
Május 12-én, szombaton a 
Déryné Kulturális Központban 
tartotta 13. jótékonysági bál-
ját a a Kováts-os Gyermeke-
kért Alapítvány. A bál résztve-
vőit dr. Fazekas Sándor or-
szággyűlési képviselő, Dobos 
László, Karcag polgármeste-
re, Chrappánné Papp Ágnes, 
a Kováts Mihály Tagintézmény 
vezetője, Laczik Dénesné, a 
Kováts-os Gyermekekért Ala-
pítvány elnöke köszöntötte. 
Mint elhangzott, az alapítvány 
az elmúlt években is már jelen-
tős összeggel segítette az isko-
lát eszközbeszerzéssel, a diá-

kok támogatásával. Az idei bált 
a hamarosan kezdődő intézmé-
nyi felújításhoz kapcsolódóan 
az iskolaudvar felújítására ren-
dezték meg a Déryné báltermé-
ben - sorolta az elnök. 

A köszöntők után az iskola ta-
nárai és egykori tanítványok egy 
takarítós jelenetet, majd hupi-
kék törpös produkciót adtak elő, 
amelyben volt tánc, móka, kaca-
gás és természetesen zsűri is, hi-
szen a versenyző törpöket érté-
kelni kellett. A műsort a nyolca-
dikosok keringője zárta.
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Május 13-án, vasárnap tar-
totta éves közgyűlését a Lova-
gi udvarban a Kunszövetség. 
A napirendi pontok között 
a kiskun és nagykun hagyo-
mányőrző tagok elfogadták a 
2017. évi működésről és a gaz-
dálkodásról szóló beszámolót, 
valamint az ez évi terveket, 
amelyek között több fesztivál, 
támogatás is szerepel. 

Mint Kovács Sándor, a Kun-
szövetség elnöke, országgyűlé-
si képviselő beszámolójában el-
hangzott, az egyesület hagyo-
mányőrző és értékteremtő mun-
kája évről évre egyre határozot-
tabb szerepet tölt be hazánk kul-
turális életében amellett, hogy 
biztosítja a nagykunok meg-
maradását a Kárpát-medencé-
ben. Ezt erősíti majd a szeptem-
beri IV. Kunok Világtalálkozó-
ja, amelynek részeként szeptem-
ber 22-én Karcagon iktatják be 

az új jászkun főkapitányt Györfi 
Sándor Kossuth- és Munkácsy-
díjas szobrászművész, emeritus 
nagykunkapitány személyében, 
egy héttel később pedig a vi-
lágtalálkozó zárásaként Kun-
hegyesen az új nagykunkapi-
tányt. A napirendek után dr. 
Fazekas Sándor országgyűlési 
képviselő, a Kunszövetség tisz-
teletbeli elnöke és Kovács Sán-
dor elnök ajándékkal köszöntöt-
te azokat a tagokat, akik a köz-
elmúltban miniszteri elismerés-
ben részesültek. Azok a vállal-
kozók is ajándékot kaptak, akik 
a tavalyi évben a Kunszövetség-
nek nyújtottak anyagi támoga-
tást. Az elnökség dr. Pintér Zol-
tán Árpád történésznek, a Kar-
cagi Nagykun Református Gim-
názium, Egészségügyi Szakgim-
názium tanárának ítélte a Kun-
szövetség egyik fiatalon elhunyt 
alapítója emlékére létrehozott 
Sudár István-emlékdíjat. Györfi 

Sándor Kossuth- és Munkácsy-
díjas szobrász által készített pla-
kettet Kovács Sándor és dr. Fa-

zekas Sándor adta át a kitünte-
tettnek.

A közgyűlés végén dr. Bartha 

Júlia néprajzkutató mondta el a 
Kun Miatyánkot. 

DE

Tanácskoztak a kis- és a nagykunok

Az „Egy nap népviseletben” országos programsorozat ke-
retében flashmobot szervezett április 24-én, kedden a Karca-
gi Nagykun Református Általános Iskola néptáncpedagógusa 
a Városháza előtti térre. Csurka Sándor elmondta, a rendez-
vény célja az, hogy a mai ruhákkal kombinálva vegyünk fel 
egy-egy népviseleti darabot: pántlikát, szoknyát, kalapot, 
csizmát, stb.

A református általános iskola diákjai és a Csokonai úti óvo-
da óvodásai tánckoreográfiákkal készültek erre a napra, így 
először moldvai, majd többek között dél-dunántúli és szat-
mári táncokat adtak elő. A program ugyanakkor nyílt rendez-
vény volt, így ha a járókelőknek kedvük volt, akkor beállhat-
tak az iskolások és óvodások közé táncolni.

A néptáncos flashmob Karcagon most először valósult 
meg, de hagyományteremtő céllal jövőre újra meg szeret-
nék szervezni.

„Egy nap népviseletben”Jótékonysági Kováts bál
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MEGHÍVÓ
A HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 
MEGVALÓSÍTÁSA A KARCAGI JÁRÁSBAN TOP-5.1.2-
15-JN1-2016-00005 PROJEKT FÓRUMÁRA

Időpont: 2018. május 29.  14.00 
Helyszín: Kisújszállás, Városháza – Rendezvényterem
 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.

Ezúton tisztelettel meghívom a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program – 5. Prioritása „Helyi foglal-
koztatási együttműködések” című felhíváshoz kapcso-
lódó, a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00005 azonosító számú, 
„Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása 
a Karcagi járásban” elnevezésű projekt keretében a Kar-
cag Járási Paktum Fórumára az alábbi program szerint. 
Megjelenésükre feltétlenül számítunk.

PROGRAM:

14.00 – 14.10 Megnyitó
Előadó: Domokos Gyula (JNSZ Megyei Kor-
mányhivatal Karcagi Járási Hivatal Foglal-
koztatási Osztály osztályvezetője)

14.10 – 14.30 Tájékoztató a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00005 
azonosítószámú, „Helyi foglalkoztatási 
együttműködések megvalósítása a Kar-
cagi járásban” című projektről, munkál-
tatók részére nyújtható támogatásokról
Előadó: Domokos Gyula (JNSZ Megyei Kor-
mányhivatal Karcagi Járási Hivatal Foglal-
koztatási Osztály osztályvezetője)

14.30 – 15.30 A vállalkozások adó és járulékkötelezettsége 
(személyi jövedelemadó, járulékok, ÁFA)
Előadó: Cseh Krisztina, 
Fehérné Polyák Beat-
rix (NAV KI Észak-al-
földi Tájékoztatási 
Osztály)

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 
önkormányzati választókörzetek képviselőinek májusi 

fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  június 4. 15.30-16.30-ig,  
   Városháza 2. terem

Gyurcsek János  4. választókörzet  május 28. 8.00-10.00-ig,  
   Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  május 29. 14.30-16.30-ig, 
   Városháza 5. szoba

Karcagi  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  május 28. 15.00-16.00-ig,  
   Városháza 2. terem

KÖZÉLET
Közéleti szilánkok
Kint is, bent is
Letették az esküt az új kormánytagok. 

A parlamentből kivonult a balos ellenzék, 
amit mondvacsinált ürügyekkel magya-
ráztak; ők nem vesznek részt ilyen hamis 
színjátékban. Különösen a DK fogalma-
zott meg éles kritikát, „teátrális az egész 
ceremónia” - mondták. 

Szóval ott folytatták, ahol abbahagy-
ták: bent is vannak, kint is vannak. Lehet 
borítékolni, ha az EP választásokig még 
komolyan is veszik a mandátumukat, utá-
na a teljes zavarkeltés lesz a „taktika”. 

Hadházy úr is előadta a magyaráza-
tait, amelyek elég infantilisek voltak. Rá-
adásul kilátszik a lóláb, csak kell a mentel-
mi jog, mert nyomoznak a Hadházy csa-
lád gyanús földszerzési ügyeiben. 

A legnagyobb ellenzéki párt, a Jobbik 
soraiban is nagy a káosz, hasadnak, nem 
hasadnak. („Máma már nem hasad to-
vább” – idézhetnénk nagy klasszikusunk-
tól.)

Az elmúlt hétvége szenzációja volt, hogy 
az egyszem „független” képviselő, Mellár Ta-
más belépett a Párbeszéd frakciójába, amely 
így nem esik el a 150 millától. Facebook fa-
lán az áll:  egyetért Karácsony Gergely néze-
teivel, ezért is vállalt szerepet az ő miniszter-
elnök-jelöltségét segítő tanácsadó testü-
letben és az általa összeállított árnyékkor-
mányban még a választási kampány alatt. 
„Ezekről a szerepvállalásaimról a választói 
körömbe tartozó szavazópolgárokat is tá-
jékoztattam”- írja.  

Ha ez nem lenne elég, további három 
pontban magyarázza el, miért nem veszí-
ti el ezzel a függetlenségét. Az egyik pont, 
hogy nem lép be semmilyen pártba, csak 
ebbe a frakcióba ül be. 

„Jól tudom, hogy döntéseimmel a sa-
ját helyzetemet nehezítem, mert új táma-
dási felületet nyitok. Mindezt mérlegelve, 
mégis a belépés mellett döntöttem, mert 
most sokkal fontosabb az ellenzék pers-
pektivikus együttműködésének az elő-
mozdítása, mint a saját rövidtávú érde-
kem” – folytatja a bejegyzését Mellár.

Nem is kommentáljuk, elhessegetjük 
azt a csúnya feltételezésünket, hogy sze-
gény Mellárt csak úgy egyszerűen „meg-
vették”…

Az egyszerű mezei választópolgár per-
sze már a foci VB megnyitóját várja. Kissé 
rezignáltan veszi a hírt, hogy M. Platini be-
ismerte, hogy kicsit „trükköztek” ’98-ban a 
VB döntő sorsolásánál. Nem akarták, hogy 
a brazilokkal kerüljön össze a francia vá-
logatott. Úgyhogy egyszer minden kide-
rül, vagy nem.

-ács-

TÁJÉKOZTATÁS
A Fidesz Karcagi Szervezetének képviselői segítséget szeret-
nének nyújtani idős, beteg, mozgássérült, illetve gyermekü-

ket egyedül nevelő lakótársainknak a fűnyírásban. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06/30-240-0413
Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!

Üdvözlettel:
FIDESZ KARCAGI SZERVEZETE 

MEGHÍVÓ
A HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 
MEGVALÓSÍTÁSA A KARCAGI JÁRÁSBAN TOP-5.1.2-
15-JN1-2016-00005 PROJEKT FÓRUMÁRA

Időpont: 2018. május 28.  14.00 
Helyszín: Karcag, Városháza – 1. sz. terem
 5300 Karcag, Kossuth tér 1.

Ezúton tisztelettel meghívom a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program – 5. Prioritása „Helyi foglal-
koztatási együttműködések” című felhíváshoz kapcso-
lódó, a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00005 azonosító számú, 
„Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása 
a Karcagi járásban” elnevezésű projekt keretében a Kar-
cag Járási Paktum Fórumára az alábbi program szerint. 
Megjelenésükre feltétlenül számítunk.

PROGRAM:

14.00 – 14.10 Megnyitó
Előadó: Domokos Gyula (JNSZ Megyei Kor-
mányhivatal Karcagi Járási Hivatal Foglal-
koztatási Osztály osztályvezetője)

14.10 – 14.30 Tájékoztató a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00005 
azonosítószámú, „Helyi foglalkoztatási 
együttműködések megvalósítása a Kar-
cagi járásban” című projektről, munkál-
tatók részére nyújtható támogatásokról
Előadó: Domokos Gyula (JNSZ Megyei Kor-
mányhivatal Karcagi Járási Hivatal Foglal-
koztatási Osztály osztályvezetője)

14.30 – 15.30 A vállalkozások adó és járulékkötelezettsége 
(személyi jövedelemadó, járulékok, ÁFA)
Előadó: Cseh Krisztina, 
Fehérné Polyák Beat-
rix (NAV KI Észak-al-
földi Tájékoztatási 
Osztály)

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 2018. június 1-jén 

jelenik meg.

Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!
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„A szakképzési intézmény-
rendszer átfogó fejlesztése” 
című projektjének nyitóren-
dezvényét tartotta meg a Kar-
cagi Szakképzési Centrum áp-
rilis 26-án, csütörtökön. A kö-
zel 550 millió forintból meg-
valósuló program célja a köz-
nevelés megújítása annak ér-
dekében, hogy csökkenjen a 
korai iskolaelhagyások szá-
ma.

A projekt a Karcagi Szakkép-
zési Centrum tagintézményei-
nek módszertani megújulásán 
keresztül hozzájárul a közne-
velési rendszer eredményes-
ségének javításához, a kompe-
tenciaalapú oktatás elterjedé-
séhez, végső soron a közneve-
lési rendszer minőségi megújí-
tásához, a hátránykompenzá-
cióhoz.

A projektnyitó rendezvényen 
Karcagi-Nagy Zoltán önkor-
mányzati képviselő a Karcag 
Városi Önkormányzat nevében 
köszöntötte a megjelenteket, 
és átadta Dobos László pol-
gármester szívélyes üdvözletét. 

- A pályázat mind a nyolc tagin-
tézményben tanító pedagógi-
ai módszertan megújításához, 
érzékenyítéséhez hozzájárul. 
Örvendetesnek tartom, hogy 
az intézmények képzési struk-
túrája folyamatosan változik, 
bővül, rendre indítanak új szak-
mai képzéseket. Mindezek mel-
lett sor kerül a tagintézmények-
ben több informatikai eszköz, 
pl. asztali számítógépek ope-

rációs rendszerek, laptopok, 
projektorok beszerzésére is – 
mondta köszöntőjében Karcagi-
Nagy Zoltán. - Nagyon fontos 

nemzeti érdekünk a piacké-
pes, versenyképes szakképzés, 
hogy a végzett szakmunkások 
igazi szakemberek lehessenek, 
és a munkaerőpiac és a munka-
adói oldal igényeivel harmoni-
záló tudással rendelkezzenek – 
hangsúlyozta az önkormányza-
ti képviselő.

Pardi Sándor, a KSZC főigaz-
gatója visszatekintéssel kezd-
te beszédét, és elmondta, hogy 

2015. július 1-jével alakult meg 
negyvennégy centrum egyike-
ként a Karcagi Szakképzési Cent-
rum. Beszélt arról, hogy olyan 

képzéseket igyekeznek kínálni 
a diákoknak, amelyek kereset-
tek a munkaadók körében, majd 
ismertette a KSZC intézménye-
it, képzéseit. Előadótársával, dr. 
Sziráki Andrással, a JNSZ Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra elnökével mindketten hang-
súlyozták a szakképzés jelentő-
ségét, a szakképzésben dolgo-
zó pedagógusok munkájának 
megsegítését és az iskolák fej-
lesztésének szükségességét. 

Ernesztné Csatári Ida, a pro-
jekt szakmai vezetője pedig is-
mertette a centrumra váró fel-
adatokat. A projekt közel 550 
millió forintos összköltségéből 
többek között egy közösségi 

tér kialakítása valósul meg, fej-
lesztik az infrastruktúrát és esz-
közbeszerzés is történik. Emel-
lett a tanulói mentorálási prog-
ramokkal, továbbképzésekkel, 
kirándulások és egyéb közössé-
gi programok szervezésével az 
iskolai lemorzsolódás csökken-
tése a cél.

A projektnyitó rendezvényen 
közreműködtek a KSZC intézmé-
nyének diákjai. Nagy Zita sza-
valatával, Papp Gergő zongo-
rajátékával, Simon Olivér pe-
dig a rendezvény alatt a részt-
vevőkről készített rajzával járult 
hozzá a nyitórendezvény színe-
sítéséhez.

Kapás Mónika

A szakképzési rendszer fejlesztése valósul 
meg a Karcagi Szakképzési Centrumban

„Sorsfordítás – a paraszti társ-
dalom felszámolása, 1945-1962” 
címmel nyílt kiállítás a Város-
háza udvarán május 2-án, szer-
dán. Az erőszakos kollektivizá-
lás korszakáról készült vándor-
kiállítás egy hétig volt látogat-
ható.

A megjelenteket elsőként Fo-
dor Endre, a Nemzeti Emlékezet 
Bizottsága sajtófőnöke köszön-
tötte, majd dr. Nagy Molnár 

Miklós, a Györffy István Nagy-
kun Múzeum igazgatója szólt a 
megnyitó részvevőihez. Az igaz-
gató beszélt a korszak erőszakos 
téeszesítéseiről, a kuláküldözöt-
tekről, valamint arról, hogy Kar-

cag tanyavilágát szinte teljesen 
felszámolták.

Földváryné Kiss Réka, a Nem-
zeti Emlékezet Bizottsága elnöke 
megnyitójában kiemelte, hogy a 
kiállítás a hagyományos történe-
ti parasztság felszámolását mu-
tatja be a kommunista diktatú-
rában. - Egy olyan elfojtott, na-
gyon sokáig tabusított történetre 
ad választ, hogy a kommunista 
diktatúrának leginkább ellenál-
ló társadalmi réteg – hiszen au-

tonóm volt, saját maga gondoz-
ta a földjeit –, hogyan került a 
diktatúra célkeresztjébe. Ennek 
a tizenöt éves hadjáratnak a vég-
ső története az ’56-os forradal-
mat követő megtorlás után kez-

dődik, amikor a Kádár-rendszer 
hajnalán meghirdetik a máso-
dik téeszesítést, a második kény-
szerkollektivizálást, amelynek a 
végén belekényszerítik az auto-
nóm magyar paraszti gazdákat 
egy olyan szövetkezetbe, ame-
lyet igazából ők nem akartak – 
fogalmazott az elnök.

A vándorkiállítás célja, hogy 
az ország minden érintett régi-
ójába elvigyék ezeket a tabló-
kat, és az állandó részek mellett 
mindenhol legalább nagyvona-
lakban bemutassák a térség sa-
ját történetét, amelyben a he-
lyi levéltárak és muzeológusok 
vannak segítségükre. - Így való-

ban hitelesen, a helyi anyagokra 
támaszkodva tudjuk bemutat-
ni azt, hogy az adott régióban, 
az adott megyében mi történt, 
hogyan zajlott ez a nagyon sok-
szor erőszakos és fenyegetések-
kel, zsarolással, pszichés és fizi-
kai erőszakkal átitatott történet 
– mondta Földváryné Kiss Réka.

Az iskolásoknak, egyetemis-
táknak és tanáraiknak készült 
egy tízperces kisfilm is „Apá-
ink földje” címmel, amely a mai 
vizuális technikára és kultúrá-
ra támaszkodva kívánja a fiata-
lokhoz közelebb hozni elődeink 
történetét.

Földváryné Kiss Réka elmond-

ta, továbbra is várják azoknak a 
jelentkezését, akik érintettek a té-
mában, és megosztanák családi 
történeteiket, esetleg olyan irat-
anyaggal, fényképpel rendelkez-
nek, amelyek a kényszerkollek-
tivizáláshoz, a kuláküldözéshez 
köthetőek. Végezetül kiemelte, 
hogy a kiállításról további infor-
máció a www.sorsforditas45-62.
hu oldalon olvasható.

Az említett „Apáink földje” 
filmet a megnyitót követően a 
Csokonai Könyvtárban a megye 
kényszerkollektivizálásáról szó-
ló kerekasztal beszélgetés előtt 
meg is nézhették az érdeklődők.

Kapás Mónika

- Kiállításmegnyitó -
„Sorsfordítás – a paraszti társadalom felszámolása, 1945-1962”
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A Madarász Imre Egyesí-
tett Óvoda idén is csatlako-
zott az Oktatási Hivatal Bázis-
intézményi Programjaihoz. 
Áprilisban több alkalommal 
is bemutató foglalkozásokra 
várták az érdeklődő kollégá-
kat a karcagi óvodapedagó-
gusok április 17. és 26. között.

Gulyás Ferencné intézmény-
vezető elmondta, hogy a márci-
us végén megrendezett Madarász 
Imre Óvodapedagógia Napok 
után az Oktatási Hivatal Bázis-
intézményi Programjaival foly-
tatódtak a szakmai programok 
a karcagi óvodákban. Az intéz-
mény 2016-ban lett az Oktatá-
si Hivatal Bázisintézménye, az-
óta pedig minden évben a Me-
gyei Pedagógia Hetek keretében 
a tagóvodákban megvalósuló jó 
gyakorlatokat, módszereket mu-
tatják be a kollégáknak. - Jász-
Nagykun-Szolnok megye vala-
mennyi köznevelési intézménye 
számára kiajánlásra kerültek a 
programok, és így a meghirde-
tett rendezvényeinkre nagyon 
nagy volt az érdeklődés. Elsősor-
ban a környező településekről ér-
keztek óvodapedagógusok, akik 
a mindennapi gyakorlatunkba, 
a módszertanunkba tekintettek 
be. Többek között Kisújszállás-
ról, Abádszalókról, Tiszaderzsről, 
Kunmadarasról, Kunhegyesről, 
Kenderesről, Szolnokról, Jászbe-
rényből látogattak el hozzánk – 
mondta az intézményvezető. 

Mivel az intézmény mind a 
kilenc óvodája Zöld Óvoda, így 

különös figyelmet fordítanak 
arra, hogy már óvodáskorban 
kialakítsák a gyerekekben azt 
az igényt, hogy a saját környe-
zetükre odafigyelő iskolásokká, 
majd felnőttekké váljanak.

A bemutató két hét program-
jaiban több alkalommal is a sze-
lektív hulladékgyűjtés és a ter-
mészet védelme került a közép-
pontba a csoportokban. - Óvo-
dáinkban természetesen nem-
csak ebben a két hétben, hanem 

minden nap odafigyelnek peda-
gógusaink és gyerekeink a kör-
nyezettudatosságra – hangsú-
lyozta Gulyás Ferencné.

Az idei évben a Zöldfa úti, a 
Kuthen úti, a Jókai úti, a Tán-
csics krt. 17. és 19. óvodák vár-
ták bemutató foglalkozásokra és 
tehetséggondozó műhelyfog-
lalkozásokra az érdeklődő pe-
dagógusokat. - Minden évben 

más óvodában tartjuk foglal-
kozásainkat, hiszen így is na-
gyon gazdag a programkínála-
tunk, és mivel 9 óvodánk van 31 
csoporttal, azért ennek a nagy-
ságnak az előnyét is ki szoktuk 
használni – árulta el az intéz-
ményvezető, aki azt is kiemel-
te, hogy az óvodáik nyitottak, 
számtalan programjuk van, így 
a gyerekeket nem érik váratla-

nul a vendégek. - Ugyanakkor 
bennük is van egyfajta bemutat-
kozási és megfelelési vágy, hogy 
megmutassák, hogy mennyire 
ügyesek, mennyire megnőttek 
már, hiszen április végén, má-
jus elején már a nagycsoporto-
sok kacsintgatnak az iskola felé 
– mondta Gulyás Ferencné.

A szakmai program két heté-
ben tehetségműhely foglalkozá-
sokra is sor került, hiszen az intéz-
mény akkreditált tehetségpont-
ként is működik. Így „Logikuckó” 
címmel a Táncsics krt. 17-es óvo-
da (április 17.), a „Tavaszi zson-
gás” zenei tehetséggondozó mű-
hellyel pedig a Jókai úti tagóvo-
da (április 25.) várta az érdeklődő-
ket. - Nagyon sok óvodát segítünk 
és támogatunk abban, hogy ők is 
tehetségponttá váljanak itt a kör-
nyező településeken – emelte ki az 
intézményvezető.

Az Oktatási Hivatal Bázisintéz-
ményi Programjai során „Hátrá-

nyos helyzetű gyermekek esélyte-
remtése, egyéni bánásmód diffe-
renciálás vegyes csoportban” fog-
lalkozásának a Zöldfa úti óvoda 
adott helyet (április 18.). A „Gu-
rulj labdám” játékos gerincmobi-
lizálás labdával program április 
19-én, csütörtökön a Táncsics krt. 
19-es tagóvodában valósult meg. 
A Kuthen úti óvodában ismertet-
ték az intézményi jó gyakorlato-
kat az előadók pénteken. Április 
23-án, hétfőn a Táncsics krt. 19-
es óvodában „Ébredő természet – 
Süss fel nap, Szent György nap!”, 
míg a zárónapon, április 26-án a 
Jókai úti tagóvodában „A Föld, 
ahol élünk” külső világ tevékeny 
megismerése bemutató foglalko-
zások várták az érdeklődő óvoda-
pedagógusokat, ahol a szülők be-
vonásának újszerű módszereivel 
is találkozhattak a vendégek.

Gulyás Ferencné kiemelte, hogy 
a szakmai programjaik megva-
lósítását az intézményük fenn-
tartója, a Karcag Városi Önkor-
mányzat maximálisan támogat-
ja. - Nagyon szépen köszönjük 
ezt a támogatást, hiszen minden 
programunk csak akkor valósít-
ható meg, ha ezekhez biztosítot-
tak a személyi feltételek, és azok-
ra a továbbképzésekre való elju-
tás, amelyekre a pedagógusaink 
évközben el tudnak menni – fo-
galmazott az intézményvezető, és 
kiemelte, hogy ebben az évben 
két nagy pályázat fog az óvodá-
ban megvalósulni a hátrányos 
helyzetű gyerekek esélyteremté-
sével kapcsolatosan.

Kapás Mónika

Bemutató foglalkozások a karcagi óvodákban

A holokauszt magyarországi ál-
dozatainak emléknapja alkalmá-
ból a Spinoza Színház „Ferenczi 
és Freud – Egy végzetes négyszög 
története” című előadására várta 
az érdeklődőket a Karcagi Zsidó 
Hitközség május 9-én, szerdán a 
Déryné Kulturális Központban.

Az Országgyűlés 2000-ben nyilvá-
nította április 16-át a holokauszt ma-
gyarországi áldozatainak emléknap-
jává, majd az első ilyen megemléke-
zést 2001-ben tartották. A Karcagi 
Zsidó Hitközség már évek óta szer-
vez a mostanihoz hasonló programo-
kat abból a célból, hogy nyisson Kar-
cag lakossága felé, az itt élők ismerjék 
meg a zsidó kultúrát, a múltjukat, és 
legyenek részesei a jelenüknek.

A rendezvényen megjelenteket 
Csillag Barnabás, a Karcagi Zsidó 
Hitközség elnöke köszöntötte, és be-
szélt arról, hogy Magyarországon a 
holokauszt 600.000 áldozatot köve-
telt. - Karcag városának, a hitközsé-
günknek is voltak áldozatai. 778 kar-

cagi zsidóból 446-an haltak mártírha-
lált. Drága emléküket a templom elő-
csarnokában elhelyezett márvány-
táblába vésett nevük, és a temető-
ben felállított mártír emlékoszlop őr-
zi – fogalmazott az elnök, majd arról 
beszélt, hogy az elhalálozások és az 
elköltözések miatt egyre inkább fogy 
a karcagi hitközség létszáma, ugyan-
akkor mégis egy nagyon erős közös-
séggé vált.

Kovács Sándor országgyűlési kép-
viselő beszédében megemlékezett 
az áldozatokról és azokról a túlélők-
ről, akik testi és lelki sebeiket maguk-
kal hordozzák. - Ezen a napon emlé-
kezzünk a múltra, de emlékezzünk 
arra is, hogy milyen sok közös van 
bennünk, mert a jövőt csak így lehet 
felépíteni – mondta az országgyűlési 
képviselő.

Csillag Barnabás ezt követően fel-
olvasta Heisler András, a Magyaror-
szági Zsidó Hitközségek Szövetsége 
elnökének levelét, amelyben az elnök 
a zsidó hagyományokról is szólt. - Kö-
vessünk el mindent értékvesztett vi-

lágunkban, hogy ami történt, az soha 
többé ne ismétlődhessen meg sehol 
senkivel. Legyen az áldozatok emléke 
örök – állt a sorokban.

Az emlékező gondolatok után Sán-
dor Anna, a budapesti Spinoza Szín-
ház igazgatója, a darab írója, produ-
cere ajánlotta a nézők figyelmébe a 

művet. - Filozófiánk az, hogy szóra-
kozva szeretünk tanítani, darabjaink 
így készülnek – mondta az igazgató 
a színházukról, majd kiemelte, hogy 
a holokauszt mellett azt a szépet és 
jót is be szeretnék mutatni, amit a ki-
emelkedő zsidók alkottak.

Kapás Mónika

Színházi előadással emlékeztek a holokauszt áldozataira
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A karcagi Szent István Római Katolikus templom 1903-ban 
épült, az elmúlt évtizedekben nem nagyon volt jelentős felújí-
tás. Most a templomkertben a harminc éve elültetett, és mára 
hatalmas fenyőfák, valamint a 8-10 kilós, erős szélben lehulló 
díszítőelemek balesetveszélyesek. A bejárat fölé évekkel ez-
előtt már egy fa előtetőt húztak. Most a templom kertjében 
kivágták a bejáratnál lévő hatalmas fenyőt. Miért volt erre 
szükség? - kérdeztük Gulyás Zsolt plébános, érseki tanácsostól.

- Már korábban kiderült, hogy a fenyőfák rongálják a templo-
munk állapotát, ami egyébként is kezd romlani. Amint a képek is 
mutatják, az aggodalmunk, feltételezésünk teljesen jogos volt. A 
fenyőfának az a tulajdonsága, hogy ahol keményet talál - jelen 
esetben betont -, abba engedi be a gyökerét. Látható, hogy mi-
lyen vastag gyökerek vannak. A templom sarkánál már a köve-
ket korábban megrongálta a hatalmas, elágazó gyökérzet. Fon-
tos, hogy megóvjuk a templomunk állapotát, így be kellett lát-
ni, a nyolcvanas években ültetett fenyőfákat már nem hagyhat-
juk meg. Feltételezzük, hogy a több évtizedes gyökér már a jár-
dák alatt a templomig húzódik és félő, hogy a közelben lévő szo-
borhoz is elér, ezért is kezdtük el óvatosan kiásni a fa gyökerét, 
valahogyan menteni a menthetőt, a templomot, járdát - mond-
ta a plébános. 

- Mi lesz a többi fával?
- A templomkertben sok hasonló, nagy gyökerű fa van, így át 

kell gondolnunk, mi legyen ezekkel. A templomunk északi olda-
la egyébként is hűvösebb, nedvesebb, nem nagyon tud kiszá-
radni. Amikor keleten felkel a nap, a fenyőfák árnyéka teljes egé-
szében a templom északi oldalára vetül, ami miatt az állaga még 
rosszabb, mint a déli oldala, s eléggé nagy díszítőelemek, 8-10 ki-
lósak esnek le, a díszítővakolat repedezik, lepereg, palák hullanak 
a tetőről, tehát át kell gondolnunk, hogy valóban mit tudunk ten-
ni azért, hogy megvédjük a templomunkat. A több mint 110 éves 
épület jó lenne, ha még legalább ugyanaddig meglenne, vagy 
még tovább - sorolta Gulyás Zsolt. - Az utcáról ezek a leesett 8-10 
kilós elemdarabok nem láthatóak, ez abból a szempontból sze-
rencse, hogy az udvari részen vannak, ahol kisebb a forgalom. 
Szeretném azonban felhívni híveink figyelmét, hogy a kerékpár-
tárolónál vigyázzanak. Ki is szalagozzuk, hogy kellő távolságra le-
gyenek a templomtól, mert erősebb szélnél vagy esőben előfor-
dulhat, hogy újabb nagyobb elemek zuhannak le - mondta az 
egyházvezető.

Mint megtudtuk, a templom állagát már a szakemberek fel-
mérték, a felújítási árak, bár még csak értékbecslések, de így is 
több száz millió forintba kerülne a tetőszerkezet, a templomto-
rony rendbetétele, a díszítőelemek visszaállítása, állagmegóvása. 
Erre az egyházközségnek nincs forrása, így keresik a pályázati le-
hetőségeket. 

- A templomon belül is vannak vizesedések, amelyek elgondol-
kodtatóak. Ahogy bemegyünk a templomba, a jobb oldali padok 
első részénél a mennyezetről elkezdett peregni a vakolat. Van egy 
szakember segítségünk, aki rendszeresen végignézi a padlást, lát-
juk a beázásokat, ami bizonyítja, hogy a tetőszerkezettel kell az ál-
lagmegóvást kezdeni. A törött palákat rendszeresen kicseréljük, 
ez is inkább az északi oldalon van, amit az utcáról nem láthatnak a 
járókelők. A Városgondnokság segítségével a többi nagy fát is ha-
marosan kivágjuk, hogy ne veszélyeztesse a templom falát, szer-
kezetét, amíg nem tudjuk azt felújítani - mondta a plébános.

DE

Kivágták a templom 
veszélyes fáit
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Hegedű, cselló, brácsa és nagy-
bőgő tanszakos zeneiskolás nö-
vendékek számára szervezte meg 
a KÁIAMI Erkel Ferenc Alapfo-
kú Művészeti Iskolai Tagintéz-
mény a II. Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Vonós Versenyt áp-
rilis 25-én, szerdán.

A vonós hangszerek népsze-
rűsítésére és a rendszeres gya-
korlásra való ösztönzés céljából 
szervezte meg a karcagi művé-
szeti iskola a II. Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Vonós Versenyt, 
ahol a tehetséggondozás, a szak-
mai tapasztalatcsere és a zenei 

élmények szerzése is fontos sze-
repet kapott.

A versenyen elsőként Lór-Ke-
rekes Ágnes tagintézmény-ve-
zető köszöntötte a megjelenteket, 
majd Pánti Ildikó önkormány-
zati képviselő Dobos László pol-
gármester és a Karcag Városi 
Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének nevében is üdvözölte a 

résztvevőket. - Városunk művé-
szeti intézménye örömmel vál-
lalta fel e rangos verseny meg-

rendezését. Ezek a versenyek eb-
ben a körben jó alkalmat nyújta-
nak arra, hogy a növendékek be-
mutatkozása során egy-egy ilyen 
versenyen a tehetségek felfede-
ződjenek, és ezen a pályán to-
vább is folytassák tanulmánya-
ikat. A szaktanároknak pedig 
hasznos továbbképzési lehető-
ség egy ilyen verseny, és ez a nö-

vendékekkel együtt a számukra 
is egy megmérettetés – mondta 
Pánti Ildikó, majd megköszönte 
a verseny megszervezését, és azt, 
hogy együtt él az intézmény a 
várossal, a művészeti előadások-
kal mind a növendékek, mind a 
pedagógusok színesítik a telepü-
lés rendezvényeit. Végezetül va-
lamennyi versenyzőnek kiegyen-
súlyozott, szép teljesítményű be-
mutatkozást, a zsűritagoknak él-
vezetes versenyt, a jelenlevőknek 
pedig kellemes zenei élményeket 
kívánt.

A rangos versenyre tizenegy 
iskola negyvennégy diákja neve-
zett és mutatta be hangszeres tu-
dását. A megmérettetés négy kor-
csoportban zajlott a legkisebbek-
től egészen a középiskolásokig. 
A magas színvonalú versenyzés 
után a zsűri értékelte a produk-
ciókat. (A karcagi eredmények az 
előző lapszámunk Postaláda ro-
vatában olvashatók).

A szervezők bíznak abban, 
hogy két év múlva újra megren-
dezhetik a versenyt.

Kapás Mónika

II. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vonós Verseny

A tulipánok elvirágoztak és 
az árvácskák szépsége is meg-
kopott, így elérkezett az idő 
az egynyáriak kiültetésére.

A múlt héten a Városgond-
nokság kertészei serény vi-
rágültetésbe kezdtek. 7000 
tő egynyári növénnyel tették 
még vonzóbbá városunkat. 
Így a gondosan megmunkált 
virágágyásokat és virágládá-

kat több fajta, sokszínű virág-
palánta tölti meg élettel. 

Tavaly még a Városgond-
nokság által tesztelt, de idén 
már biztos kezekkel megépí-
tett négy virágtorony került ki 
a Sétálóra, aminek szépsége 
szinte vonzza az arra járók te-
kintetét.

A most kiültetett virágok 
egészen őszig örvendeztet-
nek meg minket pompájuk-
kal. 

Virágba borult a város
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Május 26. (Szombat) 
8-13 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Május 27. (Vasárnap) 
9-12 óráig 
 Oroszlán Gyógyszertár 
 (Kórház utca)

HIRDETMÉNYEK

2018. május 25. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Karcagi Tükör
 Varrósok ballagása
18.45 Nótacsokor 
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
 magazin
 Aktuális kérdések 
 Benne: Kováts Napok             
 Karcagi hírek
 Folytatódik a Kun-Mediátor ügy
 tárgyalása
 Veszélyes fenyőfákat vágtak ki
 Mini Skills eredmény
 Sportolj velünk!
 Látogatható a Fazekas ház
 Kincset találtak Kunmadarasnál
 Ügyeskedj a kerékpároddal!                
 Háttér 
 Tomajmonostorai körkép II.
20.20 Nagykunsági Híradó
20.40 Kováts bál 2018

2018. május 29. kedd
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Jöjjetek Hozzám – református
  istentisztelet

19.25 Karcagi hírek

20.00 A Hit Szava – római katolikus  

 szentmise 

21.30 Karcagi Nagykun Református 

 Gimnázium ballagása 2018 

2018. május 31. csütörtök
18.00 Műsorajánlat

18.05 Nagykunsági Híradó

18.25 Karcagi Tükör

 Tűzoltó szavalóverseny 1.

18.45 Nótacsokor 

19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 

 magazin

 Aktuális kérdések                

 Karcagi hírek

 Látogatható a tájház

 Kunszövetség közgyűlése - tudósítás

 Kevesebb lesz a kajszibarack

 Tanulmányi versenyen a refis diákok

 Holokausztmegemlékezés

 Háttér 

 Téma: Egy hónap múlva Birkafőző
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Gyógyszertári 
ügyelet

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

Anyakönyv
Házasságkötés 

2018. május 19.
Hodos Dóra - Ámon Levente 

Születés
2018. május 18.
Sári Hajnalka - Disznós Imre
Kg., Kerekes István utca 10.

Martin

Halálozás
Györfi Imre 
 (1956)

Bődi Sándorné 
(Mátyus Juliánna) 
 (1934)

Balogh István 
 (1950)

Kovács Lajos 
 (1948) 

2018. június 04. (hétfő) 
09.00-12.00 óráig

Rendőrkapitányi 
fogadónap 

a lakosság részére:

Meghívó
A Francia-Magyar Baráti Társaság

2018. május 28-án 18 órai kezdettel 
tartja baráti találkozóját a Kaiser Étteremben. 

 
Az összejövetelen megosztják élményeiket a Longueau-

ban tett látogatásukról és a Nemzetközi Kézműves Talál-
kozón szerzett tapasztalataikról Kovács Péter, a Biobolt 
tulajdonosa és Kovács Lajos, a Karcagi Ízek cég vezetője.

 
Beszél a résztvevőknek Barna Judit arról, milyen is 

egy francia állampolgár kisbaba nagymamájának lenni.
 
Nagyné Major Mária tájékoztat a longueaui vendégek 

júniusi karcagi látogatásáról.
 

A Francia-Magyar Baráti Társaság 
szeretettel hívja és várja az érdeklődőket.

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, Berekfürdő 
területére vonatkozik, 

hétvégékre és esetleges 
ünnepnapokra 

(péntek 16.00 órától 
hétfő reggel 07.00 óráig).

Május 26-27.

 Dr. Magyar György

 Karcag, Hajnal utca 22.

 Tel.: 06/30-852-0465
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Ingatlan
Karcagon 714 m2-es telken tel-
jes közművesített ház bontás-
ra, telekáron eladó. Érdeklődni: 
Kacsóh utca 21. szám alatt. Tel.: 
06/30-478-2714.
Zugkert I-ben 10 sor kertföld el-
adó. Gyümölcsfa, szőlő, kuny-
hó, villany, víz, kövesút van. Tel.: 
06/59-313-584, 06/30-245-6421.
Csendes helyen, a Deák kör-
úton, 3 szobás, téglaépítésű csa-
ládi ház osztatlan telken eladó. 
Tel.: 06/30-647-7357.
96 m2-es, 3 szobás családi ház 
kétféle központi fűtéssel (gáz 
és vegyes tüzeléssel) eladó. Tel.: 
06/59-300-129.
Eladó 6 sor kertföld kunyhóval, 
fúrt kúttal. Tel.: 06/70-341-7810, 
06/59-313-560.
Régi típusú rendezett paraszt-
ház eladó Karcagon, az Attila ut-
ca 47. szám alatt. Víz, villany, cse-
répkályha van. Tel.: 06/59-300-
322, 06/30-713-7254.

Felújított, régi típusú kertes csa-
ládi ház eladó, vagy csere is ér-
dekel. Tel.: 06/30-643-8315.
Lebontásra szoruló ház eladó 
Tiszaszentimrén, a Bajcsy utca 
38. szám alatt. Tel.: 06/20-530-
8513

Állat
Kopasztott csirke eladó Kar-
cagon, a Soós István utca 12. 
szám alatt. Tel.: 06/59-311-969, 
06/30-244-5160.
Két db 1 hónapos kiscica új gaz-
dára vár. Cím.: Karcag, Vasút ut-
ca 43/a. Tel.: 06/59-313-226.

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 cmx150 cm. Szállítás 
és rakodás megoldható. Tel.: 
06/70-370-1149.
Eladó 300 literes hűtőláda, mo-
sógép, lábmasszírozó, indukciós 
főzőlap, autórádió. Tel.: 06/20-
572-6285.
Eladó kétágú, kerti falétra (masz-
szív, erős, 8.000 Ft). Tel.: 06/30-
356-5839.
Papírtéglanyomó-prés, Robi 
151-es pótkocsival, rotakapával, 
fűnyíró adapterrel és szivattyú-
val, Csepel 125-ös (csak a mo-
torja), robbanómotoros fűnyí-
ró, 2 db Samsung TV eladó. Tel.: 
06/30-216-9216.
Konyhabútor, gáztűzhely (veze-
tékes), fürdőkád (öntvény), mos-
dókagyló és még sok minden 
eladó Karcagon, a Hajnal utca 7. 
szám alatt. Tel.: 06/30-485-5551.
Eladó 1 db villanysütő, háromré-
szes angol pult és 1 db sütemé-
nyes hűtő. Tel.: 06/30-645-0694.
Nagyméretű szőnyegek eladók 
több méretben. Tel.: 06/30-432-
3225.
Működőképes, jó állapotú cite-
rát és régi típusú lavórtartót vá-
sárolnék. Tel.: 06/30-447-3918.
Jó állapotú játékok és könyvek ol-
csón eladók. Tel.: 06/59-311-142.
Vásár! Nagyon olcsón eladók 
gyerekruhák, gyerekcipők, fér-
finadrágok, öltönyök, ingek. 
Gáztűzhely, gyerekheverők és 
más kisbútorok eladók. Tel.: 
06/70-300-9730.
Eladó Lanberger&Gloss rövid 
zongora, páncéltőkés, körpán-
célos, félangol mechanikás. Szép 
hangú, B-hangolású, új klarinét 
és Hammond elektromos orgo-
na. Tel.: 06/70- 300-9730.

Karcagon eladó egy jó állapot-
ban lévő, Olimpia 18 típusú há-
ti permetező készülék alkuképe-
sen, 6.000 Ft-os áron. Tel.: 06/59-
311-817, 06/30-455-6995.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzárcse-
rét, felhajtást, méretre nadrág, 
kabát (saját anyagból), bőrkabát 
varrását rövid határidővel válla-
lom. Tel.: 06/59-887-269.
Üvegezés-képkeretezés! Sári 
Mihály egyéni vállalkozó, Kar-
cag, 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, számlaképe-
sen vállalok. Kenyeres László ok-
leveles növényorvos, tel.: 06/30-
785-0690.
Földet bérelnék Biharnagyba-
jom, Karcag, Kaba, Nádudvar, 
Nagyrábé, Püspökladány, Sár-
rétudvari térségében. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 06/70-370-
1149.
Tetőmunkákat és javításokat is 
vállalok. Sütő Kálmán ácsmes-
ter, tel.: 06/30-584-2767.
Feleslegessé vált papír- és fém-
hulladékát ingyen elszállítom! 
(Mosógép, hűtőgép, gázkészü-
lék, autó-motor akkumulátor, 
stb.) Tel.: 06/30-265-4197.
Utánfutóval (vagy anélkül) ki-
sebb-nagyobb fuvarokat válla-
lok! Tel.: 06/30-265-4197.
Festést, mázolást, gipszkar-
ton-szerelést, tapétázást vállal 
megbízható öreg szaki, Balogh 
Lajos. Tel.: 06/70-530-0852.

Vállaljuk az alábbi munká-
kat: épületek építését, bontá-
sát, bármilyen nemű kőműves 
munkát. Tető építését, javítását, 
járdák, kapubejárók újjáépíté-
sét, betonozását, udvarok taka-
rítását, terepek tisztítását. A leg-
kedvezőbb árakkal dolgozunk! 
Bármilyen nemű földmunkát, 
kubik munkákat is elvégzünk, 
nagy felületek aszfaltozását, 
zúzalékolását. Akár részletfize-
tés is megoldható. Hívjon biza-
lommal! Tel.: 06/30-853-4323.
Pedikűrözés hölgyeknek, urak-
nak! Ezen hirdetés felmutatá-
sával minden új vendégem-
nek 15% kedvezményt adok! 
Masszázsok: teljes testmasz-
százs, hátmasszázs, gyógy-talp-
masszázs (betegségek alter-
natív kezelése), csontkovácso-
lás mozgásszervi problémák-
ra. Június végétől klinikai nyi-
rokmasszázs: ödémás (vizes) lá-
bak, kezek kezelése; narancsbőr 
ellen; fogyás céljából. Karcag, 
Püspökladányi út 7/b. Éva sza-
lon. Időpont egyeztetés szüksé-
ges. Tel.: 06/30-428-5642.

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!

2018. május 24-től június 05-ig újra kihelyezett 
lakossági emlőszűrés lesz Karcagon.

A szűrőbusz Karcagon a Kátai Gábor Kórház előtti 
parkolóban várja a hölgyeket. 

A kétévenkénti emlőszűrésre a 45-65 év közötti höl-
gyek ingyen jogosultak. Minden emlőszűrésre behívott 
asszonynak útiköltség-térítés jár, amelyet a szűrőállomá-
son állítanak ki, és ezt követően a jeggyel együtt a hölgy-
nek kell eljuttatni kifizetés céljából a Kormányablakokba 
vagy meghatározott napokon a Járási Hivatalokba. Akinek 
indokolt a gépkocsi használata, a háziorvos állítja ki az uta-
zási utalványt.

Az érintetteket levélben értesítik a szűrésről és annak 
konkrét időpontjáról. A mammográfiás szűrővizsgálat célja 
az emlőkben megbúvó, tüneteket és panaszokat nem oko-
zó, még nem is tapintható rendellenességek felderítése. 

A vizsgálatra vigyék magukkal a névre szóló meg-
hívólevelet, a társadalombiztosítási kártyát, aki 2014 
előtt volt szűrésen utoljára, az vigye magával a koráb-
bi mammográfiás felvételt, valamint készpénzt arra az 
esetre, ha az elvégzett vizsgálatról a lelet megküldé-
sét postai úton kérik.

Kérünk minden behívott hölgyet, menjen el a szűrés-
re, ugyanis a korán felismert és megfelelően kezelt beteg-
ség gyógyulási esélyei jók. Egyúttal kérjük a munkáltató-
kat, tegyék lehetővé dolgozóik számára az emlőszűrésen 
való részvételt.

Indokolt esetben, ha más időpontot szeretne kérni, hív-
hatja a 06/30-257-2836 telefonszámot.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Karcagi Járási Hivatal

Népegészségügyi Osztály

Lakossági emlőszűrés Karcagon

Fülakupunktúra
KINEZIOLÓGIA
Tel.: 06/30-433-9264

Lapzárta: 
2018. május 28. (hétfő) 12 óra
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SPORT

Nem élek a számok bűvöle-
tében, de úgy gondolom, ha egy 
minden évben rendszeresen meg-
rendezett íjászversenyről van szó, 
akkor bizony az ötödik már egy 
komoly mérföldkő. Különösen, 
ha figyelembe vesszük azt a tényt, 
hogy egy kis egyesületről van szó 
néhány lelkes taggal. Ez a néhány 
lelkes tag öt éve elhatározta a kör-
nyékbeli íjászegyesületek példá-
ját követve, hogy saját rendezésű 
versenyt szervez, és ide seregleti 
az ország minden részéből az íjá-
szatot kedvelő sporttársait. Nagy 
utat jártunk be az első alkalom-
tól az ötödikig. 2014. május 1-jén 
az első verseny 98 nevezővel egy 
családias hangulatú kis verseny 
volt. Saját célokkal még nem ren-
delkeztünk, így béreltünk. Jöt-
tek a lelkes családtagok segédkez-
ni, feláldozva napjukat, hogy az 
íjászokkal egyetemben mindent 
megtegyenek az ideérkezők leg-
jobb vendéglátásáért. A verseny 
és a nap végeztével úgy éreztük, 
sikeres volt, de ennek bizonyíté-
kát csak akkor láthatjuk, ha kö-
vetkező évben is visszajönnek a 
versenyzők, és ha elvitték jó hí-
rünket, talán még hoznak is ma-
gukkal néhány újabb lelkes íjászt.

Nos, az elmúlt évek megadták 
a bizonyítékot. A tavalyi verse-
nyünkre már közel 250 íjász érke-
zett az országból. Ez olyan neve-
zési szám volt, amely meghalad-
ta jó néhány olyan verseny részt-
vevői létszámát is, ahol Országos 
Bajnokságra, lehetett kvalifikáci-
ót szerezni. Ezek a helyszínek pe-
dig népszerűek, hiszen a kvalifi-
kációt bizony meg kell lőni vala-
hol, ha ott szeretne lenni egy íjász 
az OB-n. Ebben az évben sikerült 
a Keleti Gyepű vezérét és vezér-
karát elhívni hozzánk, akik egy 
olyan hagyományt mutattak meg 
az összegyűlt íjászseregnek, amit 
még nem láthattak élőben. Fel-
elevenítették az íjászoknak azt a 
ritka eseményt, hogy zajlott ele-
inknél a IX-X. század körül egy 
vezérfogadás.

Céljaink számát megemeltük, 
több száz főre főztünk, hiszen az 
íjászokkal hozzátartozók is érkez-
tek. Így a rendezőkkel és a most is 
lelkesen segítő családtagjaikkal, 
vendégekkel, Gyepű vezérkar-
ral együtt közel 350 ember moz-
gott és érezte jól magát a nap fo-
lyamán a kis erdős ligetünkben. 
A városból is sok látogató érke-
zett, volt aki csak nézelődni sze-
retett volna, de voltak bátrabbak 
is, akik ki is próbálták gyakor-
ló íjainkat az erre kialakított kis 
pályán. Olyan volt az egész, mint 
egy igazi majális. Valami ilyes-

miről álmodott az a néhány lel-
kes szervező még 2014-ben. Erről 
azonban valóban csak álmodni 
lehetett akkor. Kemény munká-
val, sok szervezéssel, odafigyelés-

sel, lelkes támogatókkal, sikeres 
pályázatokkal négy év alatt meg-
valósulhatott ez az álom. Már 
csak egy feladat, cél maradt hátra, 
ezt a nívót, ezt a színvonalat tar-
tani a következő évekre is. Ez volt 
a tétje, a célja az idei, ötödik alka-
lommal kiírt versenynek. 

A megszokott lendülettel kezd-
tünk a szervezésbe az idei év-
ben is. A lehetőségeinkhez mér-
ten sok új célt vásároltunk. Igye-
keztünk változatossá tenni a ver-
senyt. Arra, hogy ne ugyanazok-
ra a célokra lőjenek a verseny-
zők minden évben, már az elmúlt 
években is figyeltünk. Az ideit 
azonban a sok új cél és az a meg-
oldás, hogy minden célból két 
egyformát vásároltunk, így min-
den lövéshelynél duplázni tud-
tuk a célok számát, igazán külön-
legessé tette. Sikere is lett, hiszen 
minden csapatot rögtön A és B 
csoportra oszthattunk, így egy-
szerre 2 ember lőhetett egy idő-
ben. Egy 10 fős csapatnál ez azt 
jeleneti, hogy annyi időt vett el 
egy cél, mintha öten lettek vol-
na. Sokat jelent ez időkihasználás 
szempontjából, amikor 200 em-
bernek kell teljesíteni a célokat, és 
így ezt megtették annyi idő alatt, 
mintha 100-an lettek volna. A 
nagy létszám ellenére is időben 
végeztek a versenyzők, és való-
ban ebédidőben tudtak leülni, el-
fogyasztani ebédjüket.

A megnyitót 10 órakor tartot-
tuk. Hűen az előző évek hagyo-
mányaihoz az ötödik versenyünk 
megnyitóján is, Kovács Sándor 
országgyűlési képviselő köszön-

tötte az összegyűlt 200 íjászt, 
majd Csízi Sándorral, egyesüle-
tünk elnökével egy közös lövés-
sel hivatalosan is megnyitották 
a versenyt. A versenyen most 21 

célt helyeztünk el, mindegyiket 
duplázva a már megszokott pá-
lyán. Sok látogatónk volt, jöttek 
szép számmal hozzátartozók, és 
a városból most is sokan kiláto-
gattak hozzánk. Szintén volt le-
hetőség gyakorlásra is, de aki 
csak nézelődni, sétálni szeretett 
volna, az is megtehette egy kü-
lönleges, múltidéző környezet-
ben.

A verseny 13.00 és 13.30 között 
be is fejeződött, mindenki nyu-
godtan megebédelhetett. Ebéd 
után bőven maradt időnk lebo-
nyolítani a már megszokott csa-

patíjász párbajunkat, 
amelynek negyedik éve 
egy vándordíj a tétje. A 
Kunszövetség felaján-
lásaként egy nagykun-
kapitányi címer máso-
latot vihet haza a győz-
tes csapat. A feltétel, 
hogy jövőre is itt kell 
lenniük, természetesen 
a címerrel együtt.

Párbaj után azonnal 
eredményt hirdettünk, 
díjaztuk a dobogóso-
kat, és köszönhetően 
a sok lelkes támoga-
tónknak, szép külön-
díjak is kiosztásra ke-
rültek. Örömmel a lel-
kükben és elégedetten 
távoztak versenyzőink 
a kölcsönös búcsúz-
kodás után. Megvaló-

sult a célkitűzés, az ötödik verse-
nyünkön sikerült megőrizni azt a 
bizonyos nívót, tartani tudtuk a 
szintet, amit kitűztünk a negye-
dik után magunk elé. Amikor 
mosolygó embereket látunk ma-
gunk körül egész nap, amikor a 
verseny izgalmának ellenére sok-
szor hallható hangos kacagás, 
amely gyakran megtörte az er-
dő csendjét napközben, akkor azt 

hiszem nincs is szükség dicsérő 
szavakra, ezek az arcok helyettük 
is beszélnek.

Az íjász életünk természete-
sen nem áll meg. Az év folyamán 
sok hasonló verseny vár még 
ránk, mint a május 1-jei karcagi 
volt. Igyekszünk sok helyre eljut-
ni. Lesznek rendezvények, bemu-
tatók, amelyeken szerepet válla-
lunk. Előre nézünk és tervezünk. 
Szeretnénk eggyel tovább lépni 
versenyeink területén is. Terve-
ink között szerepel egy őszi idő-
szakban megrendezendő 3D ver-
seny is. Ezzel növelnénk, eggyel 
az éves versenyeink számát, és 
növelnénk a munkánkat is per-
sze, hiszen ilyen 3D „gumi” ál-
latkák beszerzése nem kis feladat 
és nem kevés anyagi áldozat. To-
vábbi támogatókra, pályázatok-
ra, hangyamunkára lesz szükség, 
hogy az őszi verseny is hasonló 
nívót vívjon ki, mint a májusi. Ha 
sikerül, akkor be tudnánk csat-
lakozni egy többfordulós 3D ver-
senysorozatba, amely különböző 
városokban kerül megrendezésre 
a környékünkön, és a végén van 
összetett győztese. Ez egy hosz-
szabb távra tervezett cél. Bízunk 
benne, hogy ez is oly módon tel-
jesül, mint anno a tavaszi ver-
senyről szőtt álmaink.

Molnár Ferenc
Kötöny Népe 

Íjászok nevében

Újabb versenyekre készülnek
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Karcag-Csépa 3-2 (0-1)

A karcagi csapat ismét olyan 
együttes ellen lépett pályára, amely 
sorozatban győzelemmel szerepelt 
a megyei bajnokságban. A karca-
gi csapat összeállítása: Belényesi - 
Szívós Gy., Terjék, Szőke N., Szívós 
G., Nagy R., Kiss S., Balogh, Erdei, 
Szentannai, Kovács L.
Cserék: Orosz, Daróczi, Balajti, 
Sípos, Bencsik, Juhász.
Edző: Orosz István.

A 8. percben Erdei jobbról ve-
zetett támadásokat, majd kö-
zépre adott. Nagy R. egy igazí-
tás után a bal kapufa mellé lőtt. 
A 14. percben Nagy R. közép-
re passzolt Balogh elé, de a kifu-
tó kapus még el tudta ütni előle 
a labdát a 15. percben. Ismét Ba-
loghot futtatták, de Modla mesz-

szire kifutva még el tudta előle 
rúgni a labdát.

A 16. percben Obernát indí-
tották középen, de Belényesi me-
rész vetődéssel megszerezte a 
labdát. A 26. percben egy eladott 
labdát Gorjanácz megszerzett, 
majd néhány lépés után kb. 25 
méterről nagy erővel a jobb fel-
ső sarokba lőtte (0-1). A 28. perc-
ben Erdei nagy helyzetben nem 
találta el a kaput. A 37. percben 
Oberna cselezgetett a 16-oson 
belül, de gyenge lövését Belényesi 
könnyedén felszedte. A 45. perc-
ben Nagy R. középre ívelt, Sző-
ke N. fejesét Modla megfogta. 
Az 57. percben Baloghot egymás 
után les miatt kétszer is megállí-
tották a játékvezetők. A 64. perc-
ben Szívós G. középre adott, és 
az üresen hagyott Nagy R. a ki-
futó kapus mellett a bal alsó sa-
rokba gurított (1-1). A 66. perc-
ben egy középre ívelést követő-
en, a késlekedő kapust megelőz-

ve Szőke N. a bal alsó sarokba fe-
jelt (2-1). A 70. percben Balogh 
cselezgetett, akit a kifutó Modla 
elütött – 11-es. Ő ezért piros la-
pot kapott. Egy mezőnyjátékos 
állt a kapuba, a büntetőt Nagy R. 
a bal felső sarokba rúgta (3-1). A 
71. percben Martók nagy lövése 
a kapufáról kipattant, és a szem-
füles Nagy Richárd a hálóba ko-
torta. 

A 83. percben Schrancz 35 
méteres szabadrúgását Belénye-
si megfogta. A 88. percben Nagy 
Richárd elől Belényesi messzi-
re kifutva elrúgta a labdát. A 90. 
percben Schrancz nagy lövése ki-
pattant az egyik védőről.

Orosz István edző a mérkőzés 
végén a következőt nyilatkozta: 
- Egy jó formában lévő csapat el-
len tudtunk nyerni. A győzelem-
mel nagyon értékes 3 pontot sze-
reztünk.

B.I.

Ismét egy fontos győzelem
LABDARÚGÁS


