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Milyen fejlesztések várhatóak térségünk-
ben és városunkban? Miért fontos az idei eu-
rópai parlamenti választás? Többek között 
erről beszélgettünk év eleji interjúnkban 
Kovács Sándorral, városunk és térségünk or-
szággyűlési képviselőjével.

- Az elmúlt időszak elég izgalmas volt a 
Parlamentben is. Akik követték az esemé-
nyeket, és nézték a híreket, azok látták, 
hogy a Munka Törvénykönyvének módo-
sításával kapcsolatban az ellenzék milyen 
megmozdulásokat szervezett. Ön hogy 
látja, mi ennek a módosításnak a lényege?

- Először kicsit távolabbról kezdeném. Nem 
is gondoltam, hogy ilyen szintre süllyed ez a té-
ma, hiszen amikor bekerültem a parlamentbe, 
akkor azt gondoltam, hogy a parlamenti mun-
ka az egy nagyon komoly munka. Képviselő-
ként úgy kell viselkedni, hogy az ember azokat 
a választókat képviseli, akik őt odaküldték. Ami-
kor szavazásra került a Munka Törvénykönyve 
módosítása, az ellenzéki képviselők olyat tet-
tek, amin én friss képviselőként csodálkoztam: 
rohangáltak a padsorok között, papírt szórtak, 
szirénáztak, füttyögtek, mint egy osztályban a 
rossz gyerekek, amikor a tanár kimegy…

Visszatérve a Munka Törvénykönyve módo-
sítására, egyértelmű, hogy nem igazolódott be 
az, amit az ellenzék mondott, hogy rabszolga-
törvény, hogy valakit dolgoztatni lehet a hoz-
zájárulása nélkül. A Munka Törvénykönyvében 
le van írva, hogy csak akkor vállalhat vagy vé-
gezhet valaki túlórát, ha írásban megegyezik 
a munkaadójával. Ha a munkaadója olyan bért 
kínál neki, olyan lehetőséget, akkor dönthet a 
dolgozó, hogy elvállalja-e a plusz túlórát. Azt 
gondolom, hogy azért kellett módosítani ezt 
a törvényt, mert rengeteg olyan szakma van, 
ahol nagyon sok túlóra gyűlik fel, amit eddig 
hivatalosan nem lehetett volna kifizetni, a hoz-
zájárulása nélkül pedig eddig sem, és most 
sem lehet senkit sem kötelezni túlórára. Főleg 
azért nem, mert ahogy már halljuk, munkaerő-
hiány van minden pozitívumával és negatívu-
mával. Negatívum, hogy nem kapunk egy jó 
szerelőt, ha valami probléma van, de az pozi-
tív, hogy a dolgozók már válogathatnak a mun-
kahelyek között, jobban, mint néhány évvel ez-
előtt. Ha felütjük a karcagi hirdetési újságot, ak-
kor láthatjuk, hogy nagyon sok munkát kínál-
nak. Ez azért is öröm, mert a munkanélküliség 
legjobban ezt a vidéket sújtotta, most már azt 
mondjuk, hogy inkább keresik a jó munkaerőt, 
és arra kell törekedni, hogy jól meg is fizessék.

- Visszatérve a választókörzetünkhöz, 
mióta országgyűlési képviselő, számtalan 
rendezvényen találkozhatunk Önnel. Kar-
cagon is elindultak a TOP-os pályázatok. 
Hogyan látja városunk fejlődését?

- Úgy gondolom, hogy a mostani fejlesztések 
ahhoz a megbízható ütemes fejlődéshez kap-
csolódnak, amelyet Karcag az elmúlt 20-25 év-
ben mutat. A folyamatok, amelyeket polgármes-

terként még dr. Fazekas Sándor és országgyű-
lési képviselőként Varga Mihály elindított, azok 
szépen érnek be, és ezek a beruházások, ezek a 
fejlesztések egymásra épülnek. Azt gondolom, 
hogy Karcag nemcsak a Nagykunság főváros-
aként, nemcsak a térség vezető településeként, 
hanem kulturálisan, egészségügyileg, oktatási-
lag is a térség élére állt, és ezt a fejlődést folytat-
ni is fogjuk. Ha valaki néhány év kihagyással lá-
togat Karcagra, mindig észreveszi azokat a po-
zitív változásokat, ami nekünk kevésbé tűnik fel. 
Az új játszótereken, a megépült és megszépült 
közintézményeken egy stabil fejlődés látszik. Azt 
gondolom, hogy Karcagnak a Nagykunság fővá-
rosaként az is fel kell vállalnia, hogy a közintéz-
ményei nemcsak a karcagiakat, hanem a térség 
egész lakosságát kiszolgálják, hiszen sokan jár-
nak ide egészségügyi ellátásra, tanulni. Azt gon-
dolom, hogy megfelelően fejlődik Karcag, és ezt 
a térségi szerepet kitűnően be tudja tölteni.

- Évtizedekre visszanyúló kérdés, illetve 
kérés az a lakosság részéről, hogy mikor 
lesz a 4-es számú főút felújítva, megépítve 
itt Karcag környékén. Most megjelent erről 
egy kormányhatározat. Mit tartalmaz ez 
egészen pontosan?

- Mindig tudtuk azt, hogy a 4-est majd fejlesz-
teni fogják, de eddig csak az elképzelések vol-
tak meg. Most már pénz is van ahhoz rendelve, 
hogy a karcagi szakasz is megtervezésre kerül-
jön. Aki közlekedik a 4-esen Budapest felé, az lát-
ja, hogy Szolnokon túl gőzerővel folynak a mun-
kálatok. Szinte alig lehet közlekedni, mert hol az 
egyik, hol a másik sáv van lezárva. Ebben az évben 
átadják Szolnokig azt a részt, ami a 4-es fejleszté-
se Abonyig, négysávosítása megtörténik. Jövőre 
át lesz adva a szolnoki elkerülő Törökszentmiklós 
(Nyugat)-ig. A megjelent kormányhatározatban 
az áll, hogy ebben az évben meg kell kezdeni a 
Törökszentmiklós-Püspökladány szakasz tervezé-
sét, ami már egy komoly előrelépés, mert ha a ter-
vezés megkezdődik, akkor utána megkezdődnek a 
kisajátítások, azt követően pedig a munkálatok is.

(Folytatás a 2. oldalon...)

„Karcag a térség élére állt”

Szűcs Imre népi iparművész, a Népművészet Mestere 
fazekas tárgyaiból nyílik tárlat a Györffy István Nagy-
kun Múzeumban február 7-én a magyar kultúra napjá-
hoz kapcsolódva. A tiszafüredi fazekas Kántor-tanítvány.

(Folytatás a 3. oldalon...)

Fazekas tárgyakból nyílik 
kiállítás a múzeumban

Hetvenhat éve vette kezdetét a doni áttörés, amely a ma-
gyar történelem egyik legnagyobb hadikatasztrófájához 
vezetett. Erre emlékezett Karcag városa is 2019. január 13-
án a Karcagi Református Templomban egy istentisztelet 
keretein belül, majd azt követően a Kun-Pieta emlékmű-
nél.

Hetvenhat éve, 1943. január 12-én indította meg támadá-
sát a szovjet Vörös Hadsereg a Don-kanyarban, amelynek kö-
vetkeztében a 207 ezer fős 2. magyar hadsereg mintegy száz-
ezer katonája vesztette életét. A 2. magyar hadsereget német 
követelésre, kormányközi egyezmény alapján küldték ki a ke-
leti frontra.

(Folytatás a 3. oldalon...)

A doni katasztrófa 
áldozataira emlékeztünk

Fotó: Internet

Karcag Város Önkormányzata nevében Dobos László polgármester, 
Gyurcsek János és Kovács Szilvia alpolgármesterek, Rózsa Sándor jegyző 

és Kovács Sándor országgyűlési képviselő koszorúzott
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(...folytatás az 1. oldalról)
- Már láttam egy belső anya-

got arról, hogy hol fogja a 4-es 
elkerülni Karcagot. Mindig vol-
tak találgatások, a legutolsó 
megbeszélés talán néhány év-
vel ezelőtt volt, akkor még 4-5 
lehetséges variációval. Most a 
végleges az, hogy a Déli részen, 
amikor Bucsa felé megyünk, ak-
kor 5-6 kilométerre Karcagtól 
fog elmenni a négysávos 4-es, 
és két csomópont lesz, egy Kis-
újszállás és egy Püspökladány 
felé. Azt gondolom, ha ez a sza-
kasz meg fog épülni, akkor Kar-
cagnak egy gazdasági fellen-
dülést biztosít majd. Mivel nem 
Karcagon keresztül, és nem 
közvetlenül a város mellett fog 
menni az út, hanem egy kicsit 
távolabb, így az átmenő forga-
lom nem fogja zavarni Karca-
got, de mégis rá fogunk csat-
lakozni arra a gazdasági és köz-
úti folyosóra, amire már régen 
vágyunk. Hogy ez mikorra va-
lósul meg? Azt remélem, hogy 
minél hamarabb, hogy ebben a 
ciklusban az első kapavágások 
vagy bizonyos szakaszok átadá-
sa már meg fog történni.

- Turisztikai szempontból a 
Tisza-tó térsége a központja, 
a kiemelt része a választókör-
zetnek. Milyen fejlesztések 
lesznek ott, amivel még több 
turistát lehet idecsalogatni?

- Az igazság, hogyha nem 
csinálnánk semmit, akkor is 
felfedeznék az emberek a Ti-
sza-tavat és Magyarország-
nak ezt a részét. A munkák, 
a fejlesztések természetesen 
zajlanak azért, hogyha valaki 
idelátogat, akkor úgy érezze, 
hogy a következő évben is ér-
demes visszalátogatni. A tava-
lyi évben a Tisza-tó körüli ke-
rékpáros-forgalom megduplá-
zódott, és idén decemberben 
átadásra fog kerülni az a rész, 
amit már hiányoltunk, a Tisza-
füred és Poroszló közötti ke-
rékpárút. Úgy lehet majd kör-
be kerékpározni a Tisza-tavat, 
hogy nem kell közúti kereszte-
ződésen átmenni. 

Rengeteg horgász, vízitúrá-
zó jár ide, a környék termál-
fürdői is maximálisan ki van-
nak használva. Berekfürdő a 
megye második legnagyobb 
turisztikai attrakciója, hiszen a 
második legtöbb vendégéjsza-
kát itt töltik az emberek. A kar-
cagi strandra is már sok külföldi 
jön, a kempingben tavasztól-
őszig Lengyelországtól Hol-
landiáig, Németországig szinte 
mindig tele van a kemping. Azt 
gondolom, hogy a turisztika és 
a turizmus is egy kitörési ága-
zat lesz itt a térségben. Főleg 

mezőgazdasági, élelmiszeripari 
régió vagyunk, de már jönnek 
külföldi cégek is, Túrkevére az 
SMR autóipari alkatrészt gyártó 
cég, akinek év elején átadásra 
kerül az az üzemcsarnoka, ahol 
450 embert fognak foglalkoz-
tatni. Tiszafüreden pedig egy 
kínai tulajdonú élelmiszeripari 
beruházás történik. Az elindult 
beruházások, fejlesztések a tér-
séget kiemeltté teszik, és úgy 
gondolom, hogy keresni fogják 
majd azokat a helyeket, hogy 
hova tudnak jönni a további 
beruházások, hiszen nemcsak 
munkahely kell, hanem jól fi-
zető munkahely, és azt gondo-
lom, hogy ezen az úton jól ha-
ladunk.

- Az idei évben két válasz-
tás is lesz, az európai par-
lamenti választások és ősz-
szel a helyi hatósági válasz-
tások. Mi lesz a célja, miért 
fontos idén ez az európai 
parlamenti választás? 

- Eddig mindig úgy gondol-
tuk, hogy az európai parla-
menti választás igazából nem 
fontos, Brüsszel távol van tő-
lünk, annyira nem szól bele az 
életünkbe, ezért nem tartot-
ták a magyar emberek fontos-
nak ezt a választást. Az idei vi-
szont más lesz, hiszen Euró-
pa keresztúthoz ért. Két csa-
pat, két gondolat, két ideoló-
gia csap össze. Vannak, akik 
azt szeretnék, hogy az Euró-
pai Unió egy nagy szuperállam 
legyen brüsszeli irányítással, 
brüsszeli központtal, és úgy 
vélik, hogy a fogyatkozó euró-
pai lakosságot Afrikából és a 
Közel-Keletről kell felduzzasz-
tani. Ezek a „bevándorláspár-
ti erők” azt gondolják, hogy az 
olcsó munkaerőt úgy kell elő-
állítani, hogy Afrika vagy Ázsia 
szegényebb országaiból töme-
gesen telepítünk be embere-
ket. Az elképzelések megvan-
nak a kötelező kvótáról, hogy 
az ide beáramló nagy töme-
geket szétosszuk, tehát Né-
metországba, Franciaország-
ba kerülnének a valamennyi-
vel képzettebbek, és ide Ke-
let- és Közép-Európába a kép-
zetlen tömegek. Ehhez sze-
rencsére már nemcsak a Ma-
gyar Kormány, hanem a Viseg-
rádi 4-ek, Szlovákia, Csehor-
szág és Lengyelország sem já-
rul hozzá. Azok csapnak össze, 
akik egy multikulturális, ve-
gyes társadalmat akarnak, és 
azok, akik azt szeretnék, hogy 
megmaradjanak a nemze-
ti kormányok és a keresztény 
hagyományok. Keresztény ha-
gyományon nem a templom-
ba járást kell érteni, hanem 

azt, hogy a keresztény kultú-
rában a nők és a család tiszte-
lete megmarad, hiszen mi úgy 
nőttünk fel, és így is szeret-
nénk tovább élni, hogy a nők-
nek nem kell lefátyolozva jár-
niuk, nem kell félniük. Nem kell 
félni attól, hogy elengedjük es-
te a fiatalokat szórakozni, nem 
kell félni attól, hogy valamilyen 
bűncselekmény éri őket. Tehát 
azt a hagyományt, azt a kul-
túrát akarjuk megőrizni, amit 
1100 éve itt a Kárpát-meden-
cében a magyarság kialakított. 
Nem mindegy tehát, hogy ho-
gyan szerepel Magyarország, 
hogy szerepelnek a kormány-
pártok. Hiszen, ha jól szerepel 
a Fidesz, akkor erősebben tud-
ja az érdekeinket képviselni az 
Európai Parlamentben. Azt lá-
tom, hogy szerencsére visz-
szaszorulóban vannak ezek a 
multikulturális erők, ezek a be-
telepítési migránstámogatási 
erők, hiszen az emberek Euró-
pában rájöttek, hogy az agy-
mosásnak ellen kell állni. Se 
Olaszországban, se Németor-
szágban, se Franciaországban 
nem jó, ami van. Nem jók a ter-
rorcselekmények, nem jó az, ha 
nem lehet kimenni akár sötéte-
dés után a város egyes részeire. 
Európa nyitogatja, illetve állam-
polgárai nyitogatják a szemü-
ket, és azt gondolom, hogy az 
Európa Parlamenti választások 
egy komoly siker lesz, de csak 
akkor, ha az európaiak és a ma-
gyarok, akik meg akarják őriz-
ni a hagyományaikat összefog-
nak, és elmennek szavazni. Te-
hát hatalmas a tétje, ezen fog 
múlni, hogy milyen lesz Euró-
pa, milyen lesz a mi gyermeke-
ink, unokáink jövője.

- A hét egyik felét Budapes-
ten a Parlamentben tölti, míg 

a másik részét itt a választó-
körzetben. Hogyan kereshe-
tik meg Önt, milyen módon 
tarthatják Önnel a kapcsola-
tot a választópolgárok? Ter-
vez-e fogadóórákat?

- Igen, január második felé-
ben elindulnak a fogadóórák, 
de a Fidesz irodán a kollégák-
kal is tud bárki személyesen 
beszélni. Ha elmondják a kér-
désüket, kérésüket, és olyan 
jellegű, amiben csak én tudok 
segíteni, akkor azt a kollégák 
jelzik felém. Egy alkalmas idő-
pontban pedig a választópol-
gárral, lakossal személyesen 
vagy telefonon megbeszélem 
ezt a problémát, és amiben tu-
dok, segítek. Előfordul, hogy 
csak egy szóbeli segítséget 
kell adni, és van, amikor egy-
egy ügyet kell meggyorsítani, 
például ha egy egészségügyi 
problémáról van szó. 

Itt élek Karcagon, és csak 
akkor megyek fel Budapestre, 
amikor parlamenti ülés van, 
majd ha vége, jövök is haza. 
Számtalan megkeresés van, és 
azt gondolom, hogy eddig is 
megállíthattak engem az ut-
cán, és ezután is megtehetik, 
felhívhatnak, ha kérdésük van. 
A kollégáimmal igyekszünk 
segíteni azokban az ügyeken, 
amiben elakadtak. Van, amit 
már mi sem tudunk megolda-
ni, de mindenképpen, ha se-
gítség kell, akkor állunk ren-
delkezésre.

- Képviselő úr, köszönöm 
szépen az interjút, további 
jó munkát és sikeres évet 
kívánok!

- Köszönöm szépen, és én 
is mindenkinek eredmények-
ben gazdag, boldog új évet 
kívánok!

Balogh Andrea

KÖZÉLET

Közéleti szilánkok
A „Don-kanyar” 

emlékezete
Amikor január 13-án hosszasabban 

belenéztem a facebookos oldalakba, lát-
tam, hogy sokan megemlékeztek a II. vi-
lágháború egyik súlyos – magyar vonat-
kozású – hadieseményéről, a II. magyar 
hadsereg Urivnál kezdődött vereségéről, 
majd pedig szinte teljes összeomlásáról. 

Egyik ismerősöm egy síron lévő fa-
kereszt fotóját osztotta meg. A függőle-
ges keresztfára egy világháborús katonai 
páncélsisak volt felerősítve, a vízszintesen 
egy dátum intervallum (1941-1945), a 
keresztfák találkozásánál pedig egy kör-
feliratban: „A HAZÁÉRT HARCOLTAK” szö-
veg volt olvasható. A kép alatti emlékező 
szöveg végén pedig ez állt: „...A kommu-
nizmusban gyakorlatilag nem lehetett 
megemlékezni a katonákról, akik mint a 
németekkel szövetséges haderő tagjai a 
Szovjetunió ellen harcoltak. Tragikus sor-
suk, „feláldozásuk története” a magyar 
történelem egyik legszomorúbb fejezete. 
Hajtsunk fejet a holtak és a még élő keve-
sek tiszteletére!”

A fotó alatt látható volt, hogy több 
mint kétszázan tettek megjegyzést, vagy 
kommentálták a megosztást. Megnyi-
tottam a kommenteket, és olvasni kez-
detem a hozzászólásokat.

Rögtön az elején egy hölgyismerős 
édesapja levelének fotóját csatolta né-
hány soros emlékezőkommentjéhez, 
amelyet annak idején a harctérről kül-
dött, nem sokkal a szovjetek támadása 
előtti napokban. Több levelet nem kap-
tunk tőle – zárta kommentjét. Rövid, tö-
mör, drámai közlés volt. Szívszorító.

Majd lejjebb, egy újabb ismerős hoz-
zászólásában megjegyezte, dehogy a 
„hazáért harcoltak” ezek a magyar ka-
tonák. A magyar fasiszta hadvezetés és 
az ugyancsak rohadt fasiszta magyar 
politikusok szolgáltatták ki őket a náci 
német hadsereg elővédjének, etc. 

Fogadni mertem volna, hogy ez az 
utóbbi hozzászóló, nemcsak az akkoria-
kat, hanem a jelenlegi kormányzatot is 
ugyanezekkel a jelzőkkel illeti. Megnéz-
tem FB oldalait. Nem tévedtem.

Az egykori Népszabadság rovatveze-
tője volt. Most is ő az, aki „kioktat” ben-
nünket történelmünkről.

Nem voltam jókedvemben, az ágyat 
nyomtam, alig tudtam ráállni a lábam-
ra. De fellapoztam apám harctéri visz-
szaemlékezéseit, mert ő ott volt Urivnál. 
Levettem a könyvespolcomról Gulyás 
Imre debreceni költő, író tavaly megje-
lent kötetét is, az „Apáink a Donnál” cí-
műt, amelyben 12 énekben, hexamete-
rekben írt hősi eposz formájában állít 
emléket édesapjának, aki szintén falu-
si magyar földművelőként élte át a doni 
katasztrófát. Az ő apja is akárcsak az 
enyém, a magyar földért harcolt, ami a 
házát, de a hazáját is jelentette.

-ács-

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek januári 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  január 21. 15.00-16.00-ig,  
   Városháza 2. terem

Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  január 22. 15.15-16.15-ig,  
   Városháza 2. terem

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

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

Szepesi Tibor 7. választókörzet  január 21. 16.00-tól,  
   Kiskulcsosi tagiskola

„Karcag a térség élére állt”
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(...folytatás az 1. oldalról)
Dr. Nagy Molnár Miklós múzeumigazga-

tó elmondta, a kiállító, Szűcs Imre népi ipar-
művész, a Népművészet Mestere, aki Karca-
gon született, Kántor-tanítvány. - Tavaly töl-
tötte be a hetvenedik életévét, és szerettünk 
volna ez alkalomból egy évfordulós kiállí-
tást szervezni a munkáiból a magyar kultú-
ra napja környékére. Szűcs Imre a tiszafüre-
di miskakancsónak a nagy mestere, de min-
denféle miskakancsót készít. Minden bizony-
nyal a karcagi múzeumba érkező anyag nagy 

része is ez lesz. Emellett láthatunk majd ti-
szafüredi, illetve karcagi tányérokat, tálakat 
és egyéb edényeket – fogalmazott a múzeum-
igazgató.

A kiállítás anyagának egy része tizenhat 
dobozban január 10-én megérkezett a mú-
zeumba, és hamarosan elkezdik azok átné-
zését, a kiállítótér megtervezését. A tárlat hi-
vatalosan február 7-én 15.30 órakor nyílik 
meg, és ezt követően a múzeum nyitvatar-
tási idejében április elejéig lesz látogatható.

Kapás Mónika

Fazekas tárgyakból nyílik kiállítás a múzeumban

Nagyné Varga Erika háromgyermekes kisújszállási 
édesanya újabb gyűjtést szervezett a Kátai Gábor Kór-
ház Újszülött- és Gyermekosztálya részére. A több zsáknyi 
ruhát, babaápolási terméket, játékot ő és hét kisúji édes-
anya adta, egy vállalkozó édességgel, egy gyógyszertáros 
pedig pelenkával segített. Az adományt dr. Szabó Mária 
osztályvezető főorvos vette át. 

Az Országos Bírósági Hivatal által meghirdetett idei évi “Fó-
kuszban a Bíróság” fotópályázatán a bíráló bizottság különdí-
ját vehette át a közelmúltban Soós Tibor, karcagi videográfus, 
az idokapszulank.hu filmkészítője, aki a fényképezést kikapcso-
lódásként éli meg.

- Több éve foglalkozom álló- és mozgókép alkotással egy-
aránt, s legnagyobb örömömre már hivatásként is tekinthetek 
rá, mivel a tevékenységeim nagy százalékát az teszi ki, amit imá-
dok csinálni. Mindkét képkészítésnek megvan a maga varázsa. 
Kedvencem a mozgóképkészítés, ami egy apró részletekből ösz-
szeálló egész, a képek tudatos sorrendben való felépítése, vágá-
sa, a hangok és a zene a képi világgal alkotott különös elegye, 
ami elvarázsolja a nézőt. Viszont egy izgalmas, másfajta kihí-
vást jelent egy olyan állókép készítése, ami egy megfelelő pilla-
natban elkészített olyan szín, fény, alakok és kompozíció elegye, 
ami egyetlen pillanatban egy kerek egészet alkot, ami ha jól si-
kerül, történetet mesél nekünk. Az Országos Bírósági Hivatal fo-
tópályázatára készített képekhez a Debreceni Ítélőtábla adta a 
környezetet. Többhetes egyeztetés után sikerült itt töltenem 
egy délutánt, és az épületet körbejárva ezt a részletet elkapni. 
Némi várakozás és türelem után sikerült a képnek úgy összeáll-
nia, ahogy én szerettem volna. Azt tudom igazán értékelni, ha 
egy-egy képért várakozni kell, „lesben állni”, hogy a megfelelő 
pillanatban ellőhesse az ember a képet - vallja Soós Tibor.
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„Azt tudom igazán értékelni, 
ha egy képért várakozni kell”(...folytatás az 1. oldalról)

A frontra kivonuló 207 ezer 
emberből álló hadsereg fegy-
verzete és felszerelése hiányos 
és korszerűtlen volt. A németek 
igényeit hosszas alkudozás után 
sikerült leszorítani, de azon az 
áron, hogy a magyar csapatokat 
hadászatilag a németeknek ren-
delték alá, felfegyverzésüket te-
kintve pedig csak szóbeli ígére-
tet kaptak Berlinből. A frontra 
kivonuló 207 ezer fős 2. magyar 
hadseregbe a teljes sorállomány-
nak csak 20 százalékát soroz-
ták be. Magas volt a tartalékosok 
aránya, a létszám 20 százalékát 
nemzetiségiek, főleg románok 
és ruszinok, 10 százalékát pedig 
zsidó és baloldali munkaszolgá-
latosok tették ki. A hadsereg pa-
rancsnoka Jány Gusztáv vezér-
ezredes volt. A magyar csapatok 
1942. július 7-én érték el a Dont, 
ahol a Voronyezs és Pavlovszk 
közötti, 208 kilométernyi sza-
kaszon védelembe mentek át. A 
nyáron a folyó nyugati partján 
megmaradt szovjet hídfők fel-
számolásának sikertelen kísérle-
tei során 30 ezer embert vesztet-
tek. A beígért fegyverzet és fel-
szerelés a tél beálltával sem ér-
kezett meg a németektől, akik 
1942 novemberében a sztáling-
rádi csata miatt megkezdték csa-
pataik kivonását a doni térség-
ből. A Vörös Hadsereg 1943. ja-
nuár 12-én mínusz 30-35 fokos 
hidegben az arcvonal északi ré-
szén, az urivi hídfőből kiindul-
va áttörte a magyar vonalat, és 
8-12 kilométer mélyen hatolt elő-
re, majd január 14-én délen, a 
scsucsjei hídfőben 50 kilométer 
szélességben törte át a védelmet. 
A német hadvezetés nem vetette 
be az arcvonal mögött állomáso-
zó egyetlen tartalékát, de a visz-
szavonulást is megtiltotta. Jány 
ragaszkodott a parancshoz, jól-
lehet a hadsereg egy részét talán 
megmenthette volna, ha már ja-
nuár 15-én elrendeli a visszavo-
nulást. A magyar katonáknak 
az orosz és a német katonákhoz 
képest hiányos felszereléssel, so-
kuknak téli ruházat nélkül, mos-

toha időjárási körülmények kö-
zött kellett tartaniuk magukat a 
többszörös túlerővel szemben. 

Nt. Konczné Lehoczky Krisz-
tina lelkész asszony az istentisz-
teleten a János evangéliumában 
olvasható, Lázár halálával vont 
párhuzamot, a doni katasztrófa 
eseményeit illetően, illetve szólt 
a gyülekezethez napjainkra néz-
ve is hasznos útmutatásokkal az 
Isten igéje szerint.

„Ne engedjünk a gyarló int-
rikáknak, ami az élet ellen dol-
gozik. Vegyük komolyan a bűnt, 
vegyük komolyan Jézus Krisz-
tust is. Jézus Krisztus mindig a 
maga idejében érkezik és segít; 
azért mert benne találjuk meg a 
felszabadítást.

Megelőzhető lett volna-e a do-
ni katasztrófa? Nem! De a követ-

kezmények beláthatóak voltak. 
Fekete betűs emlékké lettek a tör-
ténelemben azok a fagyos janu-
ári napok. A történet mégsem a 
halál diadaláról szól. A Don-ka-
nyar hős halottainak sem az a 
végső útja, hiszen a feltámadá-
suk mindent felülír. Jézus Krisz-
tus az út, az igazság, az élet! Ne 
egymás ellen küzdjünk, hanem 
egymásért!”-hirdette a lelkész asz-
szony.

Az istentiszteletet követően 
a Kun-Pieta emlékműnél Ko-
vács Sándor, városunk és térsé-
günk országgyűlési képviselő-
je mondott emlékező beszédet. 
Kiemelte, hogy milyen fontos 

az, hogy megálljunk és emléke-
zünk azokra a karcagi hősökre, 
akik sírjánál nem tudunk meg-
állni, mert odavesztek a máso-
dik világháborúban. 

„Sírjukra nem tudunk koszo-
rút helyezni, mert többszáz ki-
lométerre alusszák örök álmu-
kat. Ezen emberek, apák, nagy-
apák hittek a becsületben, hit-
tek a kötelességben, mert ha 
szólította őket a haza, nem ha-
boztak, útnak indultak. Pél-
dát mutattak nekünk és mutat-
nak tettükkel mind a mai na-
pig, minden magyar számára. 
Hiszen nekik sem volt könnyű, 
nagyon nehéz volt azokban a 
vészterhes '40-es években, gaz-
dálkodóként, iparosként, vagy 
akár egyszerű polgárként, pa-
rasztként elindulni a háború-

ba úgy, hogy itt hagyják a szü-
lőket, feleségüket, családju-
kat. Példát mutattak életükkel 
és példát mutattak halálukkal. 
Gondoljunk rájuk, amikor pa-
naszkodunk az élet nehézsége-
ire, hogy nekik mennyire nehéz 
lehetett, és kitartást, nélkülö-
zést követelt, de ők helyt tudtak 
állni, és kitartóak tudtak ma-
radni. Méltósággal hajtsunk fe-
jet emlékük előtt.”

A megemlékezést követően 
koszorúzásra és mécsesek elhe-
lyezésére került sor az emlék-
műnél. 

Brehó Mónika

A doni katasztrófa áldozataira emlékeztünk

A Kun-Pieta emlékműnél Kovács Sándor 
országgyűlési képviselő mondott beszédet
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Györfi Sándor Kossuth-díjas kar-
cagi szobrászművész műhelyében 
sok neves hazai és külföldi művész 
megfordul rendszeresen. Ottjár-
tunkkor Svédországból volt nála 
a 92 éves Kraitz Gusztáv szobrász, 
keramikus, vele beszélgettünk.

- Miskolcon születtem 1926-ban, a di-
ósgyőri vasgyár mellett. Szegények vol-
tunk, de barátságos, jó családom volt. 
Svédországban 1956 óta vagyok. Ami-
kor kimentem, tudtam, hogy valami-
ből meg kell élnem. Vettem egy tapo-
sókorongot, s elkezdtem készíteni ap-
ró kis kerámiadolgokat - idézi a kezde-
teket Kraitz Gusztáv. Egy év alatt kifej-
lesztettem a technikát. 1960-ban talál-
koztam későbbi feleségemmel Ullával, 
aki akkor jött ki a főiskoláról. Vele fej-
lesztettem ki pár év alatt a saját mű-
vészi kerámiatechnikánkat. 1974-ben 
Stockholmban volt az első kiállításunk. 
A bemutatóra a múzeum elé egy ke-
mencét is építettünk, az volt az áttö-
rés, utána sok meghívást kaptunk Ame-
rikába, Európába. Korábban mi csinál-
tuk New Yorkba a Wallenberg szob-

rot. Ez egy hétméteres szobor, azon 
van egy bronztáska, amit itt készítet-
tünk el Györfi Sándor műhelyében. A 
mi barátságunk nagyon régi. Sándor 
olyan művész, akinek mindig van va-
lami gondolata, mindig csinál valami 

szobrot. Most is munkaügyben jöttem 
hozzá. A 100 éve született jeles svéd 
énekesnő, Birgit Nilsson 2,5 méteres 
pirogránit szobrát a nejemmel mi csi-
náltuk annak idején. Erről készítette a 
nejem ezt a bronzszobrot, amit éven-

te egy jeles énekesnek ad a svéd király. 
Az idei díjazott nevét Sándor írja be a 
szoborba, azért vagyok itt. A díj olyan 
jelentőségű, mint az Oscar-díj - sorolja 
Kraitz Gusztáv, akinek feleségével a spe-
cialitása a kínai kerámia, kínai mázzal. 
Olyan különleges ez, mint Sándor bará-
tom viaszveszejtéses bronzöntő techni-
kája. Most csak Sándorhoz jöttem haza. 
Ha honvágyam van, Budapestre jövök 
pár napra Sebő Feri barátomhoz, vagy 
lejövök Karcagra Györfi Sándorhoz. So-
kat beszélgetek Sándor fiával, Balázzsal 
is a művészetről. Nagy öröm volt, ami-
kor külföldiként először mi kaptunk ta-
valy a svéd királytól feleségemmel ran-
gos kitüntetést munkánk elismerése-
ként - árulja el a művész, aki a Nobel-díj 
bizottsággal is kapcsolatban van.

- A nejem tervezte a diplomát, így 
amikor megtudtam, hogy karcagi szár-
mazású díjazott is lesz annak idején 
Avram Hershko személyében, felhív-
tam Sándor barátomat, és megsúgtam 
neki az örömhírt - mondja Kraitz Gusz-
táv, akinek még rengeteg szobor és ke-
rámia terve van.

DE

Ha honvágya van, Kraitz Gusztáv (balra) meglátogatja karcagi barátját, Györfi Sándort

Györfi Sándor szobrászművész készíti a feliratot a svéd szoborra

Dr. Kovács Szilárd Ferenc hazai és 
nemzetközi versenyek díjazott orgona-
művésze, zeneszerzője. 1976-ban szü-
letett Karcagon, de az élet hamar el-
sodorta szülővárosából. Felsőfokú ta-
nulmányait Debrecenben, Bécsben és 
a finnországi Jyväskyläi Egyetem Ze-
nei Fakultásán végezte. Jelenleg a Pé-
csi Bazilika zeneigazgatója és a Pécsi 
Tudományegyetem oktatója. A nem-
zetközileg elismert utazó orgonamű-
vész és mesterkurzusokat tartó tanár 
a karcagi gyökereiről is beszélt újsá-
gunknak.

- Karcagon született. Ez azt is jelen-
ti, hogy itt nőtt fel, és itt élt a család-
jával?

- Az általános iskolát még itt kezdtem 
meg, de aztán viszonylag hamar elsodort 
az élet, előbb Szolnokra, majd a közép-
iskolát és az egyetemi tanulmányaimat 
Debrecenben végeztem.

- Szokott Karcagra látogatni? Mi-
lyen emlékei vannak a városról, mit 
szeretett benne?

- A mai napig van kötődésem Kar-
caghoz, rokonaim (keresztszüleim) él-
nek a városban. Amíg éltek a nagyszü-
leim, gyakrabban jártam haza, ők meg-
határozó szerepet játszottak világlátá-
som kialakításában. Nagyanyámat, dr. 
Cseppentő Rózát minden bizonnyal so-
kan személyesen is ismerték, hiszen év-
tizedeken keresztül gyógyította a karca-
gi gyerekeket, és különben is ott segített 
mindenkinek, ahol tudott. Szép emlékek 

élnek bennem, elsősorban ezzel a nagy-
szülői házzal kapcsolatban, de pl. Kar-
cagon orgonálhattam először. Hazatér-
ni mindig csakis a legjobb érzés lehet. 
Ugyanakkor mérhetetlenül büszke va-
gyok a kun gyökereimre, a karcagisá-
gomra.

- Ha jól tudom, már nagyon fiatalon 
elkezdett zenélni. Volt zenész-példa a 
családban, vagy honnan jött ez az ér-
deklődés?

- Anyai és apai ágról egyaránt „be 
voltam oltva”. Bár a zenésszé válás ott-
hon nem jelentkezett elvárásként, vala-
hogy a közeg, a belső motiváció mind 
ebbe az irányba vitt.

- Milyen út vezetett odáig, hogy ma 
már a Pécsi Bazilika orgonaművésze és 
zeneigazgatója? Hogyan került Pécsre? 
Mindig ilyen hivatásra vágyott?

- A zenei tanulmányaimat trombitá-
val kezdtem, sőt még ezzel a hangszerrel 
érettségiztem, de közben egyre jobban 
érdekelt az orgona és az egyházzene is. A 
Pécsi Bazilika orgonista állását nyílt pá-
lyázaton nyertem el. Azt hiszem, mindig 
is az egyházzenész hivatás gyakorlására 
vágytam, már a kilencvenes évek köze-
pétől folyamatosan ennek élek, kántor-
kodom, koncertezem, egyházzenei hang-
versenyeket szervezek az ország külön-
böző templomaiban. 

- Emellett tanít is és zeneszerzésben 
is jeleskedik. Mit tudhatunk ezekről?

- A Pécsi Tudományegyetem Művé-
szeti Karának oktatójaként terelgetem 
az új generáció orgonistáit, illetve a Pécsi 

Kántorképzőt vezetem, és 
ott is tanítok. Szerintem a 
zeneszerzés valahogy a ze-
nész lét egészséges velejáró-
ja. Tudom, nem mindenki 
gondolja így, pedig, az elő-
adói és alkotói folyamato-
kat nem szabadna elválasz-
tani egymástól. Tehát aki 
játszik valamilyen hangsze-
ren, jó, ha nemcsak repro-
dukálni képes mások zenei 
gondolatait, hanem időről 
időre saját zenei invenciói-
nak is teret enged. A hatás 
nagyon pozitív, a tanítás-
ban is ezt tapasztalom.

- Milyen eredményei vannak zene-
szerzésben?

- A legnagyobb eredménynek azt tar-
tom, amikor zenész kollégáim reperto-
árra tűzik egyes műveimet. Természe-
tesen vannak szakmai megméretteté-
sek is, hogy egyet említsek a közelmúlt-
ból, a 2020-as Nemzetközi Euchariszti-
kus Kongresszusra beadott mindkét mi-
seciklusomat díjazta a zsűri.

- Egy interjúban azt olvastam, hogy 
saját bevallása szerint nemigen dolgo-
zik, mivel nagyon szereti azt, amivel 
foglalkozik. A hivatás és a szabadidő 
teljesen kéz a kézben jár, vagy van más 
hobbija is?

- Kéz a kézben jár...
- Ha jól tudom, a felesége zongorata-

nár, és van egy 14 éves lányuk. Ő is ját-
szik valamilyen hangszeren?

- A lányom a képzőművészet iránt ér-
deklődik, ehhez van is érzéke, úgy lá-
tom. Könnyen lehet, hogy ez lesz a hi-
vatása is.

- Milyen tervei vannak a jövőre néz-
ve? Készül-e esetleg most valamilyen 
koncertre, pályázatra?

- Igen, éppen most is egy kiemelt pro-
jekt részese lehetek, a Magyar Művé-
szeti Akadémia támogatja munkám. 
Három év alatt, tehát 2021-re szeret-
nék elkészíteni egy olyan orgonaköny-
vet, amelyben magyar katolikus éneke-
ket dolgozok fel, méghozzá egy kötött 
bachi mintát követve. Ilyenre tudomá-
som szerint eddig más nem vállalko-
zott. Ennek minden percét élvezem, az 
alkotómunka igazi szellemi kaland.

Kapás Mónika

„Mérhetetlenül büszke vagyok 
a kun gyökereimre, a karcagiságomra”

– Interjú dr. Kovács Szilárd Ferenc orgonaművésszel – 

Fotó: Polgári Sándor
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Télen is etetik a madara-
kat a Madarász Imre Egyesí-
tett Óvoda SZIM óvodájában. 
Mint Szabóné Szentesi Má-
ria tagóvoda-vezető elmond-
ta, Zöldbázis óvodaként külö-
nösen fontos, hogy környezet-
tudatosságra neveljék az ovi-
sokat, így amit lehet újrahasz-
nosítanak.

A foglalkozásokon természeti 
megfigyeléseket is végeznek az 
óvoda udvarán. A madarakról, 
amelyek a szép fás, nagy zöld-

felületű udvaron rendszeresen 
megjelennek, egész évben gon-
doskodnak. Nyáron itatják, té-
len etetik őket.

A Katica csoportos gyerekek 
a téli hidegben a madaraknak 
madárkalácsot, napraforgóval 
töltött almát készítettek, ame-
lyet aztán kihelyeztek az ud-
var fáira, s feltöltötték eleség-
gel a madáretetőket is. Itt is sok 
minden újrahasznosított dolog-
ból készült, hiszen a necchálós 
krumplis zsákba tették a madár-

kalácsot, de a flakonokat, tejfö-
lös poharakat is használták a 
napraforgómagvak és egyéb ele-
ség elhelyezésére.

Amint kitették a fára az elesé-
get, már érkeztek is a madarak. 
Ezt a csoportszoba ablakaiból 
figyelték meg a kicsik, s közben 
az óvodapedagógusokkal be-
szélgettek arról, hogyan és mivel 
kell etetni a madarakat. Többen 
már fel is ismerték, hogy milyen 
madár szállt az ágakra.

DE

Télen is etetik a madarakat a SZIM óvodába

Karácsonyi ünnepséget tartottak a Kinizsi úti óvodában, ahol a feldíszített fenyő-
fa előtt a gyerekek pásztorjátékot mutattak be a téli szünet előtti utolsó napon. A 
gyerekek azonban nem mentek haza üres kézzel, hiszen a Baptista Szeretetszolgálat 
cipősdoboz-gyűjtő karácsonyi akcióján a Kinizsi úti óvodásoknak is gyűjtöttek. Az öt-
ven cipősdoboznyi ajándékot Pesti Csaba baptista lelkész vitte el az óvodába - tudtuk 
meg Molnárné Oros Csilla óvodavezetőtől, s a kicsik még Pánti Ildikó önkormányzati 
képviselőtől is kaptak karácsonyi ajándékot.

Ötven cipősdoboznyi ajándék

A 2017-es HÍR védjegy elismerés után Kiss Mihály kar-
cagi méhész a XI. Gyulai Méz- és Mézeskalács Fesztiválon 
megtartott országos mézversenyen akác- és napraforgó-
méze Arany fokozatú elismerésben részesült, valamint 
a napraforgó méze kategóriájában III. helyezést ért el. A 
versenyre az ország 91 településéről 115 méhész 296 ter-
mékmintával nevezett be.

- A szüleim az ötvenes évek középétől méhészkedtek, 
így gyakorlatilag beleszülettem ebbe. Volt olyan időszak, 
amikor akácra mentünk a Nyírségbe, és elvittek engem 
is a szüleim, s ott tanultam meg közben biciklizni - idézi a 
kezdeteket Kiss Mihály. - S mi a méhészkedés szépsége? A 
kész termék, a méz az eredménye, az maga csoda, a szép-
sége pedig az, amikor egész éves gondoskodás után be-
teleltetünk egy családot, és várjuk a tavaszt, hogy meg-
tudjuk, hogyan teleltek át. S amikor tavasszal eljön a várva 

várt pillanat, akkor az ember megpróbál minél több időt a 
kaptáraknál lenni, hiszen szívet melengető érzés, amikor a 
családok először kirepülnek. A kora tavaszi időszakban na-
pi rendszerességgel figyelem az állományt, etetem, keze-
lem őket, ha kell. Csodálatos, amikor hallom a méhzúgást, 
a madarak csicsergését, s hogy kint vagyok velük a sza-
badban - ezek összessége adja meg azt az érzést, hogy e 
nélkül nem tudnám élni a mindennapjaimat. Ami másnak 
szabadidejében a peca, nekem a méhészkedés, a másik 
csoda pedig az eredmény, maga a méz. Ez a két csoda ha-
tározza meg a méhész életemet. A szüleimmel több mint 
300 méhcsaládunk volt, NB 24-es Nagy Boczonádi méh-
kaptárban méhészkedtünk. Szüleim halála után ugyan-
ezekkel a kaptárakkal folytattam a méhészkedést egészen 
tavalyig, amikor azokat lecseréltük tamási-fiók rakodó-
rendszerű kaptárakra. Ez a higiénikusabb és más felépí-
tésű kaptár sokkal több fajta mézre is lehetőséget ad - so-
rolja Kiss Mihály, aki szólt az idei szélsőséges időjárásról is.

- Márciusban volt a tél, május 20-ig 30 °C feletti hőmér-
séklettel, semmi csapadékkal. A napraforgó méztermé-
sünk ilyen szélsőségek között is jónak mondható lett. Mi-
után akácmézünket is nagyon jónak láttam, elhatároz-
tuk a feleségemmel, hogy pályázunk a gyulai versenyre 
mindkét fajtamézünkkel. S a lelkem mélyén reményked-
tem a sikerben. A szakmai zsűri döntése, miszerint akác- és 
napraforgó mézünk Arany fokozatú elismerésben része-
sült, valamint a napraforgó mézünk kategóriájában III. he-
lyezést ért el - nagy büszkeséggel tölt el, a sikerben azért 
benne van az elmúlt 40 év szakmaisága is a kaptár típus-
váltása után - véli Kiss Mihály, aki tavaly a szülei emléké-
re pályázott a Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegyre. 

Napraforgó és virágméze elnyerte a védjegyet, amire 
méltán lehet büszke Kiss Mihály, aki alapvetően földmű-
veléssel foglalkozik, vetőmagot termelnek, mellette hide-
gen sajtolt olajok előállításával is foglalkoznak üzemük-
ben, a nyertes mézeket is saját boltjukban árusítják.

DE

A méhész számára 
a méz maga a csoda 
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ÉRDEKESSÉGHÍREK

December 22-én került megrendezésre 
nyelviskolánk karácsonyi ünnepsége, amit 
több mint 100 gyerek részvételével, az élet-
kori különbségeket és a hatalmas létszámot 
figyelembe véve, három külön időpontban 
tartottunk meg. Délelőtt 10 órától a legki-
sebbek szüleikkel együtt vehettek részt mi-
ni játszóházunkban, ovis angolosaink pe-
dig délután érkeztek a karácsonyi party-ra. 
Az óvodás korosztály 3 állomásos progra-
mon mutathatta meg kézügyességét és an-
golos tudását, hiszen az ünnepi kézműves 
műhelyen kívül angolos feladatokkal és ter-
mészetesen az ünnephez igazodó játékokkal 
és dalokkal ismerkedtek meg a Kids Club-
os tanár nénikkel. A mini és ovis csoportok-
nál meglepetés vendégünk, Andy is emel-
te a programok ünnepélyes hangulatát ked-
ves gyermekműsorával. Szép számmal ér-
keztek iskolás tanulóink is a rendezvényre, 

akik angol nyelvű vetélkedőkön, karácso-
nyi zene- és filmfelismerő versenyen mér-
hették össze angol tudásukat. Jutalmukat, 
nagy meglepetésükre, személyesen a Télapó 
adta át, aki szokásához híven, teljesen vá-
ratlanul érkezett. Az iskolások programját 
diszkó és meglepetés tűzijáték zárta a nap 
végén. Köszönöm vendégeinknek, Andynak 
és Rigó Zoltánnak, hogy elfogadták meg-
hívásunkat, és közreműködésükkel emel-
ték a rendezvény színvonalát. Külön köszö-
nöm a tanáraimnak, Tóth Juditnak és Do-
bos Grétának a szervezésben és a lebonyolí-
tásban nyújtott munkájukat! A Kids Club 
nyelviskola csapatának nevében ezúton kí-
vánok minden kedves tanítványunknak, 
szüleiknek és leendő tanítványunknak na-
gyon boldog új évet!

Kovácsné Illés Tóth Anita, 
a Kids Club nyelviskola vezetője (X)

„Az európai kultúra négy gyökerű: a görög filozófiából, a 
római jogérzékből, a zsidó istenismeretből és a keresztény 
erkölcsből született.” (Popper Péter)

A sok évszázados elnyomás után az ezredfordulóra Eu-
rópa szellemi, kulturális és gazdasági életében is egyre 
nagyobb szerepet játszottak a zsidók. Az antiszemitizmus 
sem csökkent, csak gondoljanak a tiszaeszlári perre, ame-
lyet ma is felhasználnak gyűlöletkeltésre. Az európai na-
cionalizmus erősödése a cionizmusra is hatással volt, hi-
szen ebben az időben jött létre a modern zsidó nemzeti 
identitás is. Ezzel együtt, a magyar hazához hűen, pl. az 
első világháború alatt a monarchia seregében is harcoltak 
zsidók. A nagyapám ezüst vitézségi érmet is kapott.

Az I. világháború alatt Palesztínában is nagy változá-
sok történtek. A szétesőben levő török birodalom elvesz-
tette a háborút, és az angolok győzelmükkel a Közel-Ke-
let urai lettek. Ez a terület felértékelődött, mert megnyílt 

a Szuezi-csatorna, és olajat találtak a környéken. Így fon-
tosak lettek az ott élő arabok a fentiek miatt és a háború 
miatt is. A Hashemita Fejszál emír (a jordán királyi csa-
lád őse) az arabok vezére támogatta a szövetségeseket a 
törökök elleni harcban, és a győzelem után ki is kiáltot-
ta a szabad arab államot, amely nagy kiterjedésű lett vol-
na. Előzőleg megígérték az államalapítás lehetőségét neki 
a szövetséges hatalmak. Azonban az 1916-ban kötött, tit-
kos angol-francia Syces-Picot egyezmény (amelyet az oro-
szok is támogattak) másképp rendelkezett, és Palesztína 
ebben az angoloké maradt, a franciák más közel-keleti te-
rületet kaptak meg. Az arabok csalódtak a szövetségesek-
ben. A háború során zsidó egységek is támogatták az an-
gol csapatokat. 1920-ban az egyezményt felmondták, de a 
Népszövetség ekkorra már Nagy-Britanniát jelölte ki fel-
ügyelőnek a palesztín mandátumterületre. 

(Folytatása következik.)

dr. Molnár Sándor

Izrael, ahogy én látom

Jaffa a tel-avivi tengerpartról fényképezve

A Kormány a téli rezsicsökkentésben korábban nem ré-
szesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanya-
got felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szó-
ló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozatában hozott dön-
tése alapján a Karcag Városi Önkormányzat támogatás-
ban részesült.

Örömmel tájékoztatjuk a támogatásra jogosult mint-
egy 997 háztartást, hogy az egyszeri 12.000 forint ösz-
szegű természetbeni támogatást önkormányzatunk a 
jogosultak részére 2019. január folyamán biztosítja.

A természetbeni támogatás átvételének módjáról a Polgár-
mesteri Hivatal a jogosultakat január elején levélben értesíti.

Dobos László
polgármester

TÉLI REZSICSÖKKENTÉS

Christmas Party a Kids Club nyelviskolában

A Madarász Imre Egyesített Óvoda SZIM óvodájában Tóthné Török Judit óvodapedagó-
gus vezetésével a kun hímzéssel ismerkednek az ovisok. Először színes ceruzával kiszínezik 
egy lapon, majd kartonlapon kiszúrt mintán megtanulják a tűhasználat és a hímzés alapjait, 
a gyakorlottabbak pedig már anyagon is hímzik a jellegzetes kunrózsa és levél motívumokat.

Gyerekek ismerkednek a kun hímzéssel
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Véradás
Ideje: 

2019. január 25. 
(péntek) 

08.00-12.00 óra

Helye: 
Kátai Gábor Kórház, 

1. emeleti előadói terem

Előadások helye:
Déryné Kulturális, 

Turisztikai, Sport Központ 
és Könyvtár

5300 Karcag, 
Dózsa Gy. út 5-7 

(érd.: 06/30-664-3144, 145)
(andiroboi@t-email.hu)

Előadások ideje:
minden hónap 

1. és 3. szerdáján 17.00 óra

1. 2019. JANUÁR 23. (SZERDA) 17.00 óra 
EGY NEMZEDÉK NYOMÁS ALATT-STRESSZ 1.

2. 2019. FEBRUÁR 13. (SZERDA) 17.00 óra 
JÓ HÍR A CUKORBETEGSÉGRŐL

3. 2019.  FEBRUÁR 27. (SZERDA) 17.00 óra
 EGY NEMZEDÉK NYOMÁS ALATT-STRESSZ 2.

4. 2019. MÁRCIUS 13. (SZERDA) 17.00 óra
TÁPLÁLÉKALLERGIÁKRÓL EGYSZERŰEN

5. 2019. MÁRCIUS 27. (SZERDA) 17.00 óra
 EGY NEMZEDÉK NYOMÁS ALATT-STRESSZ 3.

Klubvezetők: 
Soósné Jeszták Andrea és Soós Róbert egészségnevelők

Tanulmányaikat az Egyesült Államokban végezték 
életmód terápia területén.

A rendezvény minden programja ingyenes!

A 2019. évi mezőőri járulék megállapításához a Karcag 
közigazgatási területén termőföldet művelő természetes 
személyek és jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaságok a használati jogosultságu-
kat igazoló dokumentumokat, nyilatkozatot – amennyiben 
az adatokban változás történt az elmúlt évhez viszonyítva – 
legkésőbb 2019. február 5-ig nyújtsák be személyesen a Pol-
gármesteri Hivatal 26. számú irodájába Lingné Orosz Haj-
nalka részére, vagy küldjék meg postai úton az 5300 Kar-
cag, Kossuth tér 1. (a borítékra kérjük írják rá: Mezőőri já-
rulék) címre. A határidő lejárta után érkező változás be-
jelentéseket a Karcag Város Mezei Őrszolgálatáról szó-
ló 14/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet értelmében 
a tárgyévet követő kivetésnél tudjuk figyelembe venni. 

Karcagi Polgármesteri Hivatal 
Aljegyzői Iroda Hatósági Csoport

Felhívás

engedély nélkül létesített vízilétesítmények 
vízjogi fennmaradási engedélyezéséről 

Tájékoztatjuk a tisztelt karcagi lakosságot, hogy a vízgaz-
dálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (továbbiakban: 
Vgtv.) 2018. december 20-án módosította az Országgyűlés. 

A módosítás eredményeként a Vgtv. 29. §. (7) bekezdése 
alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól 
az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú 
és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi 
CXXI. törvény hatálybalépését megelőzően engedély nél-
kül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet fel-
szín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi 
fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig 
kérelmezi.

Ez azt jelenti, hogy a 2018. december 21-ét megelőzően 
vízjogi engedély nélkül megvalósított ásott és fúrt kutak 
fennmaradási engedélyezése esetén mentesül a bírság meg-
fizetése alól a létesítmény tulajdonosa vagy üzemeltetője.

Karcag Városi Önkormányzat

TÁJÉKOZTATÓ
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Lapzárta: 
2019. 

január 21. 
(hétfő) 

12.00 óra

Köszönetnyilvánítás
A KARCAGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM „CENT-RUM-

BA” elnevezésű, jótékony célú koncertet szervezett 2018. 
december 14-én, ahol felléptek a tagintézmények alkalmi 
együttesei, illetve szólistái is.

A koncertre a belépő ingyenes volt, de a szervezők ado-
mányokat gyűjtöttek a Kátai Gábor Kórház számára. Az 
összegyűlt adomány összege 447.500 Ft, amely összeg a 
KÁTAI GÁBOR ALAPÍTVÁNY számlájára került, és 
amelyet a kórház járóbeteg-szakellátásának számítástech-
nikai fejlesztésére fordítunk.

Ezúton gratulálunk a nagyszerű rendezvény megálmo-
dóinak és valamennyi fellépőjének, és köszönjük minden 
adományozónak, hogy támogatták a kórházunkat.

„Aki jótékonyságot vet, barátságot arat.”

 Szilágyi Lajosné Nagyné László Erzsébet
 kuratóriumi elnök főigazgató
 Kátai Gábor Alapítvány Kátai Gábor Kórház

 - Minőségi ellenőr - mérőszobai (Kisújszállás),
 - Forgácsoló, CNC gépkezelő, programozó és gépbeállí-

tó (Karcag),
 - Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kezelő-

je - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Rakodómunkás - egyszerűsített foglalkozás (Karcag).

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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Anyakönyv
Születés

2019. január 07.
Papp Ágnes - Mucza Tamás
Kg., Hajnal utca 11/d

Tamara

2019. január 08.
Simon Edit - Madar Zoltán 
László
Kg., Ady Endre u. 2.

Gergő

2019. január 14.
Németh Viktória Ilona - 
Lőrincz Zoltán
Kg., Kossuth tér 10. 

Zoltán Kornél

Halálozás
Szentesi István 
 (1944)

Hangyási Imréné 
(Vályi Nagy Veronika)
 (1952)

Kovács László János 
 (1930)

2019. január 17. csütörtök
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Tour de Hongrie utazási magazin
 - Balatonlelle
18.30 Nótacsokor
19.05 Nagykunsági krónika 
 - Legszebb konyhakertek díjátadó
 - Véradókat köszöntöttek
 - Új ellátási forma
 - Varrós focis sikerek
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.20 Varrósok szalagavató ünnepsége 

2019. január 21. hétfő
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó - hírműsor
18.20 Sztárportré
19.00 Olaj TV - Olaj KK mérkőzése
20.30 Nagykunsági Híradó
21.05 Nagykunsági krónika 

2019. január 22. kedd 
16.00 Dalma Dance Club S.E. félévi gála
17.45 Nótaszó
18.00 Műsorajánlat  
18.05 Nagykunsági Híradó – hírműsor
18.20 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet 
19.20 Karcagi hírek
20.10 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise 

21.15 Nótaszó (Karcagi Nótásfiúk 
 nőköszöntő műsora 1. rész )
22.45 Huszártoborzó, Kolbászízesítő -, 
 Kelttészta - és Házi pálinka verseny 
 (összefoglaló)

2019. január 23. szerda 
16.00 Dalma Dance Club S.E. félévi gála
17.45 Nótaszó
18.00 Műsorajánlat  
18.05 Nagykunsági Híradó – hírműsor
18.20 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet 
19.10 Karcagi hírek
19.40 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise 
20.50 Nótaszó (Karcagi Nótásfiúk 
 nőköszöntő műsora 1. rész )
22.20 Huszártoborzó, Kolbászízesítő -, 
 Kelttészta - és Házi pálinka verseny
 (összefoglaló)

2019. január 24. csütörtök
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Tour de Hongrie utazási magazin
 - Balatonlelle
18.30 Doni megemlékezés
19.05 Nagykunsági krónika 
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.20 Dalma Dance Gála

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

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2019. január 25-én jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, 

Berekfürdő területére 

vonatkozik, hétvégékre és 

esetleges ünnepnapokra 

(péntek 16.00 órától hétfő 

reggel 07.00 óráig).

Január 19-20. 
 dr. Godó Zoltán 

 Karcag, Körös utca 40. 

 Tel.: 06/30-218-5722

Január 19. (Szombat)
8.00-13.00 óráig

 Betánia Gyógyszertár 

 (Szabó József utca 14.)

9.00-20.00 óráig

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Január 20. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 

 Betánia Gyógyszertár 

 (Szabó József utca 14.)

Gyógyszertári 
ügyelet

A fenti időpontokon túl sürgős eset-

ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

FELHÍVÁS
Kedves Iskolatársunk!

A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre vezetősége régi adóssá-
gát szeretné törleszteni azzal, hogy az 1956-os forradalomban 
játszott szerepükért meghurcolt tanárainknak és diáktársaink-
nak emléket állítsunk iskolánkban. Az almamáterünkben elhe-
lyezendő relikviával az a szándékunk, hogy a jelen és jövő ge-
neráció emlékezzen, fejet hajthasson iskolánk jeles képviselői, 
a nemes célokért áldozatokat is vállaló elődök előtt.
Gimnáziumunk akkori tanárai és tanulói közül meg-
hurcolást szenvedtek:
 - Filep István és Balogh Imre tanárokat több év börtönre ítélik,
 - Kiss Ilona kollégium igazgatót is meghurcolják, bebörtönzik,
 - dr. Gyergyói János igazgatót, Csávás Sándor, Batta Lász-

ló, Kelecsényi István, Takács István, Takács Istvánné ta-
nárokat menesztik,

 - L. Kiss János és Demény Lajos tanulókat börtönbe zárják,
 - Vadon Tünde és Csíkos Sándor tanulókat kicsapják.

Iskolánk fenntartójának, Nt. Koncz Tibor esperes úr-
nak és igazgatójának, Tóth Barna igazgató úrnak a jóvá-
hagyását elnyerve emléktáblát kívánunk állítani tiszte-
letükre, aminek költségei fedezetére gyűjtést indítunk.

Az adományokat elsősorban a Cséti Imre kezelésében 
levő Erste Bank: 11991119-96929557-00000000 számú 
számlára várjuk.

A hozzájárulás az alábbi személyeknek is átadható, 
akik erre a számlára továbbítják majd:
 - Hartyányi Julianna, 3525 Miskolc, Dóczy ú. 24. 

Tel.: 06/70-945-4502 
E-mail: hartyanyij@gmail.com 

 - Cséti Imre, 4033 Debrecen, Gábor Áron u. 47. 
Tel.: 06/52-445-405, 06/30-259-5126 
E-mail: aCsejti@freemail.hu 

 - K. Szabó Ferenc, 5300 Karcag, Kátai G. u. 36. 
Tel.: 06/59-313-153, 06/20-217-6224 
E-mail: kszaboferenc@gmail.com

 - Hunya Zoltán, 5000 Szolnok Baross u. 60. 
Tel.: 06/56-343-177, 06/20-975-1493 
E-mail: zoltanhunya@citromail.hu

 - Bihari László, 1026 Budapest, Bimbó ú. 216. 7/2. 
Tel.: 06/30-827-6241 
E-mail: bihari.laszlo41@gmail.com

 - Király Csaba, 2030 Érd, Borszék u. 15. 
Tel: 06/30-356-4592 
E-mail: kiraly42@t-online.hu.

A számlaszámra adakozóktól a közlemény rovatban 
nevük megadása mellett e-mail címüket is várjuk, hogy 
azon keresztül invitáljuk őket a terv szerint Györfi Sán-
dor Kossuth-díjas művész által készítendő emléktábla 
októberi leleplezésére.

Kérjük, hogy ezen felhívásunkat ismerőseik között ter-
jesszék közvetlenül és elektronikusan (e-mail, Facebook 
megosztás) is. A nemes célra mindenki hozzájárulását 
hálásan fogadjuk.

Egyúttal megragadjuk ezt az alkalmat is, hogy akik 
még nem tartoznak közénk, azokat szeretettel hívjuk 
baráti körünk tagjának, ahová jelentkezni lehet Király 
Csaba fent megadott elérhetőségén.

Ezúton is boldog új esztendőt kívánunk!

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre
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Ingatlan
Régi típusú rendezett paraszt-

ház eladó Karcagon, az Attila 

utca 47. szám alatt. (Víz, villany, 

cserépkályha van.) Tel.: 06/59-

300-842, 06/59-300-322, 06/30-

713-7254, 06/30-903-1697.

Szomszédos telkek (4 db) 

egyben vagy külön eladók 

Karcag város szélén a Madarasi 

úton, ipari, mezőgazdasá-

gi, egyéb telephelynek. Víz, 

villany, gáz, műút telekhatá-

ron. A beépíthetőség 50%-

os. Minősítése ipari terület. 

(7.384+17.777+16.717+9.358 

m2=51.236 m2.) Tel.: 06/20-941-

6646.

Vegyes
Eladó minőségi tűzifa kony-
hakészen, kalodába rendezet-
ten, sorba rakva (bükk, tölgy 
és gyertyán vegyesen). Ára: 
13.500 Ft/kaloda. Ingyenes 
házhozszállítással. Tel.: 06/30-
839-6710, 06/70-351-6936.

Teljes körű hagyatékot fel-
vásárolok! Örökölte, vagy 
csak megunta a régi dolgait? 
Megveszem a legmagasabb 
napi áron, és mindent el is 
szállítok. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06/30-853-4323. 

Mosógép, fagyasztóláda, gáz-
konvektor, dohányzóasztal, 3 
db női kerékpár, 20 db párná-
zott szék eladó. Magányos nő-
nek albérlet kiadó. Tel.: 06/20-
230-1202.

Figyelem! Akciós farsangi jel-
mezek és kellékek vására Szol-
nokon, a Széchenyi lakótele-
pi piac mögötti Dávid Jelmez 
Szaküzletben (Széchenyi kör-
út 127.). Óriási a választékunk 
bölcsis, ovis, iskolás és felnőtt 
méretű jelmezekből és kiegészí-
tőkből. Nyitva mindennap 9.00-
18.00 óráig. Olcsó árak, óriási 
választék! 

Eladó 2 db szánkó, 1 db elekt-
romos meghajtású kukori-
camorzsoló, ládára szerelve. 
Cím: Karcag, Keleti utca 6. Tel.: 
06/20-241-0846.

Gyűjtőknek reális áron eladó 
rézmozsár, fokos, csengő, rok-
ka, színes juhász bicskatartó 
tok, konyhai kisbútorok. Tel.: 
06/70-300-9730.

Ház, szekrénysor, ágyazható 
kanapé asztallal együtt eladó. 
Tel.: 06/30-450-3418.

Kovács satu, kaszák, kapák, 
ásók, gereblyék, vasvillák, csá-
kányok, lapátok, fejszék, kalapá-
csok, morzsoló, daráló, mákda-
ráló eladó. Cím: Karcag, Hunyadi 
utca 40. Tel.: 06/70-532-6644.

Hereliszt eladó. Tel.: 06/30-856-
6978.

Tükör, kétszárnyú vasajtóke-
ret, hajszárítóbúra (fotellel), éj-
jeliszekrény, villanylámpa, 
felmosóvödör, keresztvágó fű-
rész, ablakra piszkavas eladó. 
Tel.: 06/30-856-4631, 06/30-
849-2295.

Állat
3 db csüngőshasú kis süldő el-
adó Karcagon, a Villamos utca 
55. szám alatt.

Kistestű kakasok továbbtartás-
ra eladók. Tel.: 06/70-251-9442. 

150-250 kg közötti magyar 
szürke növendék bikák, növen-
dék üszők (törzskönyvesek is), 
tejes borjak és egy 5 éves vá-
gótehén eladó. Ugyanitt 2 db 
4 éves tisztavérű limousin üsző 
eladó. Tel.: 06/20-388-8610.

Törzskönyves és áru racka anyák, 
éves jerkék és ürük eladók. Tel.: 
06/20-388-8610.

Mangalica koca és herélt kan 
eladó (160-230 kg). Tel.: 06/20-
388-8610.

11 db vágni való nagy kakas 
eladó. Tel.: 06/20-585-1734.

Állás
4-6 órás állást keresek OKJ 
5.4-es gyermekgondozói és if-
júság felügyelői képesítésem-
mel. Tel.: 06/30-647-7336.

Megbízható, dolgozni tudó és 
szerető villanyszerelők jelent-
kezését várom. Szakképesítés 
előny! Tel.: 06/30-329-0726.

Kisegítői munkára megértő, 
jó lelkű, nyugdíjas nőt keresek 
sürgősen. Tel.: 06/30-907-9419.

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle javí-
tás, cipzárcsere, felhajtás, bőr-
kabát- és hátizsákjavítás. Tel.: 
06/59-887-269, 06/70-300-9730.

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 szakirányí-
tást szerződéskötéssel, szám-
laképesen vállalok. Kenyeres 
László okleveles növényorvos, 
tel.: 06/30-785-0690.

Feleslegessé vált papír- és 
fémhulladékát ingyen elszállí-
tom! (Mosógép, hűtőgép, gáz-
készülék, autó-motor akkumu-
látor, stb.) Tel.: 06/30-265-4197.

Vállaljuk az alábbi munká-
kat: épületek építését, bontá-
sát, bármilyen nemű kőműves 
munkát. Tető építését, javítá-
sát, járdák, kapubejárók újjá-
építését, betonozását, udva-
rok takarítását, terepek tisztí-
tását. A legkedvezőbb árakkal 
dolgozunk! Bármilyen nemű 
földmunkát, kubik munkákat 
is elvégzünk, nagy felületek 
aszfaltozását, zúzalékolását. 
Akár részletfizetés is meg-
oldható. Hívjon bizalommal! 
Nyugdíjasoknak kedvezmény! 
Tel.: 06/30-853-4323.

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 

VALÓSÁGTARTALMÁ-
ÉRT FELELŐSSÉGET 

NEM VÁLLAL!

A Karcag Városi Önkormányzat polgármestere 
értesíti a város lakosságát, hogy 

2019. január 31-én (csütörtökön) 
15.00 órai kezdettel

a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
közmeghallgatással egybekötött ülést tart a Városháza 
1. sz. tanácskozótermében. (Karcag, Kossuth tér 1.)

A képviselő-testület az ülésén a Karcag Városi Önkormány-
zat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet közmeg-
hallgatással egybekötve tárgyalja, ahol az állampolgárok és 
szervezetek képviselői közérdekű kérdést, javaslatot tehetnek.

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt 
tisztelettel várunk!

Dobos László
polgármester

KÖZMEGHALLGATÁS
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SPORT

Megkezdődött a Szakkép-
zési Centrumok Futsal Baj-
noksága. Az elmúlt tanévben 
országos 2., előtte országos 1. 
helyezett lett a Karcagi Szak-
képzési Centrum Varró Ist-
ván Szakgimnáziuma, Szak-
középiskolája „Varró csapa-
ta”. A Fodor Csaba edző ve-
zette csapat 2018-ban sem 
talált legyőzőre a körzeti és 
a megyei/regionális fordu-
lón sem. A diákolimpia futsal 
megyei elődöntőjén is első 
helyen végzett a csapat, céljuk 
mindkét esetben az országos 
döntő. A siker titkát Fodor 
Csaba abban látja, hogy rend-
szeresek az edzések, s a csa-
pat tagjai is akarják a győzel-
met, amiért mindent meg is 
tesznek. A műfüves pálya jó 
lehetőség a fociedzésekre, té-
len pedig az alapozó edzések 
a fontosak. A csapat egyik 
oszlopos tagja Balogh Nor-

bert, aki negyedik éve foci-
zik a Varróban, s ő is minden 
edzésen ott van, és mindent 
megtesz azért, hogy ne talál-

janak legyőzőre a varrósok 
az idei bajnokságokon.

DE

Fociban verhetetlenek

Elkezdődtek a nemzeti 
csapatbajnokság küzdelmei

NB II.: Kováts DSE Karcag-Békési TE: 6:12

Hazai győzelmek: 
Egyéni: Szepesi Bence 2
 Imrei Ferenc 2
 Sebestyén Sándor 1
Páros:  Skumáth István - Imrei Ferenc

A listavezető szoros mérkőzésen nyert a jól 
játszó csapatunk ellen. 

NB III.: Kováts DSE Karcag II. - Békési TE II.: 7:11 

Hazai győzelmek: 
Egyéni: dr. Hubert Attila 3
 Kovács Sándor 3
Páros:  dr. Hubert Attila - Kovács Sándor 1

Közel álltunk a döntetlenhez, de a Békés 
korosztályos válogatottjával nem boldogul-
tunk.

Simon Bertalan emlékverseny 
2019. január 05.

A Kováts DSE asztalitenisz csapatainak 
legnagyobb szurkolója és segítője emléké-
re egy esélykiegyenlítő országos versenyt 
rendeztünk. A rossz idő ellenére 107 neve-
zőből 94 induló érkezett városunkba az or-
szág minden tájáról. Igen magas színvona-
lú, kiváló hangulatú verseny volt nagy csa-
tákkal, izgalmas mérkőzésekkel. A Kováts 
DSE versenyzője, Kovács Sándor nagyszerű 
eredményt ért el, hisz a döntőben hajszál hí-
ján veszített, és lett ezüstérmes. Gratulálunk! 

Karcag egyéni és páros bajnoksága 
2019. január 06. 

A versenyen döntően a Kováts DSE szakosz-
tály tagjai vettek részt.
Eredmények: 
Női egyéni: 

1. Kónya Ildikó (városi bajnok)
2. Dobóné Bérczi Anita
3. Murvainé Láng Róza

Férfi egyéni:
1. Dobrai István (városi bajnok)
2. ifj. Dobó István
3. dr. Farkas Béla
 Sebők János

Női páros: 
1. Kónya Ildikó - Dobóné Bérczi Anita
2. Murvainé Láng Róza - Szabó Károlyné 

Erzsike
Férfi páros: 

1. Dobó István - Dobrai István
2. dr. Farkas Béla - ifj. Dobó István
3. Sebők János - Metykó László

Nagy Sándor - dr. Monori István
Vegyes Páros:

1. Kónya Ildikó - Csornai Csaba
2. Dobóné Bérczi Anita - Dobó István
3. Murvainé Láng Róza - Sebők János
A jó hangulatú, nagy küzdelmek végén a 

szakosztály értékelte a 2018-as évet, és meg-
határozta az ez évi feladatait.

A következő időszak sporteseményei:
- 2019. január 19. - Autóbuszos versenylá-

togatás a budapesti Pro Tour versenyre. 
- 2019. január 26. - Csokai István emlékver-

seny, országos veterán ranglistaverseny a 
Karcag Városi Sportcsarnokban.

Csornai Csaba

Tisztelt lakosság!
A Kátai Gábor Kórház Egészségfejlesztési Iroda - Lelki 

Egészség Központ a szív- és érrendszeri betegek 
és hozzátartozóik részére hat alkalmas foglalkozást szervez.

Mottónk: „Együtt, biztonságban!”

A program szakemberek vezetésével és vendégelő-
adók felkérésével történik, ahol életmódbeli tanácsadá-
son és egészségi állapotfelmérésen vehetnek részt.

Fontosnak tartjuk a lelki támogatást a betegek és a 
hozzátartozóik részére.

A program ingyenes, kéthetente kerül megrendezésre. 

Helyszín: 
5300 Karcag, Kátai Gábor Kórház, I. emelet előadói terem 
A programot vezeti: 

Sánta Gabriella diplomás ápoló
Dánielné Nagy Ildikó klinikai szakpszichológus

Jelentkezni lehet: 
Sánta Gabriella: 06/30-562-1495

„Közösen könnyebb”

Betegklub szívbetegek részére
„Mire is figyeljünk?”

1. Alkalom:
egészségügyi állapotfelmérés, vérnyomás, kolesz-
terin, vércukorszint mérés, testtömegindex számítás, 
SCORE becslés.

2. Alkalom: 
szív- és érrendszeri megbetegedések: magasvérnyo-
más, mellkasi fájdalom, szívelégtelenség (ok, tünetek, 
teendők, életmódbeli tanácsok).

3. Alkalom:
az egészséges táplálkozás fontossága szív- és érrend-
szeri betegségben.

4. Alkalom:
lelki egészség fontossága, beszélgetés, sorstársak tá-
mogatása.

5. Alkalom:
testmozgás szerepe az egészséges életmód kialakítá-
sában (légző torna, lábértorna fontossága).

6. Alkalom:
a kardiológiai gondozás és rendszeres szűrővizsgálat-
ok fontossága.

Nagy küzdelmek, jó hangulat

L A B D A R Ú G Á S

A S Z TA L I T E N I S Z

Egészségfejlesztési Iroda 
létrehozása és átfogó 

egészségfejlesztési 
programsorozat megvalósítása 

a Karcagi járásban

Projekt azonosítószáma: 
EFOP-1.8.19-17-2017-00008


