
Az elmúlt években 3,5 mil-
liárd forint összértékű fejlesz-
tés valósult meg a karcagi Kátai 
Gábor Kórházban, és mintegy 
félmilliárd forintnyi további be-
ruházás jelenleg is folyamat-
ban van - mondta a földműve-
lésügyi miniszter a kórházban 
tartott sajtótájékoztatóján feb-
ruár 2-án, pénteken.

Dr. Fazekas Sándor, a tér-
ség országgyűlési képviselője 
kifejtette: ennek köszönhetően 
a mintegy százezer ember ellá-
tását biztosító kórház főépüle-
te teljes egészében megújult, 
majd a mellékszárnyak, kiegé-
szítő épületek felújításával foly-
tatódott a munka, továbbá ér-
tékes diagnosztikai és műtőbe-
rendezéseket szereztek be.

A kórház látványos fejlődé-
se, és európai színvonalúvá vált 
betegellátása annak a széles kö-
rű összefogásnak az eredmé-
nye, amelynek eléréséért so-
kan dolgoztak. Mindezt azért 
kell hangsúlyozni, mert vannak, 
akik „mindennapi politikai ha-
szonszerzésből” cáfolják ezeket 
az eredményeket, elég csak dr. 
Lukács László György jobbikos 
parlamenti képviselő felelőtlen 
kijelentéseire gondolni - jegyez-
te meg dr. Fazekas Sándor. A mi-

niszter kitért rá: a Jobbik politi-
kusa például hiányolja, hogy ke-
vés orvos dolgozik a kórházban.

A miniszter kijelentette: a szak-
emberek egy része valóban más 
országokban keresett munkát, 
pótlásuk azonban a kormányzati 
intézkedéseknek köszönhetően 
folyamatos. Több szakember vol-
na azonban, ha dr. Lukács László 
György családi cégén keresztül az 
elmúlt években nem foglalkozott 
volna célirányosan azzal, hogy 
orvosokat közvetítsen többek kö-
zött ebből a térségből is külföldre 
- hangsúlyozta dr. Fazekas Sándor.

Kovács Sándor, a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Közgyűlés 

elnöke felsorolta, hogy a kórház 
fejlesztése mellett az élet más 
területein - közlekedés, oktatás, 
városrehabilitáció - milyen fon-
tos beruházások készültek el az 
elmúlt években.

Nagyné László Erzsébet, a 
kórház főigazgatója az elhang-
zottakat a következőkkel egészí-
tette ki: az intézményben közre-
működő orvosokkal mindig si-
került pótolni a szakorvoshiányt. 
Így például közreműködők se-
gítségével 2016 óta végeznek a 
kórházban vesekőzúzás, így az 
érintett betegeknek nem kell el-
utazni a gyógyításért Debrecen-
be vagy Szolnokra - mutatott rá.
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3,5 milliárd forint értékű fejlesztés történt 
2010 óta a Kátai Gábor Kórházban 

Új esetkocsit kapott a karca-
gi mentőállomás. Az új jármű-
vet ünnepélyes keretek között 
február 26-án, hétfőn adták át 
használatra a dolgozóknak.

Karcag azon szerencsés men-
tőállomások és városok közé 
tartozik, ahol esetkocsi is állo-
másozik. Az esetkocsit az kü-
lönbözteti meg a hagyomá-
nyos mentőautótól, hogy az 
alapfelszereltségű mentőautó-
ban minden probléma keze-
lését meg tudják kezdeni, de a 
jobban felszerelt esetkocsi már 
orvosszintű ellátást is tud biz-
tosítani. A mentőápoló és men-
tőgépkocsivezető mellett egy 
harmadik személy, egy mentő-
tiszt vagy egy mentőorvos is ül 
az autóban. Ennél már csak a 

rohammentő képes nagyobb el-
látásra, de abból csak a megye-
székhelyeken állomásozik egy 
vagy esetleg kettő.

Kovács Sándor, a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Közgyű-
lés elnöke köszöntőjében hang-
súlyozta, hogy egy vadonatúj, 
fejlett technológiával felszerelt 
mentőautó önmagában, az azt 
működtető emberek nélkül sem-
mit sem érne. - Nagyon kevés 
ember alkalmas arra, hogy men-
tőápoló, gépkocsivezető, mentő-
tiszt legyen. Különleges ember-
nek kell lenni, bírni kell a haj-
tást, bírni kell a stresszt, ami fel-
őrli az embert. Könnyebbség az, 
ha új eszközök vannak, új gép 
van, de az ember nem pótolható 
– fogalmazott az elnök.

Dr. Csató Gábor, az Orszá-

gos Mentőszolgálat főigazgató-
ja beszédében kiemelte, hogy a 
tavalyi évben kormányzati for-
rásból összesen 193 új esetkocsit 

vásároltak, amely az idei évben 
további 117 autóval fog bővülni 
több mint 3,2 milliárd forint ér-
tékben. Ezeknek a korszerű jár-

műveknek az egyike február vé-
gétől a karcagi mentőállomáson 
teljesít szolgálatot.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Új esetkocsit kapott a karcagi mentőállomás

Hetedszer tartottak 
Wass Albert-maratont

A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészség-
ügyi Szakgimnázium hetedik alkalommal csatlakozott a Wass 
Albert-maratonhoz.

Korábban huszonnégy órán keresztül tartott a rendezvény, de 
ma már csak hatórás szépirodalmi estet rendeznek a gimnázi-
umban.

Február 23-án, péntek este ötvennyolc helyszíne volt a ma-
ratonnak Észak-Amerika, a Felvidék, Erdély és Magyarország te-
lepülésein. Jász-Nagykun-Szolnok megyében Karcag, Jászfénysza-
ru, Törökszentmiklós és Jászberény csatlakozott a felolvasáshoz.

Nagy Éva igazgatónő a Himnusz közös eléneklése után be-
mutatta képekkel és idézetekkel illusztrálva Wass Albert életét, 
munkásságát. A gyerekek székely anekdotákat adtak elő.

Wass Albert műveiből szavalóversenyt is rendeztek. Míg a zsű-
ri értékelt, addig az iskola tánccsoportja mezőségi táncokat mu-
tatott be.

Ezt követően interaktív műveltségi vetélkedőt tartottak, amely-
nek célja az erdélyi költők munkásságának megismertetése volt.

Az utolsó órában a felnőttek és a diákok erdélyi írók műveiből 
olvastak fel egészen éjfélig.
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok
Automatikusan 

az első pont
No, nem az egykori „március idusa” 

pontjai közül gondoltam az elsőre. Va-
lamivel profánabb, bár ez is 12 pont. 
Ez most az ENSZ-hez van címezve, ahol 
szintén a bevándorlás témája van napi-
renden, és szintén a Soros-féle koncep-
ciót támogatja az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének a főtitkára és a migráci-
ós bizottság elnöke is.

Ha körbe nézünk Európában, min-
denütt az illegális migráció problémája 
áll a középpontban. Le lehet egyszerűsí-
teni ugyan a kérdést majdnem igenre és 
nemre, mégis azt láthatjuk, hogy a poli-
tikai, hatalmi játszmák elhúzódhatnak. 
Németországban például csak március 
14-én lesz majd új kormány, noha már 
hat hónapja választottak. Olaszország-
ban pedig úgy tűnik, szintén erős patt-
helyzet alakult ki. Bár győzött a jobbkö-
zép Berlusconi vezette koalíció, de az új 
választási metódus szerint mégsem érte 
el a 40%-ot a pártblokk, amivel közvetle-
nül kormányt tudnának alakítani. A leg-
erősebb párt pedig az „5 csillag mozga-
lom” (M5S) a maga 31%-ával, de a szél-
sőségesen elitellenes párttal nehéz lesz 
majd a koalíciós kormányzás. Kampá-
nyának a középpontjába a „feltétel nél-
küli alapjövedelem” megvalósítása állt. 
Ez azt jelenti, hogy az olasz állampolgár-
oknak alanyi jogon járna egy fix alapjö-
vedelem, amely a minimális megélhetést 
biztosítaná. Ezt mindenki kapná függet-
lenül a jövedelmi helyzetétől. 

Elég nehéz itteni fejjel belegondolni, 
hogy ez egyáltalán megvalósítható-e, 
amikor is az elmúlt választási ciklusban 
kb. 600 ezer migráns érkezett a különféle 
tengeri és egyéb útvonalakon. Eszmélet-
lenül megterhelné a költésvetést, cca. 20 
milliárd euro többletkiadást jelentene. 
Mindenesetre a déli tartományokban és 
Sziciliában, ahol a munkanélküliség a 
legnagyobb, 50%-ot is elért az M5S.   

A jobbközép koalícióban a Forza Italiát 
végülis néhány százalékkal megelőzte 
a Liga, amely most elhagyta az „Északi” 
jelzőt, és kampányának középpontjába a 
migráció megakadályozását és a szemé-
lyi jövedelemadó 15%-ra való csökkenté-
sét helyezte. A vesztes Demokrata pártra 
sem volt most jellemző, hogy az illegális 
bevándorlás mellett érveljenek. Renzi, a 
párt elnöke levonta a konzekvenciákat, és 
már hétfőn lemondott. Az olasz nép végig 
tisztában volt a választások igazi tétjével.

Az itthoni áprilisi választások valódi 
tétje is az illegális migráció megakadá-
lyozása. Úgyhogy ha az ENSZ migrációt 
tárgyaló bizottságában a magyar kor-
mányzat 12 pontos javaslatát nem fo-
gadják el, akkor automatikusan az első 
pont lép érvénybe…

-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

Tájékoztató
a Karcagi Járási Hivatal 
ünnepi ügyfélfogadási 

rendjéről

2018. március 10. (szombat)
ügyfélfogadás: 

8.00-12.00 óráig

Kormányablak Osztály
ügyfélfogadása: 
8.00-15.00 óráig

2018. március 16. (péntek)
ügyfélfogadás szünetel

Megértésüket köszönjük!
Hodos Julianna

járási hivatalvezető 

(...folytatás az 1. oldalról)
Dr. Csató Gábor hangsúlyoz-

ta, hogy az itteni bajtársak éves 
szinten több mint négyezer ese-
tet látnak el, és megköszönte a 
dolgozók magas szintű munká-
ját.

Dobos László, Karcag város 
polgármestere úgy érzi, a modern 
esetkocsival nemcsak a mentő-
szolgálat, hanem a város is gaz-
dagabb lett. - Ott van a felirat a 
mentőautókon, hogy „Hivatás az 
életért”. Nem véletlenül van ott, 
hiszen akik ezt a nagyon nehéz 
munkát űzik, azok hivatásként 
kell, hogy működjenek, dolgoz-
zanak és éljenek – mondta a vá-
rosvezető.

A köszöntő gondolatok után 
az átadást jelképező nemzetiszí-

nű szalagot Kovács Sándor el-
nök, Dobos László polgármes-
ter, dr. Csató Gábor főigazga-

tó és dr. Korcsmáros Ferenc, az 
Országos Mentőszolgálat Észak-
Alföldi régiójának vezetője vág-

ta át, majd körbejárták az új 
esetkocsit, és a bajtársak segít-
ségével néhány funkciót is meg-
tekintettek.

Kardos József megyei men-
tőtiszt az ünnepséget követő-
en néhány számadatot is meg-
osztott velünk. Így beszélt ar-
ról, hogy a karcagi mentőál-
lomás négy települést, míg az 
esetkocsi – mivel a környező te-
lepüléseknek nincs esetkocsija 
– a térségben tizenkét telepü-
lést lát el. Hozzátette, hogy csu-
pán a karcagi mentőállomás az 
előző évben 160.000 kilométert 
tett meg, amelyből négyszer le-
hetne körbeautózni a Földet, és 
4000 mentési feladatot látott el.

Kapás Mónika

Új esetkocsit kapott a karcagi mentőállomás
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Csináthné Bakó Éva 
Erzsébet a Györffy Ist-
ván Katolikus Általános Is-
kola pedagógusa 1980-ban sze-
rezte meg az általános iskolai taní-
tói oklevelét ének-könyvtár szakkollégiummal a Debreceni Tanítóképző 
Főiskolán. Pályakezdőként az Általános Iskola és Diákotthonban kezdte 
meg tanítói munkáját. 1990-től a Györffy István Általános Iskola tanítója. 
Az alsó tagozat szakmai munkáját munkaközösség-vezetőként és igazgató-
helyettesként is irányította. Kiemelkedő nevelő-oktató munkája elismeré-
seként az iskola érdekében végzett áldozatos tevékenységéért a nevelő-
testület 2005-ben Györffy Emlékplakettet adományozott részére. Szá-
mos iskolai program, rendezvény ötletgazdája és lebonyolítója. Szakmá-
ja iránt elhivatott, kimagasló munkabírásának és lelkesedésének köszön-
hetően feladatait mindig maradéktalanul ellátja. Nevelő-oktató munká-
ját az igényesség, következetesség és eredményesség jellemzi. Tanórái és 
osztályfőnöki tevékenységei során nagy gondot fordít a tanulók szemé-
lyiségfejlesztésére. Szívügye a tehetséggondozás, önzetlenül segíti a tá-
mogatásra szorulókat. Tanítványai kiemelkedő eredménnyel szerepel-
nek városi, megyei és országos szintű tanulmányi, kulturális és művé-
szeti versenyeken. Korán felismerte a számítógép jelentőségét és a minő-
ségfejlesztés fontosságát az oktatásban. 1999-ben oktatási informatikusi 
végzettséget, majd 2012-ben okleveles minőségfejlesztő tanári oklevelet 
szerzett a Szegedi Tudományegyetemen. Szakmai felkészültsége, mód-
szertani tudástára példamutató. Egész életét áthatja a pedagógusi elhiva-
tottság, a gyermekek szeretete, a pedagógus pálya iránti elkötelezettsége.

- Nem számítottam erre az elismerésre, nagyon meglepett. Boldogsággal 
töltött el, hogy az iskolám vezetői felterjesztettek erre a neves díjra. Meg-
tisztelő volt számomra a megerősítés a város képviselő-testületétől is. Úgy 
gondolom, hogy a szeretett tanítványaimmal elért eredményekért, a kö-
zel 40 éves pedagógiai munkámért, a pedagógus pálya és a város iránti el-
kötelezettségemért részesülhettem ebben a csodálatos elismerésben, ame-
lyet ezúton is tisztelettel köszönök meg iskolám vezetőinek és a város kép-
viselő-testületének. Köszönettel tartozom volt és jelenlegi tanítványaim-
nak szeretetükért, szorgalmukért, kitartásukért, szüleiknek, segítő mun-
kájukért, amellyel pedagógiai sikereimhez eljuttattak. Továbbra is szeret-
nék megfelelni az iskolai, a tanulói, a szülői elvárásoknak, a kor kihívása-
inak, és egészségben szeretném befejezni a pedagógus pályámat - mondta 
a kitüntetett.

Lévainé Kovács Ró-
za matematika-fizika 
szakos tanárnő, aki 1983-
ban a Bessenyei György tanár-
képző főiskolán Nyíregyházán sze-
rezte meg az alapdiplomáját. Ma már mesterpedagógusként és szakta-
nácsadóként végzi igényes, magas színvonalú munkáját. A szakmai ered-
ményeken túl a sport, és annak ápolása mindig fontos volt számára úgy 
is, mint művelője és úgy is, mint átadója. Már kezdő pedagógusként élé-
re állt a városi diáktűzoltó csapatnak, amellyel háromszor is országos 
első helyezést értek el. 1972-től töretlenül hódol a tájfutói sportágnak. 
Olaszországban, Romániában, Szlovákiában országos versenyeken ér-
mes helyezéseket elérve öregbítette a sportág és városunk hírnevét. A ku-
paversenyek rendszeres résztvevője és díjazottja. A mai napig heti 4-5 
edzést végez, évente 25-30 versenyen vesz részt. Fontosnak tartja a fiata-
lok mozgásra nevelését. Ennek szellemében került be az általa szervezett 
Határtalanul! programok közé a játékos sportverseny és az Erzsébet nap-
közis táborok programjaiba a tájfutás alapjainak megtanítása. Nemcsak 
mint pedagógus és tájfutó, hanem mint a Kováts Tehetségpont vezetője 
kiemelten támogatja a tehetségprogramokba beépített sportot, mozgást, 
tájékozódási futást. Ennek köszönhetően szervez versenyeket, készít táj-
futó térképeket, és tanítja tanítványait e nemes sport rejtelmeire.  

- Örömmel fogadtam a díjat. Mivel voltak előjelei, így azt hittem, hogy 
nem lesz meglepetés, nem lesz akkora élmény. Azonban az a hangulat, 
ami a díjátadón volt, hogy a nézők olyan kedvesen, lelkesen tapsoltak, az 
felejthetetlen. Úgy gondolom, hogy a díjat egyrészt a 45 évnyi tájfutásnak 
köszönhetően érdemeltem ki, ahol rengeteg dobogós eredményem van ha-
zai és nemzetközi bajnokságokon is. Összességében így ez az elismerés egy 
„életműdíj” is. Másrészt pedig talán azért kaphattam meg, mert a moz-
gást mindig próbáltam a gyerekek körében népszerűsíteni tájfutóverse-
nyek szervezésével és egyéb, mozgásra serkentő foglalkozásokkal. Ezt pe-
dig a továbbiakban szeretném folytatni. A régi tanítványok közül többen 
megjegyezték, hogy példaképként tekintenek rám. Azt gondolom, hogy 
ennél több egy pedagógusnak nem kell. Köszönetet szeretnék mondani az 
edzőimnek. Az első edzőm a sógorom, Lévai Sándor volt, második edzőm 
pedig azóta is folyamatosan a kedves férjem, Lévai Kálmán. Meghatáro-
zó volt ugyanakkor a pályafutásomban a nyolcadikos testnevelőtanárom, 
Soós Gézáné, aki felvetette a versenyzési lehetőséget. Fontos szerepe volt 
még édesapámnak, aki megtanított arra, hogy ha valamit elvállalok, azt 
teljesítenem is kell. Köszönöm továbbá mindenkinek, aki bármilyen mó-
don is segítette a pályámat. Köszönöm azoknak, akiknek most eszébe ju-
tottam, hogy a díjra jelöljenek. Bár a tájfutás egyéni sport, köszönöm a 
sporttársaimnak is, hiszen velük is kölcsönösen segítjük, támogatjuk egy-
mást - nyilatkozta a kitüntetett.

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

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2018. március 23-án 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 Bizottsága 

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

Csináthné Bakó 
Éva Erzsébet

Lévainé 
Kovács Róza
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A hétfő délutáni megnyitón Kovács 
Miklósné igazgatóasszony köszöntötte a 
jelenlévőket, és átadta Györffy Jánosnak, 
Györffy István unokájának üdvözletét. 

- Györffy István arra törekedett, hogy 
a népi kultúrát a nemzeti művelődésbe 
beépítse, és egész nemzetét a néphagyo-
mány megbecsülésére nevelje. Ezért is vá-
laszthatták elődeink is több mint 50 éve 
iskolánk névadójávul a karcagi születésű 
Györffy István etnográfust – fogalmazott 
köszöntőjében az igazgatónő, majd Tóth Ju-
dit pedagógus méltatta tovább Györffy Ist-
vánt. A megnyitón közreműködött az is-
kola énekkara és néptáncszakköre is. Az 
ünnepség végén az iskola aulájában elhe-
lyezett Györffy-szobrot is megkoszorúz-
ták a diákönkormányzat és az iskola kép-
viselői.

Ezen a délutánon került sor a Györffy 
Galéria és a Helytörténeti pályázat ered-
ményhirdetésére is. Kovács Miklósné el-
mondta, 25 éve már, hogy a város diákjai 
helytörténeti és néprajzi pályázatokat ké-
szítenek, amelyeket értékes gyűjtemény-

ként az iskola könyvtára őriz. Számuk má-
ra már többszáz. Negyedik éve pedig a 
Györffy Galériába is készítenek pályamű-
veket a tanulók.

A „Hozzunk létre Györffy Galériát” rajz- 
és makettpályázaton „Arany ceruza” díj-
ban részesült Szegedi Mátyás 4. a és Örlős 
Anita 5. b, „Ezüst ceruza” díjat nyert el 
Németh László 8. b és Gergely Rebeka 1. b, 
míg „Bronz ceruza” minősítést szerzett 
Demeter Erik 5. b és Barta Hanna 4. b. 
Az idei verseny különlegessége volt, hogy 
Darabos Lehel 3. a osztályos tanuló több 
épületmakettet is készített, elmondása sze-
rint  3 éve foglalkozik makettépítéssel.

A csoportmunkában végzett kalendá-
rium-készítésben „Arany” minősítést ka-
pott a 2. b osztály, „Ezüst” díjazott lett a 
2. a és „Bronz” minősítő fokozatot az 1. a 
osztály szerezte meg. 

A Helytörténeti pályázatra idén két ka-
tegóriában (Kalendáriumi kalandozások: 
Adventtől vízkeresztig, valamint Helyi ér-
tékeink, városunk kincsei, büszkesé-
gei) összesen 42 pályamunka érkezett be, 

amelyeket dr. Kasuba Jánosné, a városi 
könyvtáros tanárok munkaközösségének 
vezetője és Rapi Lajosné magyar-történe-
lem szakos tanárnő részletesen is értékelt.

Tizenöt fő nyert el „Kiemelt arany” 
minősítést: Györfi-Szalay Zsófia (Nagy-
kun Ref. Ált. Isk.), Auner Kinga (Györffy 
I. Kat. Ált. Isk.), Kiss Milán (Györffy I. 
Kat. Ált. Isk.), Sánta Tímea (Györffy I. 
Kat. Ált. Isk.), Magyar Donatella Gréta 
(Nagykun Ref. Ált. Isk.), Pintér Gabriella 
(Kiskulcsosi Ált. Isk.), Palkó Fanni-Vigh 
Csenge (Kiskulcsosi Ált. Isk.), Kasuba Le-
vente Ádám (Györffy I. Kat. Ált. Isk.), Kun 
Gréta (Nagykun Ref. Ált. Isk.), Kun Gergő 
Ádám (Györffy I. Kat. Ált. Isk.), Nábrádi 
Nauzika (Nagykun Ref. Ált. Isk.), Sóti Gá-
bor Ákos (Nagykun Ref. Ált. Isk.), Rózsa 
Nikolett (Nagykun Ref. Ált. Isk.), Szabó 
Szilvia (Györffy I. Kat. Ált. Isk.) és Széll 
Dávid (Györffy I. Kat. Ált. Isk.).

„Arany” minősítést tízen értek el: 
Csontos Gergő (Nagykun Ref. Ált. Isk.), 

Jancskár Lilla (Nagykun Ref. Ált. Isk.), 

Nagy Noémi (Györffy I. Kat. Ált. Isk.), 
Mándoki Mónika (Györffy I. Kat. Ált. 
Isk.), Péntek Renáta (Nagykun Ref. Ált. 
Isk.), Simon Csilla (Györffy I. Kat. Ált. 
Isk.), Szabó Dóra (Györffy I. Kat. Ált. Isk.), 
Farkas Éva Margit (Györffy I. Kat. Ált. 
Isk.), Szendrei Nóra (Nagykun Ref. Ált. 
Isk.), Vajó Dorka (Nagykun Ref. Ált. Isk.).

„Ezüst” minősítést öten kaptak: Tő-
kés Dorina (Györffy I. Kat. Ált. Isk.), Csur-
gó Tamás (Györffy I. Kat. Ált. Isk.), Gánya 
Rudolf (Györffy I. Kat. Ált. Isk.), Szopkó 
Tamás (Györffy I. Kat. Ált. Isk.), Saliga 
Gréta és Saliga Petra (Nagykun Ref. Ált. 
Isk.).

A „Bronz”minősítésnek heten örül-
hettek: Czina Zoltán, Őrlős Anita Beá-
ta, Németh Zsanett, Karcagi-Nagy Dávid 
Zoltán, Takács Evelin, Kardos Panna, Ko-
vács Márton (mindannyian a Györffy I. 
Kat. Ált. Isk. tanulói).

Dicséretben részesült öt Györffy-s ta-
nuló: Czinege Alexandra, Paksi Sándor, 
Rác Kinga, Marek Noémi és Péntek Dorina.

HÍREK

Györffy Napok 2018
Györffy István néprajtudós születésének 134. évfordulóját ünnepelték 

meg a Györffy István Katolikus Általános Iskola tanulói, pedagógusai. A 
24. alkalommal megrendezett Györffy Napok rendezvénysorozat program-
jai február 12-én koszorúzással és megnyitóval kezdődtek, majd versenyek-
kel folytatódva, végül február 16-án a Györffy Néptánc Gálával zárultak.

Megnyitó és eredményhirdetés

Közel 250 fő mérte össze tudását ingafutásban a Városi Sportcsarnokban a február 13-án meg-
rendezett „Mozdulj Györffy” sportversenyen. Az ötödik évfolyamon a lányok között 1. lett Balajti 
Boglárka, 2. Györfi Edit, 3. Madar Szilvia. A fiúknál 1. helyet Papp Gábor, a 2. helyet Sz. Nagy Já-
nos szerezte meg, a 3. helyen pedig Jász Gergő végzett. A hatodik évfolyamon a lányok között 1. 
helyezett lett Illyés Réka, 2. helyen végzett Kerekes Boglárka és 3. lett Szabó Rita. A hatodikos fiúk 
közt 1. helyezett Janó Alex, 2. helyezett Stupinszki Péter és 3. helyezett Varga Milán lett. A hetedi-
kes lányok versenyén 1. Kardos Panna, 2. Varga Kata, 3. Nagy Noémi, míg a fiúknál 1. Kovács Dá-
vid, 2. Csanádi Zoltán és 3. Varga Imre. A nyolcadikos lányoknál 1. Sánta Tímea, 2. Simon Csilla, 
3. Auner Kinga, a nyolcadikos fiúk versenyén pedig 1. Németh László, 2. Fábián Gábor és 3. Nagy-
fejelő Flórián és Szatmári Richárd.

Az osztályok egymás elleni versenyét az 5. b, 6. a, 7. a és a 8. b nyerte. A nyílt futamon pedig 
az alsóbb évfolyamosok – főleg a harmadikosok és negyedikesek –, valamint a szülők is próbá-
ra tették magukat.

„Mozdulj Györffy!”

A február 16-án megrendezett „English is Fun” kistérségi angol nyelvi verseny-
re a helyi iskolák mellett Kenderesről, Tiszafüredről és Törökszentmiklósról is 
érkeztek a versenyzők. A 46 fő két fordulóban – szóban és írásban – mérte ösz-
sze tudását. Az ötödik évfolyamon 1. helyezett lett Horváth Levente (Nagykun 
Ref. Ált. Isk.), 2. helyen Beranek Balázs (Szent I. Kat. Ált. Isk. - Tiszafüred) vég-
zett, a 3. díjat pedig Sz. Nagy János (Györffy I. Kat. Ált. Isk.) kapta. A hatodi-
kosok között 1. helyezett Pásztor Fanni Miléna (Kossuth L. Gim. és Ált. Isk. - 
Tiszafüred), 2. helyezett Putyora Orsolya (Nagykun Ref. Ált. Isk.) és 3. helye-
zett Éliás László (Györffy I. Kat. Ált. Isk.) lett. A hetedikesek versenyén 1. he-
lyezett lett Hagemeister Robin (Kossuth L. Gim. és Ált. Isk. - Tiszafüred), 2. Do-
bos Levente (Györffy I. Kat. Ált. Isk.) és 3. Bihari Ábel Manó (Bethlen G. Ref. Ált. 
Isk. – Törökszentmiklós). A nyolcadikosok között az 1. díjat Kiss György Zétény 
(Györffy I. Kat. Ált. Isk.), a 2. díjat Kun László Ákos (Györffy I. Kat. Ált. Isk.), míg 
a 3. díjat Fenyődi Nicole Doris (Nagykun Ref. Ált. Isk.) nyerte el.

„English is Fun”
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HÍREK

Györffy István születésének 134. évfordu-
lója alkalmából koszorúzási ünnepséget tar-
tottak február 12-én, hétfő délelőtt a Györffy 
István Nagykun Múzeum parkjában találha-
tó néprajztudós szobránál. A megemlékezé-
sen Kovács Miklósné igazgatóasszony em-
lékezett vissza az iskola névadójának mun-
kásságára. Az ünnepségen Kovács Balázs 8. 
b osztályos tanuló tolmácsolásában elhang-
zott „A kun Miatyánk”, míg Darabos Sarol-
ta 1. b osztályos diák Varga Istvánné tanítónő 
„Györffyről” című versét szavalta el. Kovács 
Miklósné és Gulyás Zsolt átadta az első osztá-
lyok képviselőinek megőrzésre azt a faliképet, 

amely Györffy Istvánt ábrázolja. A tanulók az 
osztálytermeikben nyolc éven keresztül ezzel 
a képpel is őrzik és ápolják emlékét az iskola 
névadójának.

Az ünnepség végén a Karcag Városi Ön-
kormányzat nevében Pánti Ildikó, Molnár Pál 
és Karcagi Nagy Zoltán képviselők helyezték 
el a kegyelet koszorúit a szobornál, majd a 
múzeum képviselői is lerótták tiszteletüket. 
Végül az általános iskola tanulói és nevelő-
testülete nevében Stupinszki Benedek 1. a és 
Sánta Tímea Judit 8. b osztályos tanulók, Gu-
lyás Zsolt és Kovács Miklósné emlékezett ko-
szorúval a neves néprajztudósra.

Koszorúzás
Az alsó tagozatos diákok február 14-én a városi olvasóver-

senyen mérték össze tudásukat. Idén mivel Mátyás-év van, így 
Mátyás királyról szóló mondát dolgoztak fel előbb szövegértés-
ként, majd a zsűri előtt fel is olvasták a szöveget. A másodiko-
sok között 1. helyezett Márki Flóra (Györffy I. Kat. Ált. Isk.), 2. 
helyezett Tóth Imre Bence (Kováts M. Ált. Isk.) és 3. helyezett 
Szabó László (Kiskulcsosi Ált. Isk.) lett. A harmadikosok ver-
senyén 1. helyen Bugán Luca (Nagykun Ref. Ált. Isk.), 2. helyen 
Karsai Patrik (Györffy I. Kat. Ált. Isk.) és a 3. helyen Orbán Li-
li (Kiskulcsosi Ált. Isk.) végzett. A negyedikesek között az 1. 
helyet Márki Réka (Györffy I. Kat. Ált. Isk.), a 2. helyet Varga 
Mira Mária (Nagykun Ref. Ált. Isk.), míg a 3. helyet Takács Lia 
Jázmin (Nagykun Ref. Ált. Isk.) szerezte meg.

Györffy-Téka Olvasóverseny

Györffy Napok 2018

Grúziai és örményországi út-
járól tartott élménybeszámo-
lót Németh Mihály a Világjárók 
programsorozat keretében feb-
ruár 9-én, pénteken az Ifjúsági 
Házban. A telt házas esemény 
végén az utazó a közönség kér-
déseire is válaszolt.

A karcagi születésű Németh Mi-
hály már 54 országban járt. Utazás 
iránti szenvedélye valamikor az út-
törő táborokkal egyszerre indult. 
Először magyarországi kiránduláso-
kat szervezett a barátaival, majd is-
meretlen országokat is felkerestek 
együtt. 1994-ben pedig már egye-
dül is útnak indult. Most a 2017 má-
jusában Grúziában és Örményor-
szágban eltöltött tizenöt napjáról 
tartott élménybeszámolót.

Németh Mihály képeken és vi-
deókon keresztül mutatta be a két 
országot, illetve mesélt olyan ka-
landos történeteket is, mint példá-
ul amikor az előre lefoglalt szállás-
helyét nem találta meg, így hely-
ben újat kellett keresnie. - Nagyon 
fontos tudni Grúziáról és az egész 
Kaukázus vidékről, hogy a szőlő itt 
termett először, mint vadszőlő, de a 
háziasítása is innen származik Grú-
ziából, Örményországból – árulta 
el Németh Mihály, majd hozzátette, 
hogy a régészeti feltárásokból az is 
kiderült, hogy az első borokat is itt 
készítették. Az örmény konyak meg 
egyenesen világhírű.

Fűszerekből nem ismerik a pap-
rikát, de a borsot se nagyon hasz-
nálják, viszont rengeteg kurkumát 
és sáfrányt tesznek az ételekbe. 
Van egy hasonló fogásuk is, mint 
nekünk a töltött káposzta, csak ők 
szőlőlevélbe töltik a húst.

Beszélt arról, hogy a tömegköz-
lekedés nagyon olcsó volt, fillérek-
ből lehetett metrózni, felvonózni. 
Kedvelt közlekedési eszközök vol-
tak még a 6-13 személyes fehér 
mikrobuszok. - Ugyanakkor mind-
két népnek pokoli az autóvezeté-
si stílusa. Nagyon hajtanak. Ennek 
ellenére mégsincs karambol, pe-
dig tényleg veszélyesen közleked-
nek – hangsúlyozta a világjáró. Sőt, 
annyira vallásosak, hogy még ve-
zetés közben sem tudnak elmen-
ni úgy egy templom mellett, hogy 
ne vessenek keresztet. 

Németh Mihály arról is beszá-
molt, hogy Grúziában jobb az élet-

színvonal, mint Örményországban, 
ahol a vidék látványosan szegény, 
ugyanakkor a közbiztonság min-
denhol kiváló. - Az éjszaka hoz-
zánk képest is irigylésre méltó – 
emelte ki a világutazó. - Öltözködés 
tekintetében viszont, ami érdekes, 
hogy Örményország szegényebb-
nek tűnt, viszont a fiatalok nagyon 
adtak magukra, elegánsan öltöz-
tek. Grúziában több volt az öltöz-
ködésére igénytelenebb ember – 
árulta el Németh Mihály, aki arról is 
beszélt, hogy Örményországban 
lépten-nyomon mindenhol tüdő-
színű, rózsaszínes kőépületekkel 
találkozott.

A közönségből egy érdeklődő 
kérdésére elmondta, hogy mió-
ta az orosz-grúz kapcsolat rende-
ződött, Grúziában is gázzal fűte-
nek. Korábban a háborúban elzár-
ták az oroszok tőlük a gázt. Grúzia 
mára minden szomszédjával jó-

ban van. - Örményország viszont 
különös, mivel a szomszédos Tö-
rökországgal ellenséges viszony-
ban van. Azerbajdzsánnal szin-
te háborús viszonyban, Grúziával 
jóban van, a szomszédos Iránnal 

pedig egyenesen puszipajtások – 
mondta a világjáró.

Németh Mihály azt is elárulta, 
hogy következő úticélja Izrael lesz.

Kapás Mónika

Világjárók – Grúzia, Örményország

A hagyományokhoz híven idén is megrendezte farsangi ün-
nepségét az „Életet az éveknek” Nyugdíjas Klub. Február 21-
én, szerda délután közel százhúszan gyűltek össze a Déryné 
Kulturális Központban. A vendégek a karcagi nyugdíjas klu-
bokból, az Idősek Klubjából és az Idősek Otthonából érkeztek, 
de voltak, akik Tiszaszentimréről látogattak el a programra. 
A műsor első részében egyéni produkciókban volt, aki verset 
szavalt, más népdalt vagy nótát énekelt, és olyan is akadt, aki 
saját írását olvasta fel. A jelmezesek felvonulását követően az 
az „Életet az Éveknek” Nyugdíjas Klub Csepűrágók csoport-
ja egy vidám jelenettel szórakoztatta a megjelenteket, majd az 
estig tartó táncé lett a főszerep.

Nyugdíjasok farsangja
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HIRDETMÉNYEK
Tisztelt Szülők!

A Karcag Városi Önkormányzat szándéka a helyi társadalom megbecsülésének jeleként, 
hogy a 2018. évtől kezdődően kiemelten kívánja támogatni a gyermeket vállaló családokat, 
amelynek tükrében a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Karcag 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 Képvise-
lő-testülete által elfogadott szociális rászorultságtól független alanyi jogon nyújtott támo-
gatásokról szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete szabályozza. 

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

Babacsomagban részesül az a gyermek, aki 2018. január 1-jén, vagy azt követően szü-
letett, és a szülője vagy törvényes képviselője a gyermek születését megelőző 1 évnél 
hosszabb ideje Karcag város közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkezik, 
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. eme-
let 24. sz. irodájában, ügyfélfogadási időben 8.00-16.00 óra között. 

Kérem, hozzák magukkal a személyazonosító igazolványukat, a lakcímkártyájukat, va-
lamint a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját, amelyek szükségesek 
az átvételi elismervény hiteles kitöltéséhez. 

A 2018. január-február hónapban született gyermekek szülője vagy törvényes képvise-
lője 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 te-

li, egészségben eltöltött hosszú, boldog életet kíván!
Dobos László

Karcag város polgármestere

Értesítjük a város lakosságát, hogy 2018. március 14-én az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharc tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezés biztonságos és zavartalan lebonyo-
lítása érdekében a következő, városközpontot érintő útlezárásokra és forgalomkorlátozás-
okra 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. szá-
mig.

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. – Szent István sgt. – Széchenyi sgt. – 
Püspökladányi u. – Kálvin u. – Országzászló –Városháza előtti tér.

Kérjük, közlekedjenek óvatosan és körültekintően!
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport

Központ és Könyvtár

TÁJÉKOZTATÁS 
ÚTLEZÁRÁSRÓL ÉS FORGALOMKORLÁTOZÁSRÓL

VI. MALOMJÁTÉK BAJNOKSÁG
A TAVASZI SZÜNETBEN 
NE MARADJ LE TE SEM! 

JELENTKEZZ 2018. március 21-ig
osztályfőnöködnél vagy az alábbi elérhetőségeinken:

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
5300 Karcag, Püspökladányi út 33.
Tel.: 06/59-311-006, 06/59-312-450.

E-mail: szszkkarcag@gmail.com

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

(péntek 16.00 órától hétfő reggel 07.00 óráig).

Március 10-11.  Dr. Domán György  Karcag, Ady Endre utca 58. Tel.: 06/30-434-5950
Március 15. és 17-18.  Dr. Terjék Imre  Karcag, Duna utca 7.  Tel.: 06/20-939-4650
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HIRDETMÉNYEK

2018. március 9. péntek
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. Fazekas Sándor

 Karcagi hírek:

 - Új mentőautó Karcagon

 - Anyaszállás 

 - Gazdafórum

 - Tovább épül az M4

 - Böllértalálkozó

 Háttér

 Jelentős beruházás kezdődött

20.20 Nagykunsági Híradó

20.40 Karcag Város Önkormányzatának

 Képviselő-testületi ülése

2018. március 13. kedd
18.00 Műsorajánlat 

18.05 Nagykunsági Híradó

18.20 Jöjjetek Hozzám – református  

 istentisztelet

19.15 Karcagi hírek

19.50 A Hit Szava – római katolikus  

 szentmise   

20.50 XII. Abádszalók napja, 

 Hal- és Vadfőző Fesztivál szüreti 

 mulatság - 10b Band koncert

2018. március 15. csütörtök

18.00 Műsorajánlat

18.05 Nagykunsági Híradó

18.25 Néptánc Gála III.

18.45 Néptánc Gála IV.

19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti

 magazin

 Aktuális kérdések 

 Vendég: dr. Molnár Sándor

 Karcagi hírek:

 - Farsangi mulatság

 - Egyre többen fizetik be nyaralásukat

 - Érdemes biztosítást kötni

 - Jogi következményei lehetnek a  

 valótlan facebook megosztásoknak

 - Színes programok lesznek 

 Háttér 

 Húsvéti dekorációk

20.20 Nagykunsági Híradó

20.40 Közéleti bál 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

Március 10. (Szombat)
MUNKANAP!

Március 11. (Vasárnap)
9-12 óráig 
 Betánia Gyógyszertár
  (Szabó József utca 14.)

Március 15. (Csütörtök) 
ÜNNEP! 
9-12 óráig 
 Oroszlán Gyógyszertár 
 (Kórház utca)

Március 17. (Szombat)
8-13 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
9-20 óráig
 Kulcs Gyógyszertár
 (Kisújszállási út 34.)(Tesco)

Március 18. (Vasárnap)
9-12 óráig 
 Oroszlán Gyógyszertár
  (Kórház utca)

Gyógyszertári 
ügyelet

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

Anyakönyv
Születés

2018. március 01.
Juhász Gabriella - Federics 
László
Kg, Zrínyi utca 6/b

Fruzsina

Halálozás
Nagy Miklós 
 (1942)
Krausz Tibor 
 (1932)

Lapzárta: 
2018. 

március 19. 
(hétfő) 12 óra

A Györffy István Nagykun Múzeum és
a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara

tisztelettel meghívja Önt

2018. március 13-án
(kedden)

a karcagi Városháza Dísztermébe (Kossuth tér 1.)

a Kunok, jászok, hajdúk, szabad 
népek és történeti-kulturális 

örökségük
című konferenciára.

A konferencia fővédnöke: Kovács Sándor, a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke

A konferencia védnöke: Dobos László, Karcag város pol-
gármestere

A konferencia programja

10.00-10.20 Köszöntések

10.20-13.40 Előadások:
Elnök: Bartha Elek (Debreceni Egyetem, oktatási rek-
torhelyettes, egyetemi tanár)

Forisek Péter (Debreceni Egyetem, dékánhelyettes, 
egyetemi docens): Egy sztyeppei fegyver, a botos hu-
rok
Szakács János (Debreceni Egyetem, történelem sza-
kos hallgató): A Kállóiak és a hajdúk – Böszörmény 
hajdútelepítésének problémaköre

Szünet
Szekeres Gyula (Hajdúsági Múzeum, Hajdúböször-
mény, igazgató): Gondolatok a hajdúk fegyverzetéről
Kónya Péter (Eperjesi Egyetem, rektor, egyetemi 
tanár): Kurucok - sajátos szabad katonaréteg Felső-
Magyarországon a 17. század utolsó harmadában

12.00-13.00 Szünet

13.00-17.00 Előadások:
Elnök: Püski Levente (Debreceni Egyetem, egyetemi 
tanár)

Pallai László (Debreceni Egyetem, egyetemi ad-
junktus): 
A nagy gazdasági világválság hatása a Jászságban
Marinka Melinda (DE-MTA Néprajzi kutatócso-
port, tudományos munkatárs): Az egykori hajdúvá-
ros, Nagykálló kulturális öröksége
Pintér Zoltán Árpád (Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium, középiskolai tanár): Ínség, nélkülö-
zés, rekvirálás… A háborús kimerülés népi emléke-
zetének toposzai az I. világháborús Karcag példáján
Csiszár Imre (DE-MTA Néprajzi Kutatócsoport, tu-
dományos munkatárs): A Hajdúság az országos fi-
gyelem középpontjában. Az 1937-es Hajdúhét kultu-
rális, gazdasági és politikai jelentősége

Szünet
Szonda István (Endrődi Tájház és Helytörténeti 
Gyűjtemény, múzeumvezető): A kun pásztorkultúra 
hatása Kádár Ferenc népművészetére
Pákozdi Dávid (Debreceni Egyetem, PhD hallgató): 
A „Hajdúk hagyatéka” – Játszva tanítani. A Rozsnyai 
István Muzeális Gyűjtemény legújabb múzeumpeda-
gógia foglalkozása
Csont István (Debreceni Egyetem, PhD hallgató): 
Út a digitális múzeum felé

Konferencia összegzése, zárszó: 
Kerepeszki Róbert (Debreceni Egyetem, egyetemi docens) 
Nagy Molnár Miklós (Györffy István Nagykun Múzeum, 
igazgató)

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek márciusi 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  március 12. 15.30-16.30-ig,  
   Városháza 2. terem

Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  március 20. 17.00-18.00-ig,  
   Városháza 2. terem
Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  március 20. 16.00-17.00-ig,  
   Városháza 2. terem

Gyurcsek János  4. választókörzet  március 19. 8.00-10.00-ig,  
   Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  március 20. 14.30-16.30-ig, 
   Városháza 5. szoba

Karcagi  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  március 19. 15.00-16.00-ig,  
   Városháza 2. terem

Szepesi Tibor 7. választókörzet  március 20. 16.00-tól,  
   Kiskulcsosi tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  március 21. 16.00-17.00-ig,  
   Kádas György Ált. Isk.,
   Kisújszállási út 45. 
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Ingatlan
Karcagon 714 m2-es telken ház eladó 
telekáron. Érdeklődni: Kacsóh utca 21. 
szám alatt. Tel.: 06/30-478-2714.
Karcagon, az Attila utca 17. szám 
alatt 3 szobás+nappalis, felújított 
családi ház, melléképületekkel el-
adó. Lakáscsere is lehetséges I. eme-
letig. Tel.: 06/30-218-9818.
Karcag városközpontban 50 m2-es, 
IV. emeleti, kétszobás lakás eladó 
(bolt, óvoda, bölcsőde a közelben). 
Tel.: 06/30-208-0095.
Karcagon eladó egy 100 m2 alapterü-
letű, részben felújított, 3 szobás, régi 
típusú lakóház. Egyedi fűtéssel, nagy 
kerttel, ipari árammal, 100 m2-es alsó-
épülettel Karcagon, a Villamos utcán. 
Tel.: 06/30-350-6026.
Eladó 2 szobás, összkomfortos, föld-
szinti, 49 m2-es, központhoz közeli, 
teljesen felújított Széchenyi sugárúti 
lakás. Ára: 7.350.000 Ft. Tel.: 06/30-
743-1691.
Idősebb személynek 1 szobás lakó-
ház albérletnek kiadó (15.000 Ft/hó). 
Tel.: 06/59-312-562.
Eladó 2 szoba összkomfortos családi 
ház Karcagon, a Reggel utca 33. szám 
alatt. Tel.: 06/30-696-5288.

Állás
Karcagi munkahelyre folyamatos 
munkavégzésre, emelt fizetéssel kere-
sünk gyakorlattal rendelkező szakem-
bereket: kőművest, ácsot, villanysze-
relőt, festőt. Tel.: 06/20-355-7559.

Az Agrohungária Kft. Karcagi telep-
helyére növénytermesztő gépészt, 
növényvédő gépészt, mezőgazda-
sági gépszerelőt, vetőmagüzembe 
lakatost, elektromos stb. szakem-
bert keres. Átlag feletti kereseti le-
hetőség, különféle juttatások. Tel.: 
06/20-355-7559, 06/59-503-553.

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 péntekre hús-
vétig, illetve a készlet erejéig. Cím: 
Karcag, Soós István utca 12. szám. 
Tel.: 06/59-311-969, 06/30-244-5160.
Eladó kb. 180 kg-os hízó Karcagon, 
a Futó Imre utca 49. szám alatt. Tel.: 
06/30-511-7613.
Eladó 2 db csüngőshasú süldő kis-
malac, Karcagon a Villamos utca 55. 
szám alatt. Tel.: 06/59-312-777.

Vegyes
Eladó minőségi tűzifa konyhakészen, 
kalodába rendezetten, sorba rakva 
(bükk, tölgy és gyertyán vegyesen). 
Ára: 15.000 Ft/kaloda. Ingyenes ház-
hozszállítással. Tel.: 06/30-839-6710.
Karcagon szalma eladó! Mennyiség: 
1000 db, ára: 1500 Ft/q, méret: 120 
cmx150 cm. Szállítás és rakodás meg-
oldható. Tel.: 06/70-370-1149.
Eladó jó állapotban lévő gáztűzhely 
(palackosra is köthető, 17.000 Ft), sö-
tét színű dohányzóasztal (5.000 Ft) 
Karcagon, a Szent István sgt. 36. alatt. 
Érdeklődni: 10.00-16.00 óráig. 

Karcagon 120 literes Hajdu villany-
bojler eladó. Tel.: 06/30-768-4225.
4 részes szekrénysor és 2 db fotel el-
adó. Tel.: 06/30-499-9237.
3 részes szekrénysor (2 vitrin, 3 ajtós 
szekrény) asztal+2 fotel eladó. Tel.: 
06/70-580-2324.
Télálló étkezési Desire burgonya 
kapható a Szivárvány utcai Gumi-
szervizben.
Kertészkedni akaró tagokat keres 
kertbarátkör egyesületünk. Földet 
biztosítunk. Tel.: 06/30-473-5017. 
Eladó 20-as, ütésálló mobil (18 hó-
napos garanciával), 28 kW-os kazán, 
50 cm3 robogó, sütő 2 lapos rezsóval 
és egy fűkasza. Tel.: 06/20-478-0338.
2001-es évjáratú benzin/gáz üzemű, 
vonóhorgos, friss műszakis Lada Niva 
eladó. Tel.: 06/20- 355-7559.
Az Agrohungária Kft.-nél vetőmag-
vak eladók: lucerna, tavaszi zab, ku-
korica, napraforgó. Ugyanitt nitro-
gén és foszfor műtrágyák is kapha-
tók. Tel.: 06/20-355-7559, 06/59-503-
553.
Kisbálás széna és cékla olcsón eladó. 
Tel.: 06/20-406-6768.
Orion színes TV (régi típusú) és ifjú-
sági szekrénysor megkímélt állapot-
ban eladó. Tel.: 06/30-530-1134.
Kiárusítás! Garázsvásár! Gyermek-
ruhák, női-férfi ruhák és cipők (22-
46-ig), konyhai dolgok, vörösboros 
poharak és egyebek eladók márci-
us 10-én, 8.00-16.00-óráig Karcagon, 
a Reggel utca 33. szám alatt a nagy-
kapuban. 

Kóstolóval egybekötött zárjegyes 
termelői mézvásár március 10-én 
(szombaton) 8.00 órától 16.00 órá-
ig Karcagon, a Reggel utca 33. szám 
alatt a nagykapuban. Igény szerint 
házhoz is viszem! Tel.: 06/30-696-
5288.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár-cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, fér-
fi szövet- és bársonynadrág, bőrka-
bát 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 bérel-
ne, és vállal növényvédelmi szakta-
nácsadást, szakirányítást. Tel.: 06/30-
785-0690. 
Növényvédelmi szakirányítást, szer-
ződéskötéssel, számlaképesen vál-
lalok. Kenyeres László okleveles nö-
vényorvos, tel.: 06/30-785-0690.
Földet bérelnék Biharnagybajom, 
Karcag, Kaba, Nádudvar, Nagyrábé, 
Püspökladány, Sárrétudvari térsé-
gében. Ár megegyezés szerint. Tel.: 
06/70-370-1149.
Cserépforgatást, tetőjavítást és teljes 
körű építőipari munkát vállalok. Tel.: 
06/30-599-9238.

Tetőmunkákat és javításokat is vál-
lalok. Sütő Kálmán ácsmester, tel.: 
06/30-584-2767.
Fodrász házhoz is megy! Kizárólag 
hölgyek részére hajvágást, dauert, 
hajfestést vállalok. (Délelőtt a fodrász-
üzletben dolgozom, délután megyek 
házhoz.) Tel.: 06/30-447-3918.
Feleslegessé vált papír- és fémhulladé-
kát ingyen elszállítom! (Mosógép, hű-
tőgép, gázkészülék, stb.) Tel.: 06/30-
265-4197.
Trapézlemez többféle színben kap-
ható, 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!
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SPORT

Az előző fordulóban balszerencsés vereséget 
szenvedett a csapat a bajnoki címvédő Újszász 
ellen, így a dobogóért folytatott küzdelem elúsz-
ni látszik. A következő forduló sem ígérkezett 
könnyűnek, hiszen az első két táblásunk nem tu-
dott asztalhoz ülni az előző évben még NB I/B-
ben játszó Orosháza ellen. Két éve hasonló ösz-
szeállításban játszott a két csapat egymás ellen, 
akkor az első hat táblán 4,5 pontot sikerült gyűj-
teni, míg a hátsó hat tábla pont nélkül maradt, 
és kikaptunk. A taktikánk ennek megfelelően a 
hátsó táblákon tartani a döntetleneket és az első 
hat táblán megpróbálni nyerni. A mérkőzés en-
nek megfelelően kezdődött, hiszen a 11. táblán 
Fodor István a megnyitást követően döntetlent 
ajánlott, amelyet ellenfele elfogadott. Ezt köve-
tően Puha Péternek ajánlottak döntetlent, ame-
lyet a csapatvezető javaslatára elfogadott. A to-
vábbiakban is számunkra kellemesen alakultak 
a dolgok, mert sorra kaptuk a döntetlen aján-
latokat, így Kovács Róbert és Kónya László is 
elfogadta ellenfelei döntetlen ajánlatát. Időköz-
ben Egyed Gábor fokozatosan túljátszotta az el-
lenfelét az 1. táblán, és megszerezte a csapat el-
ső győzelmét. Nem sokkal később Dosztán Já-

nos is előnybe került és győzött. Egyed Zsolt vi-
szont ígéretes állásban hibázott, és hátrányos ál-
lását csak szerencsével tudta döntetlenre men-
teni. Eközben Mohácsi Imre sokáig gyanús ál-
lása kezdett megfordulni, amelyet végül nagy-
szerű játékkal meg is nyert. Ezalatt Illés Dávid 
Márk bonyolult végjátékban megtalálta az örö-
kös sakkot az állásban, és ő is döntetlent játszott. 
Időközben Vízkeleti Pál erősen gyanús állását 
megfordította, de a kevés anyag mellett már a 
nyerés nem volt lehetséges, végül csak a két ki-
rály maradt a táblán, és ez is döntetlen lett. Ezzel 
már megvolt a csapatgyőzelem, de még két táb-
lán folyt a küzdelem. Egyed Viktória ellenfelét 
túljátszva szép győzelmet ért el, azonban Egyed 
Judit a megnyitásbeli hibáját bonyolult állások 
kialakításával próbálta ellensúlyozni, amely so-
káig jónak tűnt, de ellenfele sajnos mindig talált 
védelmet, és a hosszú küzdelmet követően ezen 
a táblán vesztettünk. Így a csapat bravúros 7.4-
4.5 arányú győzelmet aratott Orosházán. Ezzel 
kicsit korrigáltuk az őszi kisiklásainkat, és az év 
elején kitűzött cél elérhetővé válhat egy jó haj-
rával, azaz az első hat helyen végezhet a csapat.

Egyed Zsolt

Bravúros győzelem Orosházán

Az Országos Diáksport Szövetség, a Megyei Szabadidő és Sport-
centrum, a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyv-
tár és a Kováts DSE nagy sikerrel bonyolították le a rendezvényt.

16 megye és Budapest több mint 300 versenyzője 6 korcsoportban 
igazolt és „amatőr” kategóriában küzdött a helyezésekért. Igen szín-
vonalas küzdelmeket láthattak az érdeklődők. Karcag városa nagy-
szerű körülményeket biztosított a résztvevők nagy többségének tel-
jes megelégedésére. Városunkat Dobó István, a Karcagi Nagykun Re-
formátus Általános Iskola tanulója képviselte, aki a nagyon erős selej-
tező csoportból a főtáblára jutott. Összességében egy kiváló rendez-
vényt sikerült produkálnunk, méltán öregbítve városunk hírnevét.
Csapatbajnokságok:

NB II. - Kováts DSE I. - Pénzügyőr III. Budapest (7-11)
Hazai győzelmek: 

 Páros: Kovács Sándor-Imrei Ferenc 1
 Egyéni: Skumáth István 3, Imrei Ferenc 3
Szoros mérkőzések, sportszerűtlen ellenfél, kevés szerencse - így 

lehet jellemezni a találkozót. Akár fordított eredmény is könnyen 
el lehetett volna érni.

Sebők János 2, Takács István 1, Metykó László 1
Kisújszállás csapata megérdemelten nyert.

Csornai Csaba

Diákolimpia Országos Döntő

Február 27-én Mezőtúron négy csapat részvé-
telével rendezték meg a 3. korcsoportos megyei 
selejtezőt. A két hazai csapat mellett a Túrkeve 
és a Karcagi Nagykun Református Általános Is-
kola képviselte városát. Titkon reménykedtem a 
továbbjutásban, ugyanis az első két csapat me-
het tovább a megyei döntőre. A 3. korcsoportos 
gyerekek 2005-ös születésűek. A karcagi refis fi-
úk pedig csak 2006-os születésű gyerekekből áll-
nak. Amúgy sem nőttünk még ki a sárból, ráadá-
sul az egy év korkülönbség ezen a szinten óriá-
si hátrány. A két merőtúri csapatot óriási lelke-
sedéssel, ügyes, taktikai játékkal sikerült legyőz-
nünk hazai pályán. Ez volt a 2006-os korosztály 
első megmérettetése a diákolimpián, és sikerrel 
vették az első akadályt a fiúk. A gyerekek a har-

madik meccsükre Túrkeve ellen, pihenő nélkül, 
viszont a biztos továbbjutás tudatában mehettek 
ki a pályára. Támadásban már teljesen elfogy-
tunk, nem sikerült feltörnünk a nálunk 30 kiló-
val nehezebb falat. Az első félidőben még a véde-
kezésünkkel elégedett voltam, de a második fél-
időben már menni is alig bírtak a gyerekek. Ösz-
szességében az aranyéremért vívott csatában esé-
lyünk sem volt a Túrkeve ellen, de nem is idén 
kell nekünk megszerezni az aranyérmet, hanem 
becsülettel végig dolgozni egy újabb évet, és jövő-
re a saját korcsoportunkban megmutatni, hogy 
mennyit fejlődtünk az egy év alatt. 

Gratulálok a csapatnak, és büszke vagyok rájuk!

Balog Zoltán edző

Újabb karcagi siker


