kamara a szakmai munkájáért el-
ismerésben részesítette Magyarosné 
Baksa Erzsébet vezetőasszisztenst.

A kitüntetésekhez Kovács Sándor el-
nök, Kovács Szilvia alpolgármester, Nagy-
né László Erzsébet főigazgató és Kabai 
Annamária elnök gratulált. Az ünnepsé-
gen közreműködött a Kátai Medi-Song.

Kapás Mónika

Köszöntötték a karcagi ápolókat

A jól felszerelt 7 fős anyaszállás 5 millió forintos beruházásból valósult meg

Az ünnepségen a kórház kórusa, a Kátai Medi-Song közreműködött

A szülőknek sokat jelent, hogy beteg gyermekük mellett lehetnek
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Egyetemi körülmények között kutat-
hat Balog Dóra, a Karcagi Nagykun Re-
formátus Gimnázium és Egészségügyi 
Szakgimnázium 12. c osztályos diákja, 
aki hatéves kora óta orvos szeretne lenni.

- Igazából nem is tudnék más pályát 
elképzelni magamnak, mint az orvosi. 
Mindig érdekelt, hogyan tudnék segíteni 
az embereken, hogyan tudnám az életü-
ket jobbá tenni, vagy olyan kezelést beál-
lítani, amivel stabillá tudok tenni egy-egy 
betegséget - mondja Dóri. Főként anya 
miatt is, mert őt kiskoromban diagnosz-
tizálták egy kardiopul-monális betegség-
gel (kisvérköri magas vérnyomás). Bár be-
tegsége gyógyíthatatlan - tüdő és szívát-
ültetés is szóba jöhet majd -, de az állapo-
tát még most tudják stabilizálni. Amikor 
megszülettem, már akkor komplikáció lé-
pett fel nála, de nem gondoltuk, hogy ek-
kora lehet a baj. Tizedes Franciska diag-
nosztizálta nála ezt a betegséget, majd 
Budapestre került, ahol kezelik. Tízéve-
sen egyszer arra mentem az iskolából ha-
za, hogy anya nincs otthon, a lakásban ott 
volt a sok fecskendő, gyógyszer, amivel 
stabilizálták, majd az intenzív osztályra 
vitték, mert egy vírusfertőzést kapott. Ez 

még jobban megerősített abban, hogy or-
vos legyek, mert szeretnék neki segíteni. 
Édesanyám is azt szeretné, ha olyan mun-
kám lenne, amit nem bánok meg, ahová 
érdemes mindennap bemenni, és szívvel 
lélekkel csinálni azt. Így támogat az or-
vosi pálya felé - mondja Dóri, aki tizedik 
osztályos korától folytat komolyabb tudo-
mányos kutatómunkát. 

- 2016 őszén kezdtem el egy ritka kar-
diopulmonális betegséggel, a kisvérkö-
ri magas vérnyomással kapcsolatban vizs-
gálódni. Tavaly nyár óta heti két alkalom-
mal a Debreceni Egyetem Általános Or-
vostudományi Karának egyik laboratóriu-
mában kutatok a szintén karcagi születé-
sű dr. Juhász Tamás adjunktus témaveze-
tése alatt. A PACAP nevezetű neuropeptid 
fogak és vázrendszeri elemek fejlődésé-
ben játszott szerepét vizsgáljuk. A vizsgá-
latunkkal azt bizonyítjuk, hogy ha valaki-
nek kilyukad a foga, nem feltétlenül kellene 
kihúzni, hanem rávehetjük a sejteket, hogy 
újraépítsék a zománcot - magyarázza Dó-
ra, aki az eredményeket a TUDOK-on és 
a Polaneczky konferencián fogja bemutat-
ni. A legfontosabb azonban számára má-
jusban az emelt biológia és kémia érettsé-
gi. Már van egy komplex középfokú angol 

nyelvvizsgája, mellé szeretne egy felsőfok-
út, valamint oroszból egy középfokút. Ba-
log Dórának kevés szabad ideje van. Mint 
mondta, a tudományos munka miatt a dél-
utáni programokba kevesebbet tud bekap-
csolódni. Szerencsésnek tartja magát, hogy 
sok sikeres tanulmányi versenyt nyerő osz-
tálytársa van, ez nagy motiváció számá-
ra. Tavaly a TUDOK-on Kárpát-medencei 
döntős volt, s most az MTA-hoz hívták be 
díjátadóra, s első publikációja is hamarosan 
megjelenik egy szaklapban.  

- Tíz évig karatéztam, most a gimi szer-
torna csapatát erősítem. Hangom nincs, 
de imádom a zenét, a klasszikustól bármi 
jöhet, nagyon eklektikus vagyok - árulja 
el a fiatal lány, aki gyermekkardiológus 
szeretne lenni. Édesanyja nem minden-
napi hobbinak tartja azt, hogy latin szava-
kat tanul szabad idejében, de azért azt is 
megtudtuk, hogy a szakkönyvek mellett 
romantikus regényeket is olvas.

DE

Tavaszváró mulatságot tartottak 
a Csokonai úti óvodában

Vidám télűző, tavaszváró farsangi mulat-
ságot tartottak február 13-án a Csokonai úti 
óvodában. A néptánc tehetségműhely fog-
lalkozásán megjelent szülőket, nagyszülő-
ket Benéné Kecskeméti Anikó óvodaveze-
tő köszöntötte, majd Csurka Sándor, a Kar-
cagi Nagykun Református Általános Iskola 
néptáncoktatója és Jónás Bettina, a Karca-
gi Nagykun Református Általános Iskola ta-
nulója tartott néptáncbemutatót. Ezután a 
tehetségműhely táncos lábú óvodásai mu-
tatták meg mit tudnak, s közben volt farsan-
gi fánkevő verseny is. Végül jelképesen egy 
kiszebábot is bedobtak a Kecskeri-tóba, el-
űzve a telet, és várva a jó időt. A mulatságot 
kézműves foglalkozással zárták.

Szatmári János, a Lovagi 
Udvar séfje és az általa veze-
tett Kovátsos Chéfecskék feb-
ruár 15-én a farsangot idéz-
ve csörögefánkot sütöttek. Az 
alapreceptet kétféle módon 

készítették el a lányok a séf ve-
zetésével. A sütés után meg-
kóstolták és megbeszélték, mi 
a különbség a két tészta álla-
ga között, s mitől lett az egyik 
sűrűbb, a másik levegősebb. 

Az ünnepi asztal díszítésé-
hez a farsangi dekorációt pe-
dig Nyíriné Kátai Katalin 
szakkörvezetővel, a kézmű-
ves szakkörön készítették el 
a lányok.

Angol alapfokú és felsőfokú 
próbanyelvvizsgát tartottak 
február 17-én a Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium 
és Egészségügyi Szakgimnázi-
umban. Hetvenhárom karca-
gi és környékbeli általános is-
kolás, középiskolás és felnőtt 
vett részt a vizsgán. Szomba-
ton volt az írásbeli és szöveg-
értési - magnóhallgatási része, 
a következő héten délutánon-
ként pedig a szóbelik zajlottak.

Farsangoztak a Chéfecskék

Orvosnak készül, hogy segíthessen az embereknek
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2018. február 10-én 6. alkalommal ke-
rült sor a Dr. Hajdú-Moharos József Or-
szágos Református Földrajzi Tanulmá-
nyi Verseny megrendezésére a Karca-
gi Nagykun Református Gimnázium és 
Egészségügyi Szakgimnáziumban. A ver-
seny célja elsődlegesen a megemlékezés 
és a tisztelgés Dr. Hajdú-Moharos József 
geológus-geográfus emléke előtt, akinek 
édesanyja, Moharos Józsefné született 
Vadász Eszter karcagi református öreg-
diák, 2011-ben fia emlékére földrajzi díjat 
alapított a gimnáziumban. 

A tanulók 4 kategóriában versenyez-
tek, az írásbeli fordulót minden tanuló 
a saját iskolájában írta (ez összesen 99 
diákot jelentett az országból), majd ka-
tegóriánként a legjobb tíz tanuló jutott 
be a szóbeli döntőbe. A karcagi dön-
tőn 9 iskola (Tata, Mezőtúr, Kisújszállás, 
Mezőcsát, Bonyhád, Nyíregyháza, He-
ves, Debrecen, Karcag) 35 diákja és 11 
felkészítő tanára vett részt kísérőkkel, 
szülőkkel, házigazdákkal együtt.

A versenyt Nagy Éva igazgatónő nyi-
totta meg, igét hirdetett, továbbá Dr. 
Hajdú-Moharos József életútját méltat-
ta Nt. Fazakas Márk karcagi lelkipász-
tor. Ezt követően Székely Éva tanárnő 
és tanítványa, Varga Petra (9. c osztá-

lyos tanuló) népdallal kedveskedtek a 
jelenlévőknek.

A szóbeli zsűrizést Borosné Szlávik 
Mária, Bodor Tibor (Szolnoki Verseghy 
Ferenc Gimnázium), Fábián Nikolett 
(Jászberényi Lehel Vezér Gimnázium), 

Halászné Tollas Ildikó (Karcagi Szent Pál 
Marista Általános Iskola), Nagyné Ma-
jor Mária (Karcagi Polgármesteri Hiva-
tal), Szentesi Zoltán (Karcagi Nagykun 
Református Gimnázium), Halmai Már-
ton (Cad+Inform Kft.) és Andrási Bence 
(Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.) 
végezték magas fokú szakmai érzé-
kenységgel és precizitással. A verseny-
ről készült fotó- és videóanyag iskolánk 
honlapján megtekinthető.

Karcagi díjazottak: 
II. kategóriában II. helyezett lett Pata-

ki Máté (Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium és Egészségügyi Szakgim-
názium, felkészítő tanára: Major János).

III. kategóriában I. helyezett lett Czi-
nege Tamás (Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium és Egészségügyi 
Szakgimnázium, felkészítő tanára: Ma-
jor János).

Major
Szaktanár

Egy tanulmányi verseny margójára

„Szeretünk itt élni, szeretnénk itt 
boldogulni!”- mondta újságunknak 
a Brain Drain karcagi zenekar front-
embere, aki zenésztársaival együtt lo-
kálpatriótának vallja magát. Ezen in-
díttatásból idén januárban a zenekar 
írt egy dalt városunkról, amit vendég-
előadók közreműködésével rögzítet-
tek is. Az „59-es körzet” című dal fo-
gadtatásáról, céljáról, és a zenekar to-
vábbi terveiről Törőcsik Istvánnal be-
szélgettünk.

- Mikor alakult a zenekar, és milyen 
stílust képvisel?

- A zenekar idestova 12 éve létezik, 
amelyből az első hat év után váltottunk 
Brain Drain névre nyomós okok miatt. 
A zenénk velünk együtt nőtt fel, így fo-
lyamatosan változott. Az egykori punk 
rock világból előbb durvultunk a metal 
felé, ez volt az úgynevezett „dühös kor-
szak”, majd 2017-től populárisabb irány-
ba orientálódtunk.

- Melyik korosztályt célozzátok meg?
- Nyugodtan mondhatom, hogy ér-

demben mindenkit, aki az élőzenét sze-
reti. Ha viszont szűkebb réteget kell 
megneveznem, akkor a 13-35-ös korosz-
tály. Ők a könnyűzene igazi mozgatóru-
gói, ha nincs fiatal, akit meg tudsz moz-
gatni, akkor a produkció nem életképes.

- 2018 januárjában született egy dal 
városunkról. Honnan jött az ötlet? Kik 
közreműködtek ebben?

- Egy régen szövögetett tervet valósí-

tottunk meg ezzel. Zenei ber-
kekben igyekszünk minden-
kivel jó kapcsolatot ápolni, így 
jött Finta Zsolt – FNT – a kép-
be, mint a település egyik leg-
elismertebb rappere. Ráadásul 
a srác is velünk együtt lokál-
patrióta, így a közös vonások 
megvoltak. Továbbá felkeres-
tem régi tanítványomat, Dré-
gelyvári Adrienn – Adri – sze-
mélyében, aki 16 éves kora el-
lenére azonnal igent mondott. 
Így egy stílusházasság révén 
született – eddigi munkáink-
hoz képest – egy szokatlan dal, 
„59-es körzet” címmel, amely-
re azóta már több médiafelület 
is felfigyelt. A youtube-on és a 
legfontosabb digitális zenei áruházak-
ban megtalálható.

- Mi a célotok a dallal?
- Szeretünk itt élni, szeretnénk itt 

boldogulni ellenben sok fiatallal, akik 
a 20-as éveikben máshova költöznek 
– akár külföldre is. A dallal is ezt su-
galljuk, hogy nem minden szép és jó, 
de bárhova is vet a sors, úgyis hazata-
lálunk.

- Milyen volt a fogadtatása ennek a 
dalnak?

- Őszintén: megosztó, de erre készül-
tünk. A nézettségnek jót tett, már az el-
ső 24 óra alatt 1000 fölé pörgött a szám-
láló, amire eddig nem volt példa. A dal 
egyáltalán nem a rock vonalat képviseli 

– már csak a közreműködők révén sem, 
sokkal inkább a mostani zenei hullám-
ra hajazó pop-ot. Sokan beskatulyázzák 
magukat, nem mernek váltani, ezáltal 
belefásulnak. Akik viszont megteszik, 
biztosan szembetalálják magukat olyan 
kritikákkal, hogy „ez már nem olyan, 
mint volt”. Első körben ezt kaptuk. Má-
sok viszont kellemes meglepetésként él-
ték meg, hogy mertünk más irányba is 
lépni.

- A zenekar felállása az idők során 
sokat változott. Van ennek valami kü-
lönleges oka?

- Magának a Brain Drain zenekarnak 
Nagy Péter és jómagam vagyunk a szelle-
mi atyjai, így egyfajta gyűjtőhelye azok-

nak az embereknek, akik szeretnek ze-
nélni és támogatják az elképzeléseinket. 
Sajnos sokan az instant sikerre vágynak, 
és amikor kiderül, hogy fel is kell építeni 
a produkciót – amihez kudarcok is tár-
sulnak –, a motiváció gyorsan alábbhagy. 
Ráadásul minden egyes tagcsere után 
újra kell építkezni, ami megint embert 
próbáló feladat, hiszen mókuskerékérzés 
fog el.

- Távolabbi tervek a jövőre nézve?
- Április 13-án a karcagi Hemo Klub-

ban fogunk játszani, így legközelebb itt 
találkozhat velünk a helyi közönség. 
Emellett pedig vidéki koncerteké és új 
daloké lesz a főszerep. Nincs megállás, 
úton a következő klip!

„59-es körzet” – dal született Karcagról
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Nótás Fiúk Nőköszöntő Gála 
kérhető dalok listája

Karcag, Déryné Kulturális Központ 
2018. március 11. 15.00 óra

Népdalok
Által mennék én a Tiszán ladikon; Búza, búza, de szép tábla 
búza; De szeretnék hajnalcsillag lenni; Elindultam szép hazám-
ból; Két út van előttem

Hallgatók
Balogh Örzse keszkenőjét; Édesanyám kössön kendőt; Kár va-
lakit visszahívni; Keresek egy csendes zugot; Keresztúri nagy-
vásárból; Messze mentél nagyon messze; Nem születtél te sem, 
mint én; Parancsold meg a szívemnek; Tavasz végén kinyílott 
már az akácfa; Tegnap sem ragyogott több csillag az égen; Tom-
bolj vihar, tépd a fákat; Visszanézek életemre 

Andalgók
Abasári csárdás; Befordultam a konyhára; Csárdás kis kala-
pot veszek; Kertes ház, benne egy nyíló rózsa; Lenn a délibá-
bos Hortobágyon; Ne mondja senkinek; Pántlikás kalapom fúj-
dogálja a szél; Szőke kislány csitt, csitt, csitt; Tűzpiros rózsaszál

Csárdások
100 Ft-nak 50 a fele; Egy asszonynak kilenc a leánya; Ha a jó 
bor megöregszik, megvénül; Kétszer kettő sosem három; Liba-
máj, kacsamáj; Megérett a piros alma; Mikor mentem a boros-
pince felé; Nádfedeles kis házikóm; Nem zörög a haraszt; Piros, 
piros, piros; Réten, réten, sej a…; Rózsák gyöngyvirágok; Szere-
lemből sosem elég; Túr a disznó, túr a mocsár szélen

Frissek
Ejnye be jó lakodalom; Hajnalom, csillagom; Háromnapos la-
kodalom; Hogy ha a világon bor se volna; Ici-pici kis galam-
bom; Piros alma csüng az ágon; Részeg vagyok rózsám; Tíz pár 
csókot egy végből; Van nekem szeretőm egynehány; Vékony 
deszka, vékony deszka…

Operett, daljáték részletek
Egy rózsaszál szebben beszél; Rákóczi megtérése; Ó bajadérom; 
Ma Önről álmodtam megint

Táncdalok
Egy szál harangvirág; Lazítani; Okosabban kéne élni; Szeres-
sük egymást gyerekek

Sramlik
A 46-os sárga villamoson; A régi mániám; Ha már tavasz van, 
legyen tavasz; Hallod-e Rozika te; Jöjjön ki Óbudára; Nem az a 
fontos az ember hány éves; Sej, haj Rozi; Uncili, smuncili

Értesítjük a város lakosságát, hogy 2018. március 14-én az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezés biztonságos és zavartalan lebonyolítása érdekében a követ-
kező, városközpontot érintő útlezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani:

06.00-19.00 óráig lezárásra kerül 
a Kossuth téri szervizút a Dózsa György u. 2. (Hírlapárus) számtól a Horváth Ferenc u. 1. számig.

06.00-19.00 óráig MEGÁLLNI TILOS
a Kossuth téri leállósávban (a református templomtól a Kossuth-szoborig).

15.00-19.00 óráig az utak az alábbi helyszíneken kordonnal kerülnek lezárásra
 - Madarasi u. – Eötvös u. sarok
 - Horváth Ferenc u. 3-5.
 - Dózsa György u. – Táncsics krt. sarok
 - Kertész József u. 1. 
 - Dózsa György u. 2. (Hírlapárus)
 - Rendőrségi szervizút a Püspökladányi u. felől
 - Kálvin u. – Varró u. sarok

A 17.45 órakor kezdődő fáklyás felvonulás útvonala a következő útszakaszokat érinti:
Városháza előtti tér – Dózsa György u. – Kacsóh u. – Kossuth tér – Szent István sgt. – Széchenyi sgt. – Püspökladányi u. – Kálvin u. – Országzászló – Város-
háza előtti tér.

Kérjük, közlekedjenek óvatosan és körültekintően!

Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár

TÁJÉKOZTATÁS ÚTLEZÁRÁSRÓL ÉS FORGALOMKORLÁTOZÁSRÓL
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2018. március 2. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Ápolók napja
18.40 Nótapercek
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
 magazin
 Aktuális kérdések - különkiadás
 Anyaszállás ünnepélyes átadása               
 Karcagi hírek:
 - Adójogszabályok változásai
 - Diákolimpia
 - Györffy Napok 
  - koszorúzás
  - megnyitó
 - Szépkiejtési verseny
 - Piaci körkép
 Háttér 
 Turisztikai sajtótájékoztató
20.20 Nagykunsági Híradó
20.40 Györffy Bál 2018

2018. március 6. kedd
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Jöjjetek Hozzám – református  
 istentisztelet
19.30 Karcagi hírek

20.00 A Hit Szava – római katolikus  

 szentmise  

20.55 XII. Nemzetközi Kevi Böllértalálkozó

 Nótaszó

2018. március 8. csütörtök

18.00 Műsorajánlat

18.05 Nagykunsági Híradó

18.25 Néptánc Gála I.

18.45 Néptánc Gála II.

19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti  

 magazin

 Aktuális kérdések 

 Vendég: dr. Molnár Sándor

 Karcagi hírek:

 - Új mentőautó Karcagon

 - Anyaszállás 

 - Gazdafórum

 - Tovább épül az M4

 - Böllértalálkozó

 Háttér 

 Húsvéti dekorációk

20.20 Nagykunsági Híradó

20.40 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

Március 3. (Szombat)
8-13 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Március 4. (Vasárnap)
9-12 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca3.)

Gyógyszertári 
ügyelet

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, Berekfürdő 
területére vonatkozik, hétvégékre 

és esetleges ünnepnapokra 
(péntek 16.00 órától 

hétfő reggel 07.00 óráig).

Március 03-04. 
 Dr. Dániel Mihály  
 Karcag, Sport utca 13.
 Tel.: 06/30-205-3260

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

Anyakönyv
Házasságkötés

2018. február 23.

Hérmán Adrienn - Mikics József

Halálozás
Juhász János 

 (1955)

Szabó József 

 (1932)

Varga István 

 (1934)

Mátyus Imre 

 (1919)

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk 
a református iskola iránt érdeklődő 
kedves szülőket

beiskolázási 
szülői tájékoztatónkra.

Időpont: 2018. március 5-én (hétfő) 17.00 
Helye: az iskola I. emeleti terme (Kálvin u. 2. szám)

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket!
Iskolavezetés

A Karcag Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete pályázat útján 

bérbeadásra meghirdeti az alábbi ingatlanát:
Karcag, Széchenyi István sugárút 83. 

C. épület fszt. 4. alatti lakás

Helyiségei: 1 szoba, hálófülke, előszoba, főzőfülke, 
kamraszekrény, fürdőszoba-WC 
A lakás alapterülete: 33,68 m2

Komfortfokozat: komfortos
Közművei: víz, villany  
Fűtési módja: egyedi fűtés
A lakás bérbeadása: megtekintett állapotban

A lakás a helyszínen megtekinthető az alábbi időpontokban:
- 2018. március 06. napján (kedd): 9.00 - 9.30 óráig
- 2018. március 09. napján (péntek): 9.00 - 9.30 óráig

A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. március 14. napja 16.00 óráig beérkezően.

A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet a Kar-
cagi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodájá-
ban (fszt. 52. sz. iroda, Tel.: 06/59-500-610/745 mellék). 

A pályázati kiírás megtekinthető a Karcag Városi Ön-
kormányzat hirdetőtábláján, valamint Karcag Város hon-
lapján (www.karcag.hu).

Kedves karcagi lakosok!
Hagyományainkhoz híven az idén is 

megjelent az elmúlt év jeles eseményeit 
magába foglaló Karcagi Kalendárium.

A kalendárium 
megvásárolható 
az Ifjúsági Ház - 

Csokonai Könyvtár 
épületében a 

könyvtár 
nyitvatartási 
ideje alatt.

 Kedd-péntek:  10.00-18.00 óra
 Szombat:  08.00-12.00 óra

Ára: 600 Ft

Lapzárta: 
2018. március 5. (hétfő) 12 óra

Sorstársak figyelem!
A Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Egyesület Karcagi Csoportja 
értesíti a tagságot, hogy a 
csoport-összejövetelünk 

2018. március 23-án (pénteken) 15 órakor 
lesz a Rákóczi út 3. szám alatti helyiségünkben. 

Minden sorstársunkat szeretettel várunk. 

Részvételi szándékukat 2018. március 15-ig 
szíveskedjenek jelezni! 

Vezetőség
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Ingatlan
Karcagon a főtérhez közel, 712 
m2-es telken, teljes közműve-
sített, lebontásra vagy nagy 
felújításra 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.
Karcagon, az Attila utca 17. szám 
alatt 3 szobás+nappalis, felújí-
tott családi ház, melléképüle-
tekkel eladó. Lakáscsere is le-
hetséges I. emeletig. Tel.: 06/30-
218-9818.
Eladó Karcagon a Kisvénkert-
ben, a Kékvirág utcában egy 939 
m2 telek, fele felkerítve, rajta la-
kókocsi, fúrt kút. Tel.: 06/30-216-
9216.

Régi családi ház nagy gazdasági 
épületekkel eladó. Irányár: 4,9 M 
Ft. Cím: Karcag, Damjanich utca 
12/b. Tel.: 06/30-850-7819.

Karcag városközpontban, 50 m2-
es IV. emeleti, kétszobás lakás el-
adó (bolt, óvoda, bölcsőde a kö-
zelben). Tel.: 06/30-208-0095.

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

Kopasztott pecsenye és kövér 
kacsa rendelhető minden pén-
tekre húsvétig, illetve a kész-
let erejéig. Cím: Karcag, Soós 
István utca 12. szám. Tel.: 06/59-
311-969, 06/30-244-5160.

Vegyes
Eladó minőségi tűzifa kony-
hakészen, kalodába rendezet-
ten, sorba rakva (bükk, tölgy és 
gyertyán vegyesen). Ára: 15.000 
Ft/kaloda. Ingyenes házhozszál-
lítással. Tel.: 06/30-839-6710.

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 gáztűz-
hely (palackosra is köthető, 17.000 
Ft), sötét színű dohányzóasztal 
(5.000 Ft) Karcagon, a Szent István 
sgt. 36. alatt. Érdeklődni: 10.00-
16.00 óráig. 

Eladó Csepel 125-ös (csak a mo-
torja), papírtéglanyomó prés, 
dongómotor meghajtású ke-
rékpár, 220 V-os cirkula, robi 
151-es (rotakapával, pótkocsi-
val). Tel.: 06/30-216-9216.
Karcagon 120 literes Hajdu vil-
lanybojler eladó. Tel.: 06/30-
768-4225.
4 részes szekrénysor és 2 db fo-
tel eladó. Tel.: 06/30-499-9237.
Télálló étkezési Desire burgo-
nya kapható a Szivárvány utcai 
Gumiszervizben.
Karcagon, a Rózsa utca 17. szám 
alatti régi ház (zugban) nagy te-
lekkel, alsóépületekkel eladó. 
Irányár: 3,5 M. Ft. Ugyanitt szek-
rények, heverők, fotelek, szőnye-
gek olcsón eladók. Tel.: 06/59-
314-337
Kertészkedni akaró tagokat ke-
res kertbarátkör egyesületünk. 
Földet biztosítunk. Tel.: 06/30-
473-5017. 

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár-cse-
rét, felhajtást, méretre munka-
ruhát, férfi szövet- és bársony-
nadrág, bőrkabát varrását rövid 
határidőre 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 
bérelne, és vállal növényvédel-
mi szaktanácsadást, szakirányí-
tást. Tel.: 06/30-785-0690. 
Növényvédelmi szakirányítást, 
szerződéskötéssel, számlaké-
pesen vállalok. Kenyeres László 
okleveles növényorvos, tel.: 
06/30-785-0690.

Földet bérelnék Biharnagy-
bajom, Karcag, Kaba, Nádudvar, 
Nagyrábé, Püspökladány, Sár-
rétudvari térségében. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 06/70-370-
1149.
Cserépforgatást, tetőjavítást és 
teljes körű építőipari munkát 
vállalok. Tel.: 06/30-599-9238.
Tetőmunkákat és javításokat is 
vállalok. Sütő Kálmán ácsmes-
ter, tel.: 06/30-584-2767.
Fodrász házhoz is megy! Kizá-
rólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauert, hajfestést vállalok. 
(Délelőtt a fodrászüzletben dol-
gozom, délután megyek ház-
hoz.) Tel.: 06/30-447-3918.
Feleslegessé vált papír - és fém-
hulladékát ingyen elszállítom! 
(Mosógép, hűtőgép, gázkészü-
lék, stb.) Tel.: 06/30-265-4197.
Trapézlemez többféle színben 
kapható, 1450 Ft/m2 (kerítésnek, 
tetőnek, garázsnak). Tel.: 06/30- 
265-4197.

APRÓHIRDETÉS

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.

TISZTELT HIRDETŐINK!
SZERKESZTŐSÉGÜNK A HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 
FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!

Tisztelt Szülők!
A Karcag Városi Önkormányzat szándéka a helyi társadalom megbecsülésének jele-

ként, hogy a 2018. évtől kezdődően kiemelten kívánja támogatni a gyermeket vállaló csa-
ládokat, amelynek tükrében a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kar-
cag Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.26.) önkormányzati 
rendeletében rendelkezett a Babacsomag bevezetéséről. 

A költségvetési rendelet értelmében Babacsomag a 2018. január 1-jén, vagy azt köve-
tően született újszülöttek gondozását segítő egyszeri természetbeni támogatás bruttó 
20.000.-Ft értékben, amelynek feltételrendszerét a Karcag Városi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete által elfogadott szociális rászorultságtól független alanyi jogon nyújtott tá-
mogatásokról szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete szabályozza. 

Az Önkormányzat által biztosított Babacsomag olyan babaápolási termékeket, hasz-
nálati tárgyakat tartalmaz, amelyeknek a mindennapok során hasznát tudják venni.

Babacsomagban részesül az a gyermek, aki 2018. január 1-jén, vagy azt követően 
született, és a szülője vagy törvényes képviselője a gyermek születését megelőző 1 év-
nél hosszabb ideje Karcag város közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendel-
kezik, és életvitelszerűen ott lakik. 

A Babacsomagot egy gyermek után egy alkalommal, és kizárólag az egyik szülő vagy 
törvényes képviselő veheti igénybe a gyermek születését követő hónap 15. napjától, de 
legkésőbb a gyermek 3 hónapos koráig. Amennyiben a szülők külön élnek, az a szülő, 
vagy törvényes képviselő tarthat igényt a Babacsomagra, akinek a háztartásában a gyer-
mek nevelkedik.

A fentiek alapján tájékoztatjuk a tisztelt szülőket és leendő szülőket, hogy részükről 
nem igényel semmilyen teendőt a támogatás igénybevétele. 

A Babacsomag átvehető a fenti határidőn belül a Karcagi Polgármesteri Hivatal 1. 
emelet 24. sz. irodájában, ügyfélfogadási időben 8.00 - 16.00 óra között. 

Kérem, hozzák magukkal a személyazonosító igazolványukat, a lakcímkártyájukat, 
valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját, amelyek szüksé-
gesek az átvételi elismervény hiteles kitöltéséhez. 

A 2018. január-február hónapban született gyermekek szülője vagy törvényes képvi-
selője 2018. március 19. napjától veheti át a Babacsomagot.

További felvilágosítást a 06/59-500-649-es telefonszámon kaphatnak. 

A Karcag Városi Önkormányzat minden karcagi babának és családjának örömökkel 
teli, egészségben eltöltött hosszú, boldog életet kíván!

Dobos László
Karcag város polgármestere
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SPORT

Február 24-25-én Miskolcon 
került megrendezésre a Grund-
birkózó Diákolimpia országos 
döntője, amelyre az ország min-
den pontjáról száznyolcvan csa-
pat szeretett volna bejutni, de 
a kiírás szerint ez csak negy-
vennek sikerülhetett. A karcagi 
Györffy István Katolikus Általá-
nos Iskolának két csapattal is si-
került ez a bravúr. Szombaton az 
első korcsoportosok (2009-2010-
ben születettek) küzdelmeit bo-
nyolították le. Itt indulhatott a 
területi bajnok Karcag fiúcsapa-
ta. A csodálatos rendezésű dön-
tőn világ és olimpiai bajnokok 
egész sora jelent meg vendég-
kén (szám szerint tizenegyen), és 
nemcsak birkózók, hanem öttu-
sa és kajak-kenuban diadalmas-

kodó világnagyságok is. A pá-
ratlan körülmények, a rendezés 
és a hangulat igazi ünnepet va-
rázsolt a gyermekeknek a mis-
kolci Városi Sport és Szabadidő 
Központban. Persze a színvonal 

is ennek megfelelő volt. Hármas 
csoportokban kezdődtek a küz-
delmek. A karcagi fiúk azonnal 
a későbbi bajnok miskolci Gyar-
mati Dezső sporttagozatos is-
kolával kezdtek, és sajnos 6-1-
re alulmaradtak. Következett a 
Magyarmecskei Általános Isko-
la, akiket magabiztosan 5-2-re le-
győztek. Csoportmásodikként 
egy újabb trióba kerültek a fiúk. 
Itt már a IV - VI. helyért küzdöt-
tek. Bravúrt bravúrra halmozva, 
előbb a berettyóújfalui Diószegi 
Sámuel Általános Iskolát 6-1-re, 
majd a zalaegerszegi Kincskere-
ső Általános Iskolát 4-3 arányban 
múlták felül. Ezzel a teljesítmény-
nyel Magyarország negyedik leg-
jobb grundbirkózó csapata lett a 
györffyseké. 

Akik a sikereket elérték: Ku-
rucz Pityesz István, Molnár Zé-
tény, Ugocsa Richárd, Horváth 
Bence, Szabó Sándor, Sánta Le-
vente, Varga Dominik, Kir Enes, 
Kovács András. Szép volt fiúk! 

Vasárnap bonyolították le a 
II. korcsoportosok küzdelmét 
(2007-2008-ban születettek). Itt 
a területi bajnokság második he-
lyén végzett lányaink mérhet-
ték össze tudásukat, amelyet két 

ötös csoportban bonyolítottak 
le. A sors iróniája, hogy ismét a 
későbbi győztes miskolci Gyar-
mati Dezső sporttagozatos is-
kolával kezdtünk. Megszorítani 
sem tudtuk őket, ők is, mint a fi-
úk a nehézatlétikában jelesked-
nek versenyszerűen. A 7-0-ás ve-
reségből fel tudtuk rázni lánya-
inkat, és 4-3 arányban legyőz-
tük Domaszék csapatát. Követ-
kezett egy izgalmas csata a pé-
csi Meszesi Általános Iskola el-
len, sajnos 4-3 arányban ők nyer-
tek. Közben a domaszékiek 5-2 
arányban felülmúlták a szegedi 
Dózsa György Általános Isko-
la csapatát, akik nagyon jó erő-
ket vonultattak fel. Következ-
tek számunkra a szegediek, saj-
nos kikaptunk tőlük 4-3 arány-
ban. Körbeverés történt. Kez-
dődött a számolgatás, és egyet-
len kiemeléssel a Domaszék lett 
a csoportharmadik (akiket le-
győztünk előtte), a karcagi lá-
nyok pedig csak az ötödikek. Az 
utolsó helyosztó mérkőzésen vi-

szont legyőztük 4-3 arányban a 
Bakonycsernyei Általános Isko-
la csapatát, így a kilencedik he-
lyen végeztek a Györffy-s lánya-
ink. Három vereség, két győze-
lem. Ez nem rossz teljesítmény 
annak a tükrében, hogy a csa-
pat egy részét korengedmény-
nyel I-es korcsoportos lányok al-
kották. Akik ezt a tisztes ered-
mény kiharcolták: Mihály Fló-
ra, Molnár Szonja, Bujdosó Sa-
rolta, Nagy Emese, Budai Cintia, 
Tóth Melissza Bianka, Demeter 
Viktória, Tukarcs Hanna, Dobrai 
Hanna, Balogh Réka. Testnevelő 
tanár: Miklóssy Krisztián.

Elismerés az iskola vezetésé-
nek, hogy felismerte és támogatta 
azt a kezdeményezést, amely sze-
rint a gyermekek testi és mentális 
nevelését, a sok sikerélmény biz-
tosítását a birkózósport eme játé-
kos elemével is lehet gyarapítani. 
Szép volt fiúk, szép volt lányok, 
hajrá karcagi birkózás!

Szűcs András

Gyöffys sikerek a Diákolimpián
BIRKÓZÁS

ESKRIMA
Idén februárban került meg-

rendezésre az I. Karcag Kupa 
Nyílt Eskrima Verseny, amelyen 
számos alföldi régióba tartozó Es-
krima iskola megmérettette ma-
gát. Az összesített éremtáblázat 
alapján az első helyen a karcagi 
csapat végzett. Minden verseny-
zőnkre nagyon büszkék vagyunk, 
hiszen nagyszerűen helytálltak a 
megmérettetések során. 

Karcagi eredmények: Gyerek 
formagyakorlat kategóriákban: 
Fekete Csilla-arany, Domján 
Tünde-arany, Pányi László-

arany, Ökrös Máté-ezüst, Feke-
te Tibor-ezüst, Vászon Vivien-
bronz érem.

Gyerek küzdelem kategóriák-
ban: Fekete Csilla-arany, Vászon 
Vivien-arany, Dániel Gréta-
ezüst, Dániel Zalán-ezüst, Dom-
ján Tünde-ezüst, Ökrös Máté-
bronz, Ökrös Vince-bronz, Fe-
kete Tibor-bronz érem.

Felnőtt senior kategóriában 
Mészáros Viktor egy ezüsttel 
(duplabot első érintés) és egy 
bronzzal (Eskrima viadal) zár-
ta a versenyt.

A kupa legeredményesebb 
versenyzője a karcagi Domján 
Tünde lett, aki a női ifjúsági 
viadalban is indult, és első he-
lyezést ért el, így két aranyat és 
egy ezüst érmet vihetett haza.

Felkészítők: Disznós Imre, 
Mészáros Viktor és Vass József 
András. 

Külön köszönjük a versenyző 
gyerekek szüleinek aktív rész-
vételét és segítségét a verseny 
lebonyolítása során.

Disznós Imre

Az első régiós verseny Karcagon


