
A hagyományokhoz híven, 
de mégis rendhagyó módon 
rendezték meg idén a Kátai 
Gábor Kórházban a Semmel-
weis-napi ünnepséget június 
22-én, pénteken. Semmelweis 
Ignác orvosprofesszornak, az 
anyák megmentőjének szüle-
tésnapját, július 1-jét 1992 óta 
a magyar egészségügy nap-
jaként ünnepeljük. Ebből az 
alkalomból a kórház vezeté-
se díjakat és jutalmakat ado-
mányozott dolgozóinak, va-
lamint egy emlékhely felava-
tására is sor került.

200 éve született Semmelweis 
Ignác orvosprofesszor, az anyák 
megmentője, aki mindössze 47 
évet élt, de rövid élete során ki-
vételeset alkotott. Több film is 
őrzi munkásságát, amelyre dr. 
Fazekas Sándor országgyűlé-
si képviselő is hivatkozott kö-
szöntőbeszédében. - Abban lát-
szik az az elképesztő alkotó-
erő, tennivágyás, az a szolgálat 
és elhivatottság, amelyhez azt 
hiszem, hogy magyarnak kell 
lenni a gondolkozásmódban, az 

elvekhez és az értékekhez való 
ragaszkodásban, a viseletben, 
a külsőnek és a belsőnek a tel-
jes összhangjában akkor is, ha 
nagyon nehéz helyzetekben kell 
helytállni – mondta a képviselő, 
aki kiemelte, hogy olyan kor-
mánydöntések születtek, ame-
lyek a magyar egészségügy tel-
jes újjáépítését szolgálják. - Eb-
ben nemcsak az épületek meg-
újítása, a géppark, a műszerál-
lomány, a felszereltségnek a ja-
vítása van benne, hanem az, 
hogy egy olyan befogadó közeg, 
olyan megbecsülés, olyan anya-
gi háttér is legyen, amely kifeje-
zi a magyar társadalom elisme-
rését az Önök munkája iránt – 
hangsúlyozta a képviselő.

Kovács Sándor országgyű-
lési képviselő hangsúlyozta, 
hogy ezen a napon ünnepeljük 
a Kátai Gábor Kórház dolgo-
zóit. - Azt a vidám, összetar-
tó csapatot, amelyre bármikor 
bízhatjuk családtagjaink vagy 
magunk életét és egészségét – 
fogalmazott a képviselő, majd 
mindenki munkájához gratu-
lált.

Dobos László, Karcag város 
polgármestere elmondta, hogy 
az egészségügy megítélése kü-
lönböző. - Akik úgy ítélik meg, 
hogy vannak hibák, azok test-
közelből nem ismerik az egész-
ségügyi dolgozóknak a mun-
káját. Nem tudják, hogy mi-
lyen nagy leterheltségben, lét-
számhiányban vannak, és bi-
zony a hivatástudattal kell sok 

esetben pótolni mindazt, ami 
hiányzik az emberi erőforrás 
területén – hangsúlyozta a vá-
rosvezető, aki kiemelte azok-
nak a munkáját, akik példa-

mutatóan több évtizeden ke-
resztül végezték itt az egész-
ségügyi tevékenységüket.

(Folytatás a 2. oldalon...)
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TÁJÉKOZTATÓ ÚTLEZÁRÁSRÓL 
ÉS FORGALOMELTERELÉSRŐL

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a XX. Karca-
gi Birkafőző Fesztivál miatt 2018. június 28. (csütörtök) 
06.00 óra és 2018. július 1. (vasárnap) 17.00 óra között 
teljes útlezárás lesz

 - a Múzeumpark környékén (Bajcsy-Zsilinszky utca, 
Kálvin utca, Püspökladányi út, József Attila utca és Kál-
mán utca);

 - a Kossuth téren a Dózsa György u. 2. (hírlapárus) – 
Madarasi u. 2. közötti útszakaszon;

 - a Kossuth téri szervizúton.
A lezárt területek környezetében forgalomlassítás és 

esetleges elterelés várható.

A rendezvény ideje alatt a Szabó József utcán (Kálvin 
utca és Széchenyi sgt. között) forgalmirend-változás lép 
életbe! Ezen az útszakaszon TILOS a megállás, amelynek 
betartását a Rendőrség kiemelten ellenőrzi.

Felhívjuk továbbá a Tisz-
telt Lakosság és a Látogatók fi-
gyelmét, hogy a rendezvény 
területe KAMERÁVAL MEG-
FIGYELT TERÜLET!

Kérjük, ne vezessen megszokásból, legyen körültekintő!
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Szervezők

Díjazottakat köszöntöttek és emlékhelyet avattak a kórházban
– Semmelweis-napi ünnepség –

Június 23-án a Karcagi Zsinagógában megtartott mártír megemlékezésen a megje-
lenteket Csillag Barnabás, a Karcagi Izraelita Hitközség elnöke köszöntötte, majd hatan 
gyertyát gyújtottak a 6 millió áldozatra, a karcagi 446 áldozatra és a túlélőkre emlékezve.

(Folytatás a 3. oldalon...)

Túlélők is emlékeztek az áldozatokra

Az emlékművet (balról jobbra) az alkotó, Györfi Sándor szobrászművész, Szilágyi Lajosné, a Kátai Gábor Alapítvány 
kuratóriumi elnöke, Nagyné László Erzsébet, a kórház főigazgatója, Kovács Sándor országgyűlési képviselő, 

Dobos László polgármester és dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő leplezték le 
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(...folytatás az 1. oldalról)
Nagyné László Erzsébet fő-

igazgató úgy gondolja, hogy az a 
cél, amelyet a kórház a Kátai Gá-
bor Alapítvánnyal közösen év-
ről évre megfogalmaz, az min-
den évben teljesül, és a dolgozók 
javát szolgálja. - A mai megem-
lékezés nemcsak a jelenlegi dol-

gozókat, hanem a múltat is fel-
idézi, mert amit kaptunk, azt 
nemcsak használnunk kell, ha-
nem tovább is kell adnunk – 
emelte ki a főigazgató, aki be-
szélt arról is, hogy uniós forrá-
sokból jelentős fejlesztések való-
sultak meg az intézményben, jú-
liustól pedig az új projekteknek 
köszönhetően létszámbővítésre 
is lehetőség lesz.

A köszöntők után dr. Ka-
nász-Nagy László megbízott or-
vosigazgató megtartotta a Sem-
melweis-napi megemlékező be-
szédét. - 200 éve lesz július 1-jén, 
hogy megszületett a legnagyobb 
jelentőségű magyar orvos, Sem-
melweis Ignác, az anyák meg-
mentője. 1992 óta minden év-
ben ez a nap a mi ünnepnapunk, 
az egészségügyi dolgozók napja 

– fogalmazott az orvosigazgató. 
- Semmelweis orvoslásban eltöl-
tött 22 éve során sokat élt és tett. 
Azon nagyszerű elmék közé tar-
tozik, akik az életüket az igazu-
kért való küzdelemben élték le, 
de az igazi sikert, az elismerést 
már nem élhették meg – hang-
zott el az ünnepi beszédben.

A megemlékezést követően 
a Kátai Gábor Kórház igazga-
tótestülete a munkájuk elisme-
réseképpen Kátai-díjat adomá-
nyozott dr. Perge Judit és Budai 
Antalné részére, megköszönve 
ezzel a több évtizedes, kitartó, 
színvonalas, betegekért folyatott 
tevékenységüket.

A Magyar Egészségügyi Szak-
dolgozói Kamara elismerő ok-
levelet adományozott Tóthné 
Varga Mária osztályvezető ápo-
lónak.

Köszöntötték továbbá az igaz-
gatói dicséretben részesülő kol-
légákat, a jubiláló közalkalma-
zottakat. Így közel hatvanan ve-
hettek át oklevelet, jutalmat a 
Semmelweis-nap alkalmából.

Az ünnepség a díszudvaron 
folytatódott, ahol felavatták a 

Kátai Gábor Emlékhelyet. Az al-
kotást Györfi Sándor Kossuth-, 
Munkácsy- és Mednyánszky-
díjas szobrászművész készítette 
a Kátai Gábor Kórház és a Kátai 
Gábor Alapítvány felkérésére az 
új kórházépület ötvenéves évfor-
dulója alkalmából. Az emlékmű 

egyik oldalán a kórház egykori 
igazgatói, míg a másikon az ed-
digi Kátai-díjazottak neve szere-
pel, valamint a kórház rövid tör-
ténete olvasható. 

Nagyné László Erzsébet ava-
tó beszédében kiemelte, hogy 
ez egy tiszteletadás a Kátai Gá-
bor Kórház minden volt, és je-
lenlegi dolgozója, fenntartója 
és támogatója előtt.

Györfi Sándor szobrászmű-
vész elmondta, hogy magyar kő-
ből egy olyan szimbolikus életfa 
készült Karcagon, amely később 

bővíthető az igazgatók bronzké-
pével, valamint a további Kátai-
díjazottak neveivel.

Szilágyi Lajosné, a Kátai Gá-
bor Alapítvány kuratóriumi elnö-
ke kiemelte, hogy nemcsak a mű-
vész úr keze munkája van ezek-
ben a kövekben, hanem mind-

azoknak az embereknek, akik 
adakoztak erre a célra. - Ez egy 
csodálatos összefogásból, szere-
tetből épült, és úgy gondolom, 
hogy a jövő nemzedéke számá-
ra példaértékkel bír – fogalma-
zott az elnök.

Az ünnepségen megkoszo-
rúzták az aulában található 
Kátai Gábor szobrot is, vala-
mint a rendezvényen a kórház 
énekkara, a Kátai Medi-Song is 
közreműködött.

Kapás Mónika

KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Szemüveget a 
videóbíró(k)nak

Kétségtelen az Oroszországban zajló 
foci vb a legnagyobb érdeklődést kivál-
tó világesemény. Ilyenkor még a labda-
rúgást kevésbé kedvelő sportrajongók 
figyelme is erre fordul, még akkor is, 
ha nincs ott a nemzeti tizenegyünk és 
csak nosztalgiázunk. Hiszen pontosan 
nyolcvan évvel ezelőtt, a harmadjára 
megrendezett világbajnokságon 1938-
ban már a világbajnoki döntőt játszot-
ta Párizsban a magyar válogatott. Saj-
nos elvesztette az olaszokkal szemben a 
mérkőzést 4-2-re, de harciasan küzdött. 
Az olaszoknak akkor nagyon jó csapa-
tuk volt. Négy évvel azelőtt Rómában is 
megnyerték a világbajnokságot Cseh-
szlovákia ellen. Igaz, akkor a Mussoli-
ni-rendszer nagy propaganda fesztivál-
ja volt, és a római döntőt a bírók is segí-
tették, Schiavio csak a hosszabbításban 
lőtte be a győztes gólt.

Szóval a nyolcvan évvel ezelőtt Pá-
rizsban döntőt játszott olaszok és ma-
gyarok most nincsenek ott a moszkvai 
vébén. Ott van viszont az első vb-győz-
tes Uruguay, akik 1930-ban egy másik 
dél-amerikai csapatot, Argentina nem-
zeti tizenegyét verték meg 4-2-re. Húsz 
évvel később pedig 1950-ben a brazi-
lokat a Maracana stadionban 2-1-re. 
Rio de Janeiroban akkor 200 ezer bra-
zil néző esett apátiába, és gyászolta 
csapatát. 

Most nem valószínű, hogy ismét ez a 
két csapat jut a döntőbe, hiszen néhány 
napja az argentinok - Messivel az élen - 
kínkeservesen nyertek csak az egész jó 
focit játszó Nigériával szemben 2-1-re, 
elég furcsa bírói döntések után. 

Pedig már videóbírók is segédkeznek, 
mégis vitatható egy-egy döntés, ami 
sorsdöntő is lehet. Az ember azt gon-
dolná, hogy tíz-egynéhány kamera már 
nem tévedhet, vagy hogy következete-
sek például egy „henc” megítélésénél. 
De sajnos nem így van. Hiába vannak tí-
zen is a videóbíró szobában, sajnos a „fő-
bíró”, a pályán lévő játékvezetőé a vég-
ső döntés. 

Érdekes ez, mert a mai technikai szín-
vonal már lehetővé tenné az elfogultság 
nélküli „objektív döntést”, hiszen bizo-
nyára lehetne olyan szervert létrehozni, 
amibe be lenne táplálva az összes sza-
bály, és a számítógép kihozná a pontos 
eredményt, a helyzet valós megítélését.

De így csak bonyolítják, megszakítják 
a játékot, és néha furcsa döntések szü-
letnek, borzolva a nézők és a fogadók 
idegzetét. Mert a fogadások világszerte 
együtt járnak ezzel a világeseménnyel. A 
fogadó pedig többnyire veszít a fogadó-
irodákkal szemben, még ha a videóbírók 
nem is tippmixelnek.

Úgyhogy ugyanolyan nehéz megtip-
pelni, ki lesz a világbajnoki negyeddön-
tőben, mint azt, hogy kik főzik majd a 
„legjobb” birkapörköltet az idei fesztivá-
lon Karcagon.

-ács-

Tisztelt Ügyfelek!
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Karcagi Járási Hivatal
karcagi Kormányablakának

ügyfélfogadása

2018. július 23-án (hétfő)

az infokommunikációs eszközök éves 
karbantartási munkálatainak elvégzése miatt 

várhatóan egész nap 
szünetel.

Megértésüket köszönjük.

Hodos Julianna
járási hivatalvezető

Díjazottakat köszöntöttek és emlékhelyet avattak a kórházban
– Semmelweis-napi ünnepség –

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2018. július 13-án jelenik meg.

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

Lapzárta: 
2018. július 9. (hétfő) 12 óra

Az idén a Kátai-díjat dr. Perge Judit és Budai Antalné vehették át

Képünkön Györfi Sándor szobrászművész és dr. Zsembeli József, aki 
kórházigazgató főorvos volt 1978-1991-ig, majd főigazgató 1995-2006-ig

Az ünnepi műsorban a kórház kórusa, a Kátai Medi-Song is közreműködött 
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HÍREK

Dr. Nagy Molnár Miklóst már 
gyerekként érdekelte a történe-
lem, általános iskolásként a té-
vében futó, kettős honfoglalásról 
szóló sorozat hatására régész sze-
retett volna lenni. - Bementem a 
Mátra Múzeumba Gyöngyösön, 
hogy segítsenek ebben. Bejár-
hattam hozzájuk, megszoktam a 
múzeumi légkört, megismertem 
a muzeológusokat. Részt vettem 
a néprajzos tárgyak leltározásá-
ban, és itt megtetszett a néprajz, a 
tárgyak közelsége, de akkor még 
mindig régész akartam lenni – 
árulta el a múzeumigazgató. Kö-
zépiskolában már néprajzi szak-

körre járt, és biztos volt abban, 
hogy múzeum közelségében sze-
retne dolgozni. 

1984-ben végzett a Kossuth La-
jos Tudományegyetemen Debre-
cenben magyar-néprajz szakon, 
magyar nyelv és irodalom sza-
kos középiskolai tanárként, va-
lamint etnográfusként. Az egye-
tem utolsó évében már a Mező-
túri Múzeumban néprajzosként 
tevékenykedett. Ekkor kezdett 
el foglalkozni a népi kerámiával, 
a fazekassággal, amelyből 1994-
ben egyetemi doktori fokozatot is 
szerzett.

- 1995 óta vagyok Karcagon, 

akkor még a JNSZ Megyei Mú-
zeumigazgatóság berkein belül, 
2013-ban pedig átkerült a mú-
zeum a városhoz – mondta dr. 
Nagy Molnár Miklós.

1998-ban részese volt a Györffy 
István Nagykun Múzeum kül-
ső felújításának, majd 2010-ben a 
belső tér megújításának. A negy-
venéves állandó tárlat újragon-
dolásával 2012-ben az új állan-
dó kiállítás is megnyitotta kapu-
it, amely már múzeumpedagógiai 
szempontokat is figyelembe vesz. 

2003-ban PhD fokozatot szer-
zett, az erről szóló könyve 2007-
ben jelent meg. A tavalyi évben 
pedig elkészült a Kántor és tanít-
ványai című kézirata, amelynek 
kiadásán dolgozik.

Dr. Nagy Molnár Miklós nem-
csak kutatta a fazekasságot, ha-
nem ki is próbálta azt. - Már kb. 
két éve múzeumigazgató lehet-
tem, amikor még nem koron-
goztam. Akkor egy rendezvény 
alkalmával be akartam ülni egy 
elektromos meghajtású korong 
mellé, de közölték, hogy szó se 

lehet róla, üljek a lábhajtásúhoz, 
mert aki elektromoson kezdi, az 
nem fog tudni megtanulni ren-
desen. Természetesen úgy kezd-
tem, hogy egy nagy padlóvázát 
fogok csinálni, de végül csak egy 
kistányér lett belőle. Kb. egy dél-
utánt korongoztam így, de azt 
mondták, hogy elég tehetséges 
kezdő vagyok – árulta el a múze-
umigazgató.

Nemzeti ünnepünk alkalmá-
ból márciusban Miniszteri Elis-
merő Oklevél kitüntető címet ve-
hetett át dr. Fazekas Sándor ak-
kori földművelésügyi miniszter-
től Karcag város szellemi és tár-
gyi örökségének megőrzésében, 
néprajzi gyűjteménygyarapításá-
ban végzett kimagasló tevékeny-
ségéért, kutatási munkájáért. 

- Mindössze két héttel korábban 
értesültem csak a díjazásomról, 
nagyon meglepett. Épp aznapra 
szerveztünk egy olyan konferenci-
át Karcagra, amelyen fontos szere-
pem lett volna, de talán így meg-
bocsátható, hogy nem voltam itt – 
mondta a múzeumigazgató.

A márciusi díjazása után pe-
dig májusban újabb elismerés-
ben részesült. Huszonhárom év 
után újabb öt évre szavazta meg 
a város vezetése a karcagi mú-
zeum élére. - Az elkövetkezendő 
időszakra a legnagyobb feladat, 
hogy a raktárat biztonságosan el-
költöztessük. A Rónai malmot ki 
fogjuk üríteni, más funkciót tölt 
majd be. A raktárat kicsit átlát-
hatóbbá szeretnénk tenni tárgy-
típusonként csoportosítva. Közel 
9.000-10.000 darabos a gyűjte-
ményünk, amelyből a rendszere-
zést követően könnyebb lesz saját 
kiállítást rendezni – hangsúlyoz-
ta dr. Nagy Molnár Miklós. - Na-
gyon fontos még a múzeumpe-
dagógia megerősítése, valamint a 
múzeumandragógia fejlesztése is. 
Keressük továbbá a lehetőséget a 
múzeumhoz tartozó épületek és 
kiállítások megújítására. Elkép-
zeléseink tehát vannak, reméljük, 
minél több valósul meg ebből – 
mondta a múzeumigazgató.

Kapás Mónika

Nemzeti ünnepünk alkalmából Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben ré-
szesült, májusban pedig újabb öt évre választották meg a Györffy István Nagy-
kun Múzeum élére. Dr. Nagy Molnár Miklós múzeumigazgató huszonhárom 
éve irányítja a karcagi múzeumot, és most az új ciklus terveiről is beszélt.

A Györffy István Nagykun 
Múzeum idén először csatla-
kozott a Múzeumok Éjszakája 
országos rendezvénysorozat-
hoz - tudtuk meg dr. Nagy Mol-
nár Miklós igazgatótól. Ennek 
az oka az volt, hogy a korábbi 
években ez mindig a Birkafő-
ző Fesztivál idejére esett. Júni-
us 23-án délutántól a gyereke-
ket és szüleiket kézműves fog-

lalkozásokra várták. A legkiseb-
bek rajzolhattak, a nagyobbak 
a Nagykunsági Népművészeti 

Egyesület tagjainak irányításá-
val kipróbálhatták a vesszőfo-
nást, a kunhímzést, a csipkeve-

rést, az előcsarnokban pedig a 
csigacsinálást is.

Hat órától este tízig óránkén-
ti indulással tárlatvezetést tar-
tott az érdeklődőknek a mú-
zeum állandó és időszaki ki-
állításairól Kántor Éva törté-
nész és dr. Nagy Molnár Mik-
lós, akitől azt is megtudtuk, jö-
vőre a Múzeumok Éjszakáján 
az sem elképzelhetetlen, hogy 
a pincében is lesz program, hi-
szen elemlápával az igencsak 
zegzugos helyről nem is olyan 
egyszerű kitalálni az ajtóig.

DE

Múzeumok Éjszakája Karcagon

(...folytatás az 1. oldalról)
A mártír megemlékezésen jelenlévő holokauszt túlélő-

ket: Ehrenfeld Sándornét, Meisel Zsuzsannát, Feig Já-
nost és Feig Tibort egy-egy szál virággal is köszöntötték.

Az áldozatokról Kiss Henriett, a Mazsihisz alelnöke, 
Kovács Sándor, térségünk és városunk országgyűlési 
képviselője és Dobos László polgármester is kegyelettel 
emlékezett meg. Az 1944-ben elhurcolt, deportáltak em-
lékére Szilágyi Gábor kántor és Deutsch László főrabbi 
gyászszertartása után a zsinagóga előcsarnokában a je-
lenlévők a Kádis elmondása után gyertyát gyújtottak az 
áldozatok emlékére.

DE

Túlélők is emlékeztek az 
áldozatokra

Már középiskolásként is 
a múzeumok érdekelték
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Rendhagyó módon egy hét 
fős baráti társaság tartott él-
ménybeszámolót a Világjárók 
programsorozat keretében má-
jus 30-án, szerdán az Ifjúsági 
Házban. A Tekergők csapat ta-
valy július elején töltött egy 
bringázós hetet Szlovéniában.

A Tekergők baráti társaság 
2015-ben alakult a Déryné Kul-
turális Központ által 2014-ben 
szervezett balatoni biciklitúra 
hatására. A csapat tagjai lelkes 
amatőr kerékpárosok, akik sze-
retnek tekeregni a természetben, 
kalandozni, felfedezni újabb tá-
jakat. - Csapatunk a kerékpá-
rozás szeretete miatt verbuvá-
lódott össze, de vannak közöt-
tünk régi ismerettségek, párok, 
és újonnan alakult párok, akik 
a csapatunkban lettek párok – 
árulta el Nagy Bernadett.

A csapat tagjai – Vincze Nó-
ra, Putyora László, Nagy Berna-
dett, Hajdú Erzsébet, Mészáros 

András, Barna Judit, Szűcs Sán-
dor – hetente találkoznak egy-
egy közös bringázásra. Sok he-
lyet bejártak már együtt, így 
voltak a Visegrádi-hegységben, 
felfedezték Esztergomot, Buda-
pestet, de bringáztak közösen a 
Bükkben, a Mátrában, a Tisza-
tó körül, az Őrségben és a Bala-
tonon is.

2017. június 30-án egy szlo-
véniai bringázásnak vágtak ne-
ki, és egy hetet tekertek a festői 
szépségű környezetben. Mottó-
juk: a kaland ott kezdődik, ahol 
az út véget ér. Ezt a mostani út-
juk alatt is megtapasztalták, hi-
szen volt, amikor nem a bicikli 
vitte őket, hanem fordítva: ke-
rékpárjukat felemelve kellett 
továbbhaladniuk a következő 
szilárd burkolatig.

Útjuk során megnézték a Hár-
mashatárkövet Felsőszölnökön, 
amely Magyarország, Szlovénia 
és Ausztria találkozásánál ta-
lálható. Lélegzetelállító tájakat, 

vízeséseket, tavakat láttak Szlo-
vénia legnagyobb területű és leg-
magasabb hegységében a Júlia 
Alpokban, amelynek egy része 
még Olaszországba is átnyúlik.

Megnéztek egy 1600 méter 
hosszú szurdokot, feltekertek 
rengeteg kilátóhoz, majd átte-
kerve Olaszországba megnéz-

ték a Fusinai tavakat, és jártak 
Szlovénia legmagasabb hágó-
ján is. A lejtős út nem kímélte 
a fékjeiket, sokszor lefele meg 
kellett állniuk a fékeket hűteni.

A csapat tagjai olykor ketté 
is váltak annak függvényében, 
hogy éppen ki mit szeretett vol-
na megnézni.

Hazafelé pedig megálltak a 
Kisbalatonnál, és körbebicikliz-
ték azt. Szlovéniába viszont már 
idén visszatérnek, és a Júlia Al-
pok most megismert északi ol-
dala után, a déli oldalt is felfe-
dezik majd.

Kapás Mónika

Világjárók - Szlovénia

Újabb városismereti sétára 
várta az érdeklődőket Pánti 
Ildikó, a 8. számú választóke-
rület önkormányzati képvi-
selője. Június 14-én, csütör-
tökön a Morgó Csárdába lá-
togattak el. 

Ruzicska Ferenc helytörté-
neti kutató beszélt a karcagi és 
környékbeli csárdákról. A csár-
dákat két település közé, a fő-
utak mellé építették. - Koráb-
ban jobban szerették az embe-
rek, ha az ilyen vidám helyek, 
ahol lehet mulatni, az kint van 
a város szélén – mondta a hely-
történeti kutató.

A Morgó Csárda egy emel-
kedésen áll, alatta egy szkíta 
temető található. Már az 1770-
es években is volt itt egy Mor-

gó Csárda, azonban egy fel-
jegyzés szerint 1810-re már na-
gyon elhasználódott, és építe-
ni kellett egy újat. - Minden bi-

zonnyal ekkor készült a még 
ma is meglévő épület – mond-
ta Ruzicska Ferenc.

A legenda szerint a csár-
da pincéjéből egy alagút egé-
szen Ágotáig vezetett. - Olyan 
mocsarak alatt vitt el elvileg ez 

az alagút, ami még a mosta-
ni metró-építőknek is feladná 
a leckét – vélekedett a helytör-
téneti kutató az egyébként kb. 

12 km-es távolságról. Egy másik 
történet szerint pedig itt mula-
tott és bujdosott az egyik leg-
híresebb magyar betyár, Ró-
zsa Sándor is, amelyre azonban 
semmi nyom nem utal.

Feltételezések szerint azért 
kapta a csárda több településen 
is a „morgó” nevet, mert egy 
kocsmában mindig egyszerre 
beszélnek az emberek, amely-
nek kintről, az utcán elsétálva 
egy furcsa morgó hangja van.

A karcagi Morgó Csárda idén 
208 éves, és utoljára 2010-ben 
újították fel. Jelenleg is szám-
talan osztálytalálkozónak, ki-
sebb esküvőnek, ballagásnak 
ad helyszínt.

Pánti Ildikó képviselőnő el-
mondta, júliusban egy buszos 
kirándulás alkalmával a Kun 
Emlékhelyhez és a horgásztó-
hoz látogatnak majd el a vá-
rosismereti séta keretében.

Kapás Mónika

Városismereti séta a Morgó Csárdában

Június 23-án ünnepelte 45 éves születésnapját a Karcagi 
Egyetértés Nyugdíjas Vasutas Klub. A megjelent helyi társ-
klubokat és a vasutas klubok tagjait, akik az ország szá-
mos helyéről érkeztek, valamint a 86 egyetértéses tagot 
Schermann-né Kása Erzsébet klubvezető köszöntötte, majd 
felidézte az elmúlt 45 évet. Ebből 19 már az ő nevéhez kötő-
dik, s az is kiderült, hogy a vasutas nyugdíjasok minden év-
ben számos helyre kirándulnak, és fedezik fel hazánk szép tá-
jait, ismerkednek meg helyi szokásokkal, hagyományokkal, 
de rendszeresek a karcagi klubtalálkozók is.

A jeles évfordulóhoz gratulált Dobos László polgármester 
is, aki hasonlóan tartalmas programokat kívánt a következő 
évekre is a klubtagoknak. A Vasutas Nyugdíjasklubok Orszá-
gos Szövetsége alelnöke és a szolnoki VOKE Csomóponti Mű-
velődési Központ vezetője is köszöntötte a karcagiakat. Ko-
vács Imréné Erzsike néni szavalata után szolnoki művészek 
adtak műsort. A Szolnoki MÁV Férfikórust Juhászné Zsákai 
Katalin karnagy - aki szintén karcagi, s vasutas családban is 
nőtt fel, nyolc évig lakott szüleivel a a vasútállomás épületé-
ben lévő szolgálati lakásban - vezényelte. A férfikórus erre az 
alkalomra kiegészült a Bartók Béla Kamarakórus hölgy tagja-
ival, s így adtak csodálatos hangversenyt az ünneplőknek és 
a vendégeknek.

DE

Negyvenöt éve alakult a 
Nyugdíjas Vasutas Klub
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A Karcagi Arany János Általános Is-
kola tanulói idén első alkalommal nyer-
ték el a 4 napos erdélyi kirándulás, szál-
lás és utazás költségét. Huszonöt diák és 
három kísérő pedagógus indult útnak.

2018. április 04-én 4.45 órakor gyüle-
keztünk az iskola előtt. Álmosan, de iz-
gatottan fogadtuk a tágas buszt, ami 
az elkövetkező 4 napban kényelmes 
utazást biztosított. Reggeli időre meg-
érkeztünk első állomásunkra, Nagysza-
lontára. A felújított Csonka torony kí-
nálta az első látnivalót. Arany János éle-
tébe, munkásságába kalauzolt el ben-
nünket a múzeum igazgatója. Arany Já-
nos emlékházának megtekintése után 
ismét szeltük a kilométereket. Követke-
ző állomásunk Nagyvárad volt. Miután 
sikerült a nagyváros forgalmából fel-
ocsúdnunk, felkerestük Petőfi Sándor 
szobrát. Csoportképpel és emléksza-
laggal adóztunk a két költőóriás barát-
ságának. Ebéd után a Királyhágó ma-
gasságait céloztuk meg, ahol rövid pi-
henőt tartottunk. A hegyek vonulata kí-
sérte utunkat Torockóig, ahová este ér-
keztünk. Bőséges vacsorával, majd a 
szállás elfoglalásával ért véget első na-
punk.

A második napon a helyi Sebes Pál Ál-
talános Iskola tanulóival találkoztunk. 
Az iskola igazgatója, Székely Erika me-
leg szeretettel fogadta csoportunkat. 
Romániában tavaszi szünet volt az ott 
tartózkodásunk alatt, ezért csupán né-
hány tanuló tudott eljönni, hogy talál-
kozzon velünk. Kellemes hangulatú ba-
ráti beszélgetés alakult ki a két iskola 
diákjai között. Átadtuk az általunk ké-
szített Arany János plakátokat, egy is-
kolánk tanulóiról készült fotót egy jel-
legzetes karcagi Miska kancsó kísére-
tében. Az iskolában tett látogatást kö-
vetően a Helytörténeti Múzeumot láto-
gattuk meg, ahol betekintést nyertünk 
a torockói nép múltjába, életvitelébe, 
hagyományaiba. Azután meglátogat-
tuk a közeli Vízimalmot is. Ebéd után a 
szomszéd faluba, Torockószentgyörgyre 
utaztunk. Sokan első alkalommal élhet-
ték át a hegymászás viszontagságait. A 
csúcsra felérve megcsodálhattuk a fes-
tői tájat az Ilona vár romjairól. Elcsigáz-
va, fáradtan tértünk vissza Torockóra, 
ahol vacsoráig a fiúk fociztak, a lányok 
ismerkedtek a falu játszóterével. 

A harmadik napon a Kőköz, valamint 
Nagyenyed volt az úticélunk. Az első meg-

állónk még Torockón volt, ahol meglá-
togattuk a sajtgyárat. Ízletes, házias jel-
legű sajtkülönlegességekkel kínáltak 
meg bennünket. Nagyenyeden meglá-
togattuk a híres Bethlen Gábor kollégiu-
mot, a Vártemplomot és a kuruc-labanc 
felkelés diákáldozatainak állított emlék-
művet. Egy nagyon hangulatos parkban 
pihentünk meg, ahol kipróbáltuk a ját-
szótér eszközeit is. Élményekben gazda-
gon tértünk vissza a szállásra.

A negyedik, egyben utolsó napunkon a 
tordai Sóbányát látogattuk meg, majd Ko-
lozsváron a Mátyás templomot, Fadrusz 

János szoborcsoportját és Mátyás király 
szülőházát. A hazafelé úton már sokkal 
csendesebb volt a társaság, a négy nap 
fáradalmait már sokan a buszon elkezd-
ték kipihenni. Még egy utolsó sétára meg-
álltunk Nagyváradon, majd hazafelé vet-
tük az irányt. Ismét megcsodáltuk útköz-
ben Bánffy-hunyadon a palotákat. Felejt-
hetetlen emlékekkel tele, vidáman érkez-
tünk haza.

Reméljük jövőre ismét ott lehetünk, 
ahol a Nap kétszer kel fel – Torockón, a 
Székelykő lábánál!

Molnár Mária

A MEGFOSZ és az Agro Napló 
közösen szervezett és a Földművelés-
ügyi Minisztérium által támogatott 
MezőgépÉSZek versenyének nyerte-
seiként a Szentannai Sámuel Közép-
iskola diákjai hatalmas lehetőséget 
kaptak, hiszen kijuthattak Német-
országba a Fendt és a John Deere- 
gyárba. 

A négynapos körutazás 2018. má-
jus 22. és 25. között a gyönyörű Salz-
burg városában indult Ausztriában, 
ahol egy nagyon jó és mozgalmas na-
pot töltöttünk el. Másnap egy teszt-
vezetéssel egybekötött gyárlátogatá-
son vettünk részt Németországban, 
Marktoberdorfban a Fendt gyárban, 
ahol a legkorszerűbb robottechnika se-
gítségével szerelik össze a traktorokat.

Nagy izgalmakkal teli nap után 
indultunk el másnap a németországi 
Mannheimbe, a John Deere gyárba. 
Magyar idegenvezetés mellett az itt 
gyártott gépek összeszerelését kísér-

hettük végig, valamint a gyár pontos 
és precíz működésébe is bepillantást 
nyerhettünk.

A diákok nagyon élvezték a kirán-
dulást és a szakmájukhoz sok tapasz-
talatot és felejthetetlen élményeket 
szereztek. 

Az országos Legyél Te is mezőgép-
ész! országos verseny első helyezést el-
ért Deere Service csapat tagjai, a nye-
reményút boldog résztvevői:

Apagyi Bence (Nádudvar)
Fülöp Imre Géza (Karcag)
Kovács Norbert (Karcag)
Kun Zoltán (Karcag)
Tóth Zoltán (Püspökladány)
Szeretném megköszönni a Szent-

annai Sámuel Középiskola és Kollé-
gium vezetőségének, hogy lehetőséget 
kaphattak a diákok a nyereményuta-
záson történő részvételre.

Szabó Tünde, 
a csapat osztályfőnöke és 

kísérő tanára

Éppen tíz éve annak, hogy a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgál-
tató Központ Idősek Klubjának tagjai és az Ostorosi Alapszolgáltatási Központ Idősek 
Klubjának tagjai első ízben találkoztak egymással. A találkozás, az ismerkedés olyan jól 
sikerült, hogy azóta is minden évben Karcagon vagy Ostoroson „összefutunk” egy kelle-
mesen eltöltött nap erejéig. Az idei évben mi láttuk vendégül ostorosi barátainkat, hogy 
sort kerítsünk az aktuális találkozásra (amelynek elindítása néhai Kisari Zoltánnak - kar-
cagi kötődésű, Karcagon született -, Ostoros volt polgármesterének köszönhetünk). Ven-
dégeinket érkezésükkor Pánti Ildikó képviselő asszony köszöntötte, majd a Lombkorona 
tanösvényen egy kellemes sétát tettünk, amelyet egy kis piknik követett. Szellemi felfris-
sülésként totó kitöltésére került sor, amely a két településre és a klubok kapcsolatára vo-
natkozott. A Morgó Csárdában elköltött ebéd után az Ifjúsági Házban került sor a jubi-
leumi évforduló/találkozó megünneplésére, ahol természetesen a torta sem hiányozha-
tott. A délutánt meglepetés műsorszámokkal és táncos mulatsággal zártuk.

Mi karcagiak először 2008-ban látogattunk el Ostorosra, ahol olyan szeretettel és ba-
rátsággal fogadtak bennünket, és fogadnak a mai napig, amely páratlan és megható 
egyszerre. Úgy gondolom, hogy az az első találkozás akkor ott mindent eldöntött, hi-
szen azóta ez a barátság, ez a kapcsolat töretlen. Köszönjük ostorosi barátainknak az 
elmúlt tíz évet, amelyben nagyon sok emlékezetes pillanat volt, amely nagyon sok kel-
lemes emléket őriz, és amelyben barátságok is születtek. Köszönjük a mindig vidám 
hangulatot, a törődést, az odafigyelést, és természetesen köszönjük a fenntartó önkor-
mányzatok támogatását. Remélem ez a kapcsolat, a barátság még hosszú ideig meg-
marad intézményeink között, hogy az eljövendő években még számos vidám és kelle-
mes meglepetés, örömteli óra várjon ránk az együtt töltött időben.

Kun Csilla
intézményvezető

Határtalanul! – Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

POSTALÁDA

Nyereményutazáson vettek részt a 
gépésztechnikusok

Jubileumi találkozó
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Osztályunkat az a megtiszteltetés 
érte, hogy a Határtalanul pályázat ke-
retében ellátogathattunk a Felvidékre 
viszonozva ottani barátaink húsvét 
utáni karcagi látogatását. Ez a négy 
napos kirándulás kellő izgalommal 
töltött el bennünket. 

Június 7-én reggel álmosan, de an-
nál több izgalommal készülődtünk az 
induláshoz. Voltak, akik óriási csoma-
gokkal, mások - a YouTube-videókból 
tanult pakolási technikáknak köszön-
hetően - kompakt bőrönddel indultak. 
Sokan már fél 7 előtt odasereglettünk, 
hogy biztosan jó helyünk legyen majd 
a buszon. Felszálltunk, majd tanáraink 
névsort olvastak, és ellenőrizték hiva-
talos papírjainkat. Tíz percen belül már 
elhagytuk Karcagot. Ezzel hivatalosan 
is elkezdődött barangolásunk a Felvi-
déken.

Már odautazásunk is kellemes él-
ményként ért minket. A hátsóüléseken 
helyet foglalt osztálytársak folyama-
tos zenei aláfestést nyújtottak, megad-
va ezzel az alaphangulatot. A határ át-
lépése kevesebb izgalommal járt, mint 
számítottunk rá, de ezt abszolút pozi-
tív csalódásként könyvelhetjük el. Po-
zsonyban Vörös Attila úr várta a csa-
patot, aki közvetlen idegenvezetői stí-
lusával azonnal levette a csoportot a 
lábáról.

Dévény várát a Duna és a Morva 
összefolyásánál tekinthettük meg. Az 
építmény monumentalitása és elhe-
lyezkedése abszolút csodálatot váltott 
mindenkiből. A táj szépsége a két folyó 
látványos találkozásában is megnyil-
vánult.

Pozsonyba visszaérkezve városné-
ző túrát tettünk. A helység történelmi 
vonatkozásai, bájos jellege és érdekes 
szobrai, műemlékei kellő érdeklődést 
váltottak ki belőlünk. Rengeteg élmény 
ért itt minket. Az utcai élet kellemes 
meglepetéseket okozott nekünk: gye-
rekek számára örömet szerző, szap-

panbuborék-eregető embe-
rek, egyedi indiai hangszeren 
játszó zenészek, utcai árusok 
keresztezték utunkat. Felkeres-
tük a fantasztikus részletekkel 
rendelkező Szent Márton-dó-
mot, és az Óvárosházát is.

Fáradtan, de továbbra is lel-
kesen foglaltuk el felsőszeli szál-
lásunkat. A panzió komfor-
tos szobáiban felfrissültünk, 
majd vacsora után egy alsószeli 
Baranta hagyományőrző cso-
port bemutatóját tekinthettük 
meg. Élvezettel néztük a társa-
ság íjász és ostoros produkció-
ját. A tagok segítségével közös 
tánccal zártuk első napunkat.

Másnap újult erővel kerekedtünk 
fel a lévai vendéglátóinkkal való ta-
lálkozásra. A Czeglédy Péter Reformá-
tus Gimnázium tanulói és pedagógu-
sai barátságos fogadtatásban része-
sítették a karcagi delegációt. Igazga-
tónő köszöntése után egy szavalat kö-
vetkezett, majd iskolánk két diákja tar-
tott átfogó, de cseppet sem monoton 
előadást a Refiről. A hangulat oldott-
sága egy néptáncos bemutatóban tel-
jesedett ki.

Egy kisebb ebédszünet után, mind-
annyian együtt indultunk el, hogy 
megtekintsük Lévát. Felkerestük a he-
lyi református templomot, amely ked-
ves letisztultságával hűen képviselte 
vallásunkat. Elsétáltunk a főtérre, va-
lamint a Kálváriához is. A Barsi Múze-
um tárlatából sokunkat a gyógyszer-
iparhoz köthető emlékek nyűgöztek le 
leginkább, de ezen kívül a helyi nép-
művészet érdekességeit is megvizsgál-
hattuk. A lévai vár háttértörténelmé-
nek tudatában csodálattal tekintettük 
az építményre.

Kisebb túránk után elfoglaltuk új-
donsült szállásunkat, majd egy szűk 
órán belül már az Országos Népművé-
szeti Fesztiválon voltunk. A zselízi ren-

dezvénysorozat nyújtotta lehetőségek-
től kifáradva mentünk aludni aznap.

Június 9-én Selmecbányára indul-
tunk, ahol megtekintettük az Ó-, vala-
mint az Újvárat is. Ezt követően a Sza-
badtéri Bányászati Múzeumban keres-
tünk új kalandokat. A bányászok mun-
káját teljesen sikerült átélnünk, miköz-
ben a szűk járatokban és meredek lép-
csőkön meneteltünk. A földalatti kirán-
dulás megismertette velünk a bányá-
szott kőzeteket és ásványokat is. Minden 
jelenlevőnek maradandó élmény volt.

Szentantalon a Koháry-kúriát jár-
hattuk be. A tizenhárom szobás tárlat 
gazdagsága, valamint egyéb prepará-
tumok kiállításai lenyűgöző múltbeli 
értékeket képviseltek. Az akkori korstí-
lust és életvitelt ismerhettük meg a kü-
lönféle szobák berendezési elemei, az 
ott bemutatott ruhák, ételek által.

Késő délután a Czeglédy Péter Refor-
mátus Gimnáziumban tartottunk rö-
vid búcsúestet csapatjátékokkal és kö-
zös énekléssel. A lévai diákok rövid mű-
sorral szórakoztattak minket. Tehetsé-
ges énekes produkciót és bűvészmu-
tatványokat láthattunk, amely összes-
ségében méltó lezárása volt a napnak.

Utazásunk végéhez közeledve meg-

látogattuk a hontvarsányi Árpád-kori 
templomot. Izgatottan hallgattuk a ki-
sebb tájékoztatót arról, hogy a hely ren-
delkezik még fel nem tárt zugokkal. Ez-
után ismét a Lévai Református temp-
lomba mentünk, ahol esperes úr isten-
tiszteletét hallgathattuk végig lévai 
vendéglátóinkkal. A szertartás után rö-
vid előadást kaptunk Czeglédy Péterről, 
a református gimnázium névadójáról. 
A templomot elhagyva elbúcsúztunk 
lévai barátainktól is. 

Mielőtt hazaindultunk, Csatán meg-
tekintettük a helyi tájházat. A szobák 
hűen ábrázolták a korabeli életmó-
dot. Tradicionális ételekkel vendégel-
tek meg minket a kedves helyiek, ame-
lyeket jóízűen fogyasztottunk el.

Rengeteg élményben volt részünk 
ez alatt a négy nap alatt. Fantasztikus 
kalandokon vehettünk részt, csodá-
latos helyeket láthattunk. Úgy vélem, 
teljesült a pályázat célja: ezalatt a rö-
vid idő alatt HATÁRTALAN kapcsolatok 
köttettek.

Kovács Bianka Gabriella,
a Karcagi Nagykun Református 

Gimnázium és Egészségügyi 
Szakgimnázium tanulója

Határtalanul
A Felvidéken jártak a Karcagi Református Gimnázium tanulói

Alkossunk együtt!
Kedves gyerekek!

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Család- és 
Gyermekjóléti Központ, valamint Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szeretettel vár 

titeket 2018. június 26 – 2018. augusztus 14. között minden kedden 
délelőtt 9.30 -11.00 óráig szervezett kézműves foglalkozásaira.

Vidám környezetben rajzolhatunk, társasjátékozhatunk, gyöngyöt fűzhetünk, 
és mindenféle izgalmas játékot játszhatunk! 

További információért forduljatok bizalommal munkatársainkhoz!
A program helyszíne és elérhetőségeink:

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
5300 Karcag, Püspökladányi út 33., 
Tel.: 06/59-311-006
e-mail: szszkkarcag@gmail.com

Horgászok figyelem!
A Nagykun Horgász Egyesület irodája 

2018. június 11-től 
csak csütörtöki napokon, 

15.00-18.00 óráig ad ki engedélyeket. 
elnökség

POSTALÁDA

Istentisztelet
A karcagi Szent György Nagyvértanú 

görögkeleti templomban
(Horváth Ferenc u., a gimnázium mögött)

2018. július 15-én (vasárnap) 10.00 órakor
Szent Liturgiát tartunk.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Június 30. (Szombat) 
8-13 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Július 1. (Vasárnap) 
9-12 óráig 
 Oroszlán Gyógyszertár
 (Kórház utca )

Július 7. (Szombat) 
8-13 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Július 8. (Vasárnap) 
9-12 óráig 
 Pingvin Patika 
 (Kossuth tér)

HIRDETMÉNYEK

2018. június 29. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Szakköri randevú
19.00 Nótacsokor
19.15 Nagykunsági Krónika - különkiadás
 Ballagás a Györffyben
 Ballagás Kiskulcsoson
 Fejlődő Nagyiván: Kovács Sándor
  sajtótájékoztatója
21.00 Nagykunsági Híradó
21.30 Birkafőző Fesztivál - kedvcsináló

2018. július 03-04. kedd/
szerda
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Jöjjetek Hozzám – református 
 istentisztelet
19.30 Karcagi hírek
20.00 A Hit Szava – római katolikus 
 szentmise
21.00 XX. Kevi Juhászfesztivál - vasárnapi 
 nap összefoglalója

2018. július 05. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Szakköri randevú
19.00 Nótacsokor
19.15 Nagykunsági Krónika - különkiadás
 Aktuális kérdések
 - Birkafőző Fesztivál - összefoglaló
 Karcagi hírek
 - Fontos kérdésekben döntött a
  testület
 - Sportnap a Refiben
 - Beruházások Nagyivánban
 - Katasztrófavédelmi versenyek
 - Jó az idei meggytermés
 - Új útalapot kap a Borjúdűlői 
  temető
 - Hamarosan kapható a magyar 
  dinnye
 - Sűrűn történnek kerékpáros 
  balesetek
 Háttér
  - Semmelweis-nap           
21.00 Nagykunsági Híradó
21.30 Óvodai évzáró ünnepség

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

Gyógyszertári 
ügyelet

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

Anyakönyv
Házasságkötés 

2018. június 23.

Örsi Andrea - Bordás Ferenc

Születés
2018. június 22. 

Kovács Szandra Éva - Szaj-

kó Krisztián

Kg. Pálya utca 18. 

Krisztián

Halálozás
Vadai Imréné 

(Kádár Eszter) 

 (1941)

Pálfi Andrásné 

(Puskás Juliánna) 

 (1928) 

KÖZHÍRELÉS
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház 

– Rendelőintézet Tüdőgondozó Intézete a kötelező egész-
ségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelő-
zését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgálta-
tásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. 
NM. rendelet alapján ajánlott tüdőszűrő vizsgálatot tart 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megye területén huzamos jelleg-
gel tartózkodó 40 éves és ennél idősebb lakosok számára. 
A Megyei Tüdőgondozó Intézet 

2018. június 19-től 2018. augusztus 10-ig
végzi városunk lakosainak szűrővizsgálatát 

az alábbiak szerint:
A vizsgálat helye: Karcag, Kossuth tér 11-13.

Szűrési idő naponta:
 Hétfő: 12.30-tól – 16.30-ig
 Kedd: 08.30-tól – 12.30-ig
 Szerda: 12.30-tól – 16.30-ig
 Csütörtök: 08.30-tól – 12.30-ig
 Péntek: 08.30-tól – 12.00-ig

A szűrővizsgálat alól mentesülnek azok a személyek, 
akik egy éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan részt vet-
tek, illetőleg a tüdőgondozó intézetben gyógykezelés alatt 
állnak.

Kérem, hogy egészségük megóvása érdekében vegyenek 
részt a szűrésen. A tüdőszűrés a TBC-n kívül számos más 
betegség felderítésére, szűrésére is szolgál. 40 éves kor fe-
lettieknek ajánlott. 

Kérem, hogy a szűrésre kötelezett a személyi igazol-
ványával és betegkártyájával (TAJ szám) szíveskedjen a 
vizsgálaton részt venni.

A 40 éven aluli lakosok (munkakör ellátásához vagy ta-
nulmányainak folytatásához szükséges) tüdőszűrése az 
alábbiak szerint történik: 
 - 18 éves kor alatt személyi igazolványával, betegkártyá-

jával, orvosi beutalóval, szülői kísérettel szíveskedjen 
megjelenni.

 - 14-40 éves korig a szűrésért a jogszabályok szerint fi-
zetni kell (1.700,-Ft), valamint orvosi beutaló szüksé-
ges. Postai csekket a szűrés helyén lehet kérni, a tava-
lyi nem megfelelő. A befizetett összegről számla kiállí-
tása lehetséges. 

 - Válaszboríték ellenében a szűrés eredményéről levélben 
értesítést küld a kórház.  

Rózsa Sándor
jegyző

Pénztárak helye:
 - Ifjúsági Ház (volt HEMO) Bajcsy-Zsilinszky u. – Püs-

pökladányi u. sarok
 - József Attila u. – Kiss Antal u. sarok
 - Sportcsarnok – Kálvin u. – Kisújszállási u. sarok
 - Kossuth tér – Református templom
 - a Karcagi Nagykun Református Gimnázium előtt – 

Madarasi u. 1-3. ÚJ!
 - a KSZC Varró István Szakgimnázium előtt Varró u. 

– Forint u. sarok

Csak karszalaggal 06.00-18.00 óráig, kizárólag gyalogos 
forgalom részére 

(pénztár nincs)
 - a Kossuth téri parkban a református templom mellett 

a Juhszárnyéknál
 - a Rendőrség előtt

Csak menekülésre
 - volt ÁFÉSZ - Kálvin u. – Árpád u. sarok

XX. Karcagi Birkafőző Fesztivál

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

esetleges ünnepnapokra (péntek 16.00 órától hétfő reggel 07.00 óráig).

Június 30-július 01. Dr. Magyar György Karcag, Hajnal utca 22. Tel.: 06/30-852-0465
Július 07-08. Dr. Temesváry Tamás Karcag, Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758

Kiállítások és kiállítóhelyek nyitvatartása 
2018. június 30-án (szombaton)

10.00-17.00 óráig 
 - Györffy István Nagykun Múzeum (Karcag, Kálvin u. 4.) 
 - Kántor Sándor Fazekasház (Karcag, Erkel Ferenc u. 1.)
 - Nagykunsági Tájház (Karcag, Jókai u. 16.)
 - Szélmalom (Karcag, Vágóhíd u. 24.)
 - Orvostörténeti és Patikagyűjtemény (Karcag, Szé-

chenyi sgt. 45.) 
 - Kövesdaráló (Karcag, Kisújszállási u. 18.)
 - Tűzoltó Történeti Kiállítóterem (5300 Karcag, Horváth 

Ferenc u. 1.) telefonos bejelentkezéssel: +36/20-924-2514
 - Az Erkel Ferenc u. 29. szám alatt található, 1773-ban 

épült parasztház csak kívülről tekinthető meg.

XX. Karcagi Birkafőző Fesztivál

2018. július 2. (hétfő) 09.00-12.00 óráig

Rendőrkapitányi fogadónap a lakosság részére:



2018. június 29. 9

Ingatlan
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.

Lebontásra szoruló ház eladó 
Tiszaszentimrén, a Bajcsy utca 
38. szám alatt. Ugyanitt bontá-
sért cserébe az anyag ingyen el-
vihető. Tel.: 06/20-530-8513. 

Beépíthető porta eladó a Sándor 
utca 27. szám alatt. Tel.: 06/30-
227-3246.

Karcagon, a Kisújszállási út elején 
(a városközpontban) ház nagy 
portával eladó. Tel.: 06/30-647-
6496.

Téglából épült összközműves 
kertes ház betegség miatt eladó. 
Érd.: Karcag, Apavár utca 21. Tel.: 
06/30-635-9662.

Karcagon 3 szobás, 96 m2-es, tel-
jes közműves családi ház kétfé-
le fűtéssel (gáz és vegyes) eladó. 
Korszerű új kazánnal felszerelve. 
Tel.: 06/59-300-129.
Karcagon, a József Attila utcán 
felújításra szoruló családi ház 
800 m2-es telken tehermente-
sen eladó. Víz, villany, gáz van.  
Irányár: 7,1 M Ft. Tel.: 06/70-633-
1508. 
Zugket I-ben 10 sor kertföld el-
adó. Gyümölcsfa, szőlő, kuny-
hó, villany, víz, kövesút van. Tel.: 
06/59-313-584, 06/30-245-6221.
Karcag városközpontban 50 m2-
es, IV. emeleti, kétszobás lakás 
eladó. (Bolt, bölcsőde, óvoda, is-
kola a közelben.) Tel.: 06/30-208-
0095.
Karcagon, a Duna utcán (Kisföldek 
közt), közművesített építési telek 
eladó. Irányár: 1,5 M Ft. Tel.: 06/20-
222-7240.
Parasztház eladó osztható telek-
kel. Ár megegyezés szerint. Tel.: 
06/30-480-4994.

Berekfürdői kisebb nyaralót vá-
sárolnék. Tel.: 06/30-500-1841.

Vegyes
Eladó minőségi tűzifa konyha-
készen, kalodába rendezetten, 
sorba rakva (bükk, tölgy és gyer-
tyán vegyesen). Ára: 15.000 Ft/
kaloda. Ingyenes házhozszállí-
tással. 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.
Őrölt fűszerpaprika termelőtől 
kapható Karcagon, a Rákóczi ut-
ca 13. szám alatt. Tel.: 06/70-943-
3479.
Felújított mosógép, felújított 
centrifuga, 28-as férfi kerékpár, 
szőlőprés eladó Karcagon. Tel.: 
06/30-245-3691.
Egymedencés krómozott moso-
gató (újszerű) csappal együtt és 
régi lemezjátszó (újszerű állapot-
ban) eladó Karcagon. Tel.: 06/70-
904-8948..
Eladók: denevérpad, indukci-
ós főzőlap, elektromos takaró, 
mobil légkondi, 28-as női kerék-
pár, 200 literes ónozott üst, mo-
bil galambketrecek. Tel.: 06/30-
324-0522. 
Olcsón eladók: jó állapotban lé-
vő 28-as kerékpár (5.000 Ft), ser-
tés önetető (2.000 Ft), nagymé-
retű szigetelt kutyaház (90x53-
as). Cím: Karcag, Kacsóh utca 17. 
Tel.: 06/30-264-4608.
Kisbálás, második kaszálású lucer-
naszéna eladó Karcagon, a Vasút 
utca 38. szám alatt (az utánfutó 
kölcsönzőben). Tel.: 06/30-244-
3666.
Háromrészes ágyneműtartós bőr-
garnitúra megkímélt állapotban, 
kedvező áron eladó. Ugyanitt 
kempingágy és Szarvasi kávéfőző 
eladó. Tel.: 06/59-610-141, 06/30-
587-7608. 
Eladó bőrcsizma, bakancs, sport-
babakocsi, háti permetező, gye-
rek és felnőtt ruhák, befőttes 
üvegek. Tel.: 06/30-608-6501.

Eladó Honda CM 400 motorke-
rékpár papírok nélkül (200.000 
Ft), Babetta 207 gyári állapotban 
(35.000 Ft), Singer ipari bőrvar-
rógép (40.000 Ft), 2 db 380 V-os 
ipari asztali fúró (70.000 Ft/db), 
lábon álló polírozógép (pótmo-
torral, tartozékaival, 40.000 Ft). 
Tel.: 06/30-963-5073.
Bontott hódfarkú cserép (15 
Ft/db) eladó. Azonnal elvihe-
tő. Több ezer darab kapható a 
Betánia Gyógyszertár udvarán. 
Érdeklődni Szalay Lászlónénál. 
Tel.: 06/30-928-6925.
Hosszú akácgerenda (14x15 cm 
vastag, 3,2 m hosszú, 6000 Ft), 
Daewoo Kalos tetőcsomagtar-
tó (5000 Ft), öntöttvas fürdőkád 
(160x75 cm, 5000 Ft) és szivaty-
tyúmotor (850 Wattos, 1500 Ft) 
eladó. Tel.: 06/70-337-8039. 

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzárcserét, 
felhajtást, méretre nadrág, kabát 
(saját anyagból), bőrkabát var-
rását rövid határidővel vállalom. 
Tel.: 06/59-887-269.
Üvegezés-képkeretezés! Sári 
Mihály egyéni vállalkozó, Karcag, 
Szent István sgt. 14. Tel.: 06/30-
219-6913.
Az Orgonda Agrár Kft. földet bé-
relne, és vállal növényvédelmi 
szaktanácsadást, szakirányítást. 
Tel.: 06/30-785-0690. 
Növényvédelmi szakirányítást, 
szerződéskötéssel, számlaképe-
sen vállalok. Kenyeres László ok-
leveles növényorvos, tel.: 06/30-
785-0690.
Földet bérelnék Biharnagy-
bajom, Karcag, Kaba, Nádudvar, 
Nagyrábé, Püspökladány, Sár-
rétudvari térségében. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 06/70-370-
1149.
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.

Vállaljuk az alábbi munkákat: 
épületek építését, bontását, bár-
milyen nemű kőműves mun-
kát. Tető építését, javítását, jár-
dák, kapubejárók újjáépítését, 
betonozását, udvarok takarítá-
sát, terepek tisztítását. A leg-
kedvezőbb árakkal dolgozunk! 
Bármilyen nemű földmunkát, 
kubik munkákat is elvégzünk, 
nagy felületek aszfaltozását, 
zúzalékolását. Akár részletfizetés 
is megoldható. Hívjon bizalom-
mal! Tel.: 06/30-853-4323.
Egyedül élő idős személy gond-
viselését vállalom! Tel.: 06/30-
238-2918.

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!

 - Építészmérnök (Kisújszállás),
 - Mezőgazdasági gépésztechnikus - egyszerűsített foglal-

kozás (Karcag),
 - Építő- és építész technikus (Kisújszállás),
 - Egyéb ügyintéző (Karcag),
 - Titkárnő - Adminisztrátor, Könyvelő (Kisújszállás),
 - Könyvelő (Berekfürdő),
 - Egyéb ügyintéző (Karcag, Kisújszállás,),
 - Bolti eladó (Karcag, Kisújszállás, Kunmadaras),
 - Pultos - egyszerűsített foglalkozás (Kisújszállás),
 - Szakács - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Gyermekfelügyelő, dajka (Kunmadaras),
 - Rendész - biztonsági őr (Karcag),
 - Gépjármű- és motorkarbantartó- javító (Kisújszállás),
 - Kőműves - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Szobafestő (Kisújszállás),
 - Varrónő (Kisújszállás),
 - Kútkezelő (Karcag),
 - Traktorvezető (Berekfürdő),
 - Nehézgépkezelő (Karcag),
 - Udvaros (rehabilitációs kártyával rendelkező),
 - Raktári munkás (Karcag),
 - Pultfeltöltő - árufeltöltő (Karcag),
 - Konyhalány (Karcag),
 - Pénzügyi munkatárs (Kisújszállás),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatá-

si és szállítási foglalkozású - egyszerűsített foglalkozás 
(Karcag, Kisújszállás, Kunmadaras).

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

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

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

aktuális állásajánlatai:
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SPORT HIRDETMÉNYEK

Az előző lapszámunk versenye: Hajdu Jánosné (Karcag)

Játsszon Ön is a Karcagi Hírmondóval!

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet

a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ 

Család- és Gyermekjóléti Központ

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozat-
lan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 

5300 Karcag, Bajcsy-Zsilinszky utca 6. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 

járó lényeges feladatok: a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátások-
ról szóló 1993. évi III. törvény és a kapcsolódó rendele-
tek által meghatározott feladatokat ellátja. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        

Pályázati feltételek:
 - felsőfokú képesítés, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 

2.sz. mellékletében az esetmenedzserre vonatkozó 
képesítési előírások, 

 - felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvő-

képesség. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: család- és gyer-

mekjóléti szolgálatnál vagy központnál legalább 1-3 év 
szakmai tapasztalat. 

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű alkalmazkodó és 
problémamegoldó képesség, önálló munkavégzés, em-
pátia, tolerancia. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazo-
ló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány a sikeres pályázást követően; nyilatkozat 
arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztve-
vők megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 
a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 16. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Kun Csilla nyújt a 06/59-311-006-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
 - postai úton, a pályázatnak a Karcagi Többcélú Kis-

térségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ címé-
re történő megküldésével (5300 Karcag, Püspökladá-
nyi út 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 97-1/2018., 
valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser,

 - elektronikus úton Kun Csilla intézményvezető részé-
re a szszkkarcag@gmail.com e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a benyújtott 
pályázat alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója, a 
szakmai vezető és a fenntartó képviselőjének bevoná-
sával történik. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 23. 

ESETMENEDZSER 

Biljana 15
A karcagi Biljana bolgár néptáncegyüttes 

2018. szeptember 15-én (szombat) 
ünnepli fennállásának 15 éves jubileumi 

évfordulóját a magyar-bolgár barátság jegyében. 
A karcagi Déryné Kulturális Központban megrendezésre 

kerülő ünnepségre 
szeretettel hívjuk és várjuk kedves vendégeinket, 

amelyen helyi és Bulgáriából (Várna) érkező előadókat, 
vendégtáncosokat tekinthetnek meg.

Laboncz Sándor Mozdulok, 
hogy segíthess! mottóval idén 
is útnak indult, hogy jótékony 
kerékpározásával a karcagi da-
ganatos betegeken segítsen. Aki 
szeretné támogatni a Mindig 
Van Remény Daganatos Bete-
gekért Alapítványt, az Sándor 
által megtett kilométerek 500 
forintos megvásárlásával támo-
gathatja azt.

- Honnan jött az ötlet, hogy 
futással segítsen rákos betege-
ken?

- Úgy gondolom, hogy a jó-
tékonykodás minden ember-
ben megvan, zsigerből kellene, 
hogy jöjjön, de a mai világban 
ez nagyon sok emberből kiko-
pott, nem próbálja alkalmaz-
ni ezt a tulajdonságát - mondja 
Laboncz Sándor. - S hogy ná-
lam ez mi okból jön, nem tu-
dom. Személyes indíttatásom 
nincs, szerencsére családunk-
ban nincs ilyen súlyos beteg, 
egyszerűen így hozta az élet. A 
daganatos betegeken a magam 
módján próbálok segíteni. Most 
nem konkrét személynek gyűj-
tök, hanem az alapítványnak. 
Az 500 forint/kilométer támo-
gatás ötletét a Bátor tábor min-
tájára alakítottam ki. Az idei út 
azonban kicsit kacifántosan in-
dult, a tavalyi évhez hasonlóan 
szerettem volna az országot kör-
bejárni, de aki a kísérőautómat 
vezette volna, most nem tudott 
jönni, ezért át kellett gondol-
nom, hogy mit csináljak, mert a 
jótékony kerékpározásról nem 
akartam semmiképp lemonda-
ni. Így jött az ötlet, hogy a Kar-
cag-Kékestető útvonalat csiná-
lom meg június 24-28. között 
naponta, majd 29-én elindu-
lok a szokásos Szepsi verseny-

re, és a terveim szerint a Bir-
kafőző Fesztivál éjszakáján érke-
zem vissza Karcagra. Számomra 
most is erőt adnak a súlyos bete-
gek, hiszen amit ők elszenvednek 
és elviselnek annak érdekében, 
hogy életben maradjanak, az az 
én kerékpározás megterhelé-
semhez képest semmi. Viszont 
azt is tapasztalom, hogy kevésbé 
figyelnek oda rájuk az emberek. 
Sokan homokba dugják a fejü-
ket, tudják, hogy van rákos be-
teg, meg nagyon borzasztó do-
log, de ha lehet, inkább kima-
radnának belőle. Ezen a magam 
módján szeretnék változtatni. 
Remélem a sportteljesítménye-
men keresztül jobban odafigyel-
nek a beteg emberekre is - sorol-
ja Sanyi, aki arról is szól, meny-
nyire megviselik azok az embe-
ri viselkedések, amit tapasztal.

- Akik felületesen olvassák 
el a felhívásomat úgy értelme-
zik, hogy ez rólam szól, pedig 
nem így van. A napokban is 
odajött valaki hozzám 5000 fo-
rinttal, hogy vegyek belőle ka-
ját magamnak - magyarázza a 
sportoló. - De nem nekem kell a 

pénz, én csak a nevemet adom 
a jótékony akcióhoz. Azért va-
gyok a képen, mert így valami-
lyen szinten hitelességet nyer ha 
látják, nem kamu az egész. Én 
csak az eszköz vagyok ahhoz, 
hogy felhívjam a figyelmet ar-
ra, ha módotokban áll a kilo-
méterenkénti 500 forintos be-
fizetéssel, segítsétek az alapít-
vány céljait. 

Én pénzt, támogatást senkitől 
nem veszek át, mindenkit az ala-
pítványhoz irányítok, az ő szám-
lájukra lehet fizetni - szögezi le 
a sportoló, aki mellől beszélge-
tésünk közben el sem mozdult 
kisfia. - A SZIM Óvoda Kati-
ca csoportjába járok, most va-
gyok négyéves. Én is szoktam 
az udvaron biciklizni. Ha majd 
megnövök, talán én is csiná-
lok ilyet mint apa, de birkapör-
költet is főzök majd, mert per-
sze azt nagyon szeretem - mond-
ja egyszuszra Laboncz Sanyika, 
aki talán 15 év múlva már édes-
apjával együtt rója a jótékony ki-
lométereket.

DE

Betegeken segít, csak másképp


