
Három fiatal karcagi tehetség életútját mutatta be a Karcag és Térsége Tehet-
ségsegítő Tanács január 23-án az Ifjúsági Házban. Márki Réka mesemondásban, 
Kurucz Alexandra zenében, Kósa Zoltán pedig néptáncban jeleskedik. Tehetsé-
gükre már az óvodában felfigyeltek.

(Folytatás a 4. oldalon...)

XXXII. évf. 4. szám  2019. február 1.    Ingyenes Önkormányzati Hetilap

A magyar kultúra napja

A Déryné Kulturális, Turisz-
tikai, Sport Központ és Könyv-
tárban január 25-én immár 
13. alkalommal köszöntöt-
ték a Karcagi Sport Egyesü-
let 2018-ban megyei, orszá-
gos és nemzetközi versenye-
ken 1-6. helyen végzett spor-
tolóit. Mintegy 108 sportolót 
és 23 felkészítőt, testnevelőt 
és sportedzőt díjaztak. Jutal-

muk - az elismerésen túl - pa-
laszürke póló volt, amely kö-
veti az eddigi évek alatt ki-
alakult hagyományt, misze-
rint évről évre újabb és újabb 
színben pompáznak a jutal-
mul átadott elismerések.

A rendezvényen jelen volt 
és köszöntőt mondott dr. Fa-
zekas Sándor korábbi föld-
művelésügyi miniszter, or-

szággyűlési képviselő, a Kar-
cagi Sport Egyesület elnö-
ke, Dobos László, Karcag vá-
ros polgármestere, aki szin-
tén elismeréssel szólt a je-
lenlévőkhöz és Szepesi Tibor 
önkormányzati képviselő, a 
Déryné Kulturális, Turiszti-
kai, Sport Központ és Könyv-
tár igazgatója.  

(Folytatás a 10. oldalon...)

Köszöntötték a legeredményesebb sportolókat

Fiatal tehetségek mutatkoztak be

A magyar kultúra napja alkalmából január 22-én, kedden át-
adták a Karcag Város Kultúrájáért Díj és Karcag Város Sport-
jáért Díj elismeréseket, valamint az emberi erőforrások mi-
niszterének kitüntetéseit a Déryné Kulturális Központ szín-
háztermében.

A magyar kultúra napját 1989 óta január 22-én ünnepel-
jük. 1823-ban ugyanis ezen a napon fejezte be Kölcsey Fe-
renc nemzeti imádságunkat, a Himnuszt, amelyet a rendezvé-
nyen Gánóczy Ferenc pedagógus szavalt el. Ezt követően Sze-
pesi Tibor, a Déryné Kulturális Központ igazgatója köszön-
tötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy 1993 óta ezen a rendezvé-
nyen tüntetik ki a pedagógusokat, mint ahogyan a Karcag Vá-
rosi Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében 
2017-től a Karcag Város Kultúrájáért és a Karcag Város Sport-
jáért kitüntető díjak átadására is ezen a napon kerül sor.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Meghívó
A karcagi Györffy István Nagykun Múzeum

tisztelettel meghívja Önt és ismerőseit

2019. február 7-én (csütörtökön) 15.30 órára

Szűcs Imre
fazekas,

a Népművészet Mestere
kiállításának megnyitójára

A kiállítást megnyitja:

dr. Füvessy Anikó
néprajzkutató



2 2019. február 1.

KÖZÉLET

Közéleti szilánkok

Kié hát Ady?
Pontosan száz éve, 1919. január 27-

én hunyt el a nagy magyar költő, és már 
rá két nappal el is temették. Furcsa idők 
voltak azok, nem is hinné az ember. Ti-
szát, a miniszterelnököt pár hónappal 
azelőtt gyilkolták meg senkiházi Károlyi 
pribékek, pár hónap múlva pedig tob-
zódott a vörös terror, ha nem is Kunfi, de 
Kun vezérletével. S, hogy miért nem hin-
né az ember? Mert száz év alatt folyta-
tólagosan voltak, akik a „múltat vég-
képp” el akarták törölni. Mint ahogy ma 
is vannak. 

S voltak akkor is (akkor jóval többen), 
akik Adyt nem szerették, képletes szob-
rát döntögették. Ma is vannak. Elég fur-
csa fénytörésben, és Kosztolányi Dezső-
re, egy másik nagy költőre, íróra hivat-
koznak. Pontosabban egyik kifakadásá-
ra; Az írástudatlanok árulása című írá-
sára, ami Ady halála után tíz évvel je-
lent meg A Toll című irodalmi lapban. 
Keményen és szigorúan kétségbe von-
ta Ady művészetét, nem csak a „magán-
életét”. Szeretem Kosztolányi prózáját, itt 
azonban úgy éreztem, műfajt tévesztett. 
Egy élő magyar költőnek egy halott ma-
gyar költőről mindezeket, ha egy versben 
mondja, akkor talán hitelesebb. 

Ady temetése olyan volt, mint a kor-
szak többi „nagy emberéé”. A Berinkey-
kormány saját halottjának tekintette, 
a kormányfő is megjelent, Kunfi Zsig-
mond és a szocdem vezetők is búcsúz-
tatták a kor néhány jeles írója, költője 
mellett. Ahogy lenni szokott, a politikai 
szónokok rögtön kisajátították politikai 
haszonszerzés céljából. (Tegyük hozzá, 
ez nem volt annyira nehéz.) Kár egy szót 
is idézni ezekből.

Az írók közül Móricz volt a főszónok, 
Ady régi barátja. (Máig a legnagyobb 
magyar regény, az Erdély trilógia írója, 
amit nem tudom, mikor fog majd vala-
ki is túlszárnyalni.) Ő választotta ki Ady 
dupla tölgyfakoporsóját, és ment ki Ba-
bitscsal a Kerepesi úti temetőbe meg-
nézni a díszsírhelyet. Búcsúbeszéde profi 
nekrológ volt, de mégsem ebből idézek, 
hanem egy húsz évvel későbbi írásából, 
a „Kié hát Ady Endre?” címűből, mert ez 
aktuálisabb. 

„…Én nem bánom, sose bántam, ha 
Ady nevén, költészetén, tettein és szel-
lemiségén vita folyt: minél nagyobb a 
vita, annál nagyobbra nő Ady. Csak har-
coljatok érte, vele, általa, ifjú magyarok.  
Ötven évig nincs új költő - üzente Ady 
Endre, Fodor Józseféknek – természetta-
ni törvény, hogy ötven évig nincs új Ady 
Endre. (…) Ma még Ady Endre él és ér 
és vér. Mindenkié.”

-ács-

(...folytatás az 1. oldalról)
A rendezvényen a magyar kultúra 

napja alkalmából dr. Székely István, vá-
rosunk díszpolgára, az Infogroup Ingatlan-
fejlesztő cégcsoport ügyvezető igazgatója, 
tulajdonosa mondott ünnepi beszédet.

- „Isten áldd meg a magyart” - min-
dig Isten segítségét, áldását kértük harca-
ink, elcsüggedésünk, elnyomatásaink ne-
héz éveiben vagy a balsoros évtizedekben. 
Himnuszunk ezért is egyedi az európai né-
pek himnuszai között – kezdte beszédét a 
szónok. - A mai napon az egész Kárpát-
medencében, az ó és kishazában ünnepel-
jük nemzeti mivoltunk újrahangolóját, a 
saját testi gyengeségeit, betegségeit kiének-
lő költőóriást, és vele együtt a reformkori 
ébredés minden nemzet alakítóját, és ter-
mészetesen minden múltbéli és mai nem-
zet- és kultúraépítőt is. A nemzeti imánk-
ban megénekelt kunsági kalászból alko-

tott éltető kenyér a tokaji nektárral együtt 
az isteni áldás örök minőségi szintje, a há-
laadás nélkülözhetetlen része itt a Nagy-
kunság fővárosában – mondta a szónok, 
aki beszélt a kereszténységre, a nemze-
ti tudatunkra és a gondolkodásunkra le-
selkedő veszélyekről is. Hangsúlyozta to-
vábbá, hogy meg kell becsülnünk a ma-
gyar kultúráért, nyelvért dolgozó embe-
rek és közösségek elhivatottságát, min-
dennapi helytállásukat és erőfeszítései-
ket. Dr. Székely István beszélt arról, hogy 
mindig fejet hajt a karcagi Kossuth tér ren-
dezettségén, a tér megálmodói és alko-
tói előtt, és azok előtt, akik az óvodai és is-

kolai nevelést végzik, akik ápolják a kun-
magyar hagyományokat, a kultúramentés 
nemes szolgálatát. Hangsúlyozta továb-
bá, hogy „az élhető és biztonságos jövő ér-
dekében még mérhetetlenül sok a köteles-
ségünk is nemzetünk, Karcagunk és csa-
ládjaink érdekében”. Beszéde végén min-
denkinek szellemi és lelki feltöltődést kí-
vánt, és a cégcsoportuk ajándékaként, a 
Varidance táncegyüttes ünnepi műsorához 
jó szórakozást kívánt, majd Kölcsey szava-
ival zárta köszöntőjét: „Négy szócskát üze-
nek, Vésd jól kebledbe, S fiadnak hagyd 
örökül: A haza minden előtt.”

Az ünnepi gondolatok után a magyar kul-
túra napja alkalmából az emberi erőforrás-
ok minisztere Miniszteri Elismerő Okle-
vél elismerést adományozott Andor László 
Istvánné, a Györffy István Katolikus Álta-
lános Iskola matematika-fizika szakos peda-
gógusa részére.

Miniszteri Elismerő 
Oklevélben és Pedagó-
gus Szolgálati Emlék-
érem kitüntetésben ré-
szesült Dorkovics Ág-
nes, a Kováts Mihály 
ÁItalános Iskolai Tag-
intézmény magyar-tör-
ténelem szakos pedagó-
gusa és Csányiné Nagy 
Julianna, a Kiskulcsosi 
ÁItalános Iskolai Tagin-
tézmény pedagógusa.

Az emberi erőforrás-
ok minisztere Pedagó-
gus Szolgálati Emlékér-

met adományozott Vinczéné Gaál Kata-
lin, a Karcagi Nagykun Református Álta-
lános Iskola pedagógusa részére, valamint 
Kecsmár Lászlóné (Karcagi Nagykun Re-
formátus Általános Iskola) és Mészáros 
Lászlóné (KSZC Varró István Szakiskola) 
pedagógusok részére, akik egy későbbi idő-
pontban veszik át az elismerést.

A Karcag Város Képviselő-testület a Kar-
cag Város Kultúrájáért Díjat adományozta 
Nagyné Varga Csilla óvodapedagógus, 
Nagy Józsefné Joó Annamária pedagógus, 
a Szent Pál Marista Általános Iskola igazga-
tója, Rusóiné Szabó Magdolna, a Györffy 
István Katolikus Általános Iskola pedagó-

gusa, Kolostyákné Pljesovszki Zsuzsanna, 
a Szentannai Sámuel Középiskola pedagó-
gusa és Kovácsné Kerekes Katalin, a Déry-
né Kulturális Központ közművelődési szak-
embere részére.

Karcag Város Sportjáért Díjat ebben az 
évben Egyed Zsolt, a Karcagi Járási Hiva-
tal informatikusa, a KSE Sakkszakosztály 
vezetője kapta.

A díjakat Dobos László, Karcag város 
polgármestere adta át a kitüntetteknek, 
akiket kollégáik is köszöntöttek.

A magyar kultúra napja alkalmából az 
ünnepi műsort a Varidance táncegyüttes 
biztosította, akik a magyar folklórt más 
műfajokkal, táncstílusokkal – még távo-
li országokéval is – ötvözik, és úgy mutat-
ják be, hogy közben az értékeinket is meg-
őrzik, tiszteletben tartják hagyományain-
kat is. A Varidance táncegyüttes a Magyar 
TáncRapszódia című előadásából adott elő 
egy részletet.

Az ünnepség a Szózat közös éneklésével 
zárult.

Kapás Mónika

A magyar kultúra napja

- 180 millió forinttal támogatja a Magyar 
Kormány a Tiszafüredi Városi Strandfürdő 
modernizálását - jelentette be Kovács Sán-
dor országgyűlési képviselő és Ujvári Imre, 
a település polgármestere. 

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy 
Tiszafüred fejlődése töretlen, a természe-
ti adottságoknak, a Kerékpáros Centrum-
nak köszönhetően a térség a nyári szezon-
ban jelentős turisztikai erővel bír, azonban 
az elmúlt 20 évben nem történt fejlesztés a 
fürdőkomplexumban, így a Tisza-tó fővá-
rosa lépéshátrányba került az őszi, téli idő-
szakban népszerű gyógyturizmus szem-
pontjából. Az elnyert forrás lehetőséget 
biztosít arra, hogy elinduljon egy család- 

és gyermekközpontú, uszodával el-
látott gyógyfürdő újratervezése, és 
2-3 éven belül a helyi igényeket is ki-
elégítő, a főszezonon kívüli kikap-
csolódást, gyógyulást elősegítő für-
dő várja majd a térségbe érkezőket.

- Tiszafürednek a fő attrakciója 
továbbra is a Tisza. Hiszen egyedül-
álló értéket képvisel, a turisták emi-
att jönnek, de azokat a szolgáltatá-
sokat, ami egy turistát akár egy hű-
vös időben, télen, tavasszal vagy ősszel ki 
tud szolgálni, azokat is kell fejleszteni. Bő-
víteni kell a szálláslehetőséget, a gasztro-
nómiai kultúrát, és természetesen a ter-
málfürdővel is ide tudjuk vonzani azo-

kat a turistákat, akik nemcsak a jó időben, 
nemcsak nyáron, hanem akár a téli idő-
szakban is meglátogatják a Tiszát, a Tisza-
tó fővárosát, Tiszafüredet - mondta Ko-
vács Sándor országgyűlési képviselő.

Megyei hírek
Megújul a Tiszafüredi Városi Strandfürdő

Nagy sikert aratott a Varidance táncegyüttes műsora

A rendezvényen ünnepi beszédet mondott 
dr. Székely István, városunk díszpolgára
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- Hány taggal működik a 
Kunrózsa Csipkekör? Biztosí-
tott az utánpótlás?

- 2011. június 6. óta tizenegy 
fő az állandó létszámunk. Vol-
tak elhagyóink, de új belépők-
kel ez a létszám változatlan ma-
radt. Az utánpótlás ugyanakkor 
mindenhol sarkalatos kérdés. 
Úgy gondolom, hogy az után-
pótlásnak ötven év az alsó hatá-
ra. Tapasztaljuk ugyanis, hogy-
ha családunk van, akkor karri-
erünk nincs, ha a karriert vá-
lasztjuk, akkor nem tudunk ele-
get tenni a családi és gyerekne-
velési elvárásoknak. Most arra 
törekszünk, hogy megszerettes-
sük a látványt, hogy a tudatalat-
tiba bekerüljön a csipkeverés 
szépsége, mint ahogy nekem is 
annak idején. A gyerekkoromat 
vert csipkék vették körül, ami 
akkor fel sem tűnt, de leülepe-
dett az ember tudatalattijába, 
hogy ez a szépség. Így ezt látom 
most is járható útnak, mert aki 
dolgozik, annak nincs ideje a 
csipkeverésre. Ez egy magányos 
tevékenység, amely gondos oda-
figyelést igényel, különleges in-
timitás a csipkeverő és a csipké-
je között. Itt nincs helye annak, 
hogy percenként csörögjön a te-
lefon, vagy beszaladjon a gye-
rek, hogy szomjas. Én is majd-
nem ötven éves voltam, amikor 
a kezembe került a csipkeverő 
orsó, akkor én már nyugdíjas 
voltam. Nem tudom ezt koráb-
ban ajánlani a fiataloknak. In-
kább most még a családra, gye-
rekekre koncentráljanak, majd 
aztán ráérnek nyugdíjas koruk-
ban a csipkeverésre.

- Vannak azért, akik már fi-
atalabban kipróbálják a csip-
keverést?

- A Nagykunsági Népművé-
szek Egyesületének évente egy-
szer vagy kétszer vannak nyílt 
foglalkozásai a székhelyen, a 
Györffy István Nagykun Mú-
zeumban. Mindig szoktak ott 
is lenni jelentkezők, az általá-
nos iskolások és anyukáik is ér-
deklődtek a csipkeverés iránt, és 
próbálgatták azt. Van erre igény, 
hogy jó lenne, de a gyerekeket 
leterheli az iskola, a fiatalokat 
pedig a család és a karrier.

- Mitől lesz szép egy csipke?
- Saját örömünkre csipké-

zünk, ez örömcsipkézés, nincs 
az, hogy ezt meg kell csinál-
ni. Szívesen és örömmel végez-
zük a munkát, és ez látszódik 
meg a csipkéken. Ahogy a csip-

kekönyvben is leírtam, minden 
egyes csipke más, valamiben 
különbözik. Mindegyik csipke 
olyan, hogy meg lehet látni ben-
ne, hogy milyen az igényszint-
je, az egyénisége, a pillanatnyi 
lelkiállapota a készítőnek: zak-
latottan nem szabad csipkézni, 
mert a csipke is zaklatott lesz. 
Ez egy belső kapcsolat. A kerek-
fordulatokkal bajlódunk mi is a 

legtöbbet, hogy szép egyenletes 
legyen, és sokszor van, hogy ne-
kem se sikerül. Adjunk időt an-
nak, hogy kiteljesedjen a csip-
ke. Tudom, hogy kicsit elfogult 
vagyok. Elfogult a szép felé, az 

igényes munka felé, valahogy ez 
vezet engem, de úgy gondolom, 
hogy ezt így érdemes csinálni.

- Ha jól tudom, nemrég egy 
környező településen is bemu-
tatkoztak. Mit lehet erről tudni?

- Igen, január 23-án nyílt ki-
állításunk Mezőtúron, erre ké-
szültünk. A kör tagjaival közö-
sen kiválogattuk azt a 121 csip-
két, amelyet ezen a tárlaton be-
mutattunk. A kiállítás érde-
kessége, hogy ez egy közös tár-
lat, Ádámné Szűcs Ilona mező-
túri tagunk hívta meg a csip-
kekört Mezőtúrra. Ő a meg-
ismerkedésünkkor elmondta, 

hogy tőlem tanult meg csipkét 
verni az interneten keresztül, 
majd egy személyes találkozás 
alkalmával bemutatta munká-
it, és jelezte, hogy szívesen len-
ne a csipkekörünk tagja. A ki-

állítás a magyar kultúra napjá-
hoz kapcsolódóan nyílt meg, 
és egy hónapig, február 22-ig 
lesz látogatható Mezőtúron, a 
Közösségi Ház nagytermében.

- Milyen terveik vannak még?
- A Nagykunsági Népművé-

szek Egyesülete pótolni szeretné 
a hiányzó taglétszámát, amely-
ről január 19-én tartottak köz-
gyűlést. Az egyesületnek csak 
olyan személyek lehetnek a tag-
jai, akik már bizonyítottak: zsű-
riztettek, zsűriminősítést kap-
tak. Azt szeretném most, ha az 
egész csipkekör bekerülne, és 
ezt javasoltam is, hogy ne egyes 
embereket válogassunk ki, ha-
nem egész csoportok bekerül-
hessenek az egyesületbe. A ja-
nuár 19-ei közgyűlésen névvál-
toztatást terjesztettek elő, így 
az egyesület új neve Nagykun-
sági Népművészetért Egyesület 
lett, amely már magához engedi 
a kunhegyesi, kunmadarasi, be-
rekfürdői, kisújszállási, túrkevei 
kunhímzőket, valamint a szór-
ványosan munkálkodó vert csip-
ke készítőket is. Ahogy 2011-ben 
elkezdtünk a semmiből építkez-
ni, az, hogy az értéktárakba be-
jutottak a csipkéink, a csipkeve-
résünk az már egy lépcsőfok, a 

megyeibe a második lépcsőfok, 
és egy évvel ezelőtt a Magyar 
Értéktár pedig már egy felsőfo-
kú oktatási intézménynek felel 
meg. Az újonnan megjelölt cso-
portok egyesületi státuszáról ké-

sőbb dönt majd a vezetőség. Ha 
sikerül bejutni a Nagykunsági 
Népművészetért Egyesületbe, az 
újabb lépcsőt jelent, és minősé-
gileg jellemez majd bennünket.

- Az év további részében ter-
veznek-e valamilyen különle-
ges kiállítást, programot?

- 2018 áprilisában voltunk a 
Balaton környéki csipkeverők-
nél. Úgy gondoltam, hogy ha ők 
voltak olyan kedvesek, hogy be-
mutatták a településüket, meg-
mutatták a csipkéiket, öröksé-
güket, akkor mi is tegyük ezt 
meg, és meghívtam őket a XXI. 
Birkafőző Fesztiválra, amelyet 
örömmel fogadtak. Még szer-
vezés alatt áll, hogy hol legyen 
a szállás, hol vendégeljük meg 
őket, és hol rendezzünk be egy 
kiállítást. Nagyon sokat segít 
benne, hogy Pánti Ildikó kép-
viselőnő felajánlotta, hogy meg-
mutatja Karcag nevezetessége-
it a vendégeknek. A tervek sze-
rint megnézzük a múzeumot, a 
fazekas házat, a szélmalmot, a 
tájházat, a darálómúzeumot és 
a templomokat, illetve a Déry-
nét, amely a mi második ottho-
nunk. Ennyi a terv, és természe-
tesen csipkézni.

Kapás Mónika

„Adjunk időt annak, hogy 
kiteljesedjen a csipke”

A magyarországi csipkeverés és -varrás élő hagyományának JNSZ 
Megyei Értéktárba és a Magyar Értéktárba való felvétele után újabb 
célt tűzött ki maga elé a Kunrózsa Csipkekör: bekerülni a Nagy-
kunsági Népművészek Egyesületébe (új neve: Nagykunsági Nép-
művészetért Egyesület). Fejesné Koppány Gabriellával, a kör ve-
zetőjével emellett az utánpótlásról és a terveikről is beszélgettünk.

A kiállításon a csipkekör 121 alkotást mutatott be

Képünkön a csipkekör tagjai és Kovács Szilvia alpolgármester
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(...folytatás az 1. oldalról)
A rendezvényen Gulyás Fe-

rencné, a Karcag és Térsége Te-
hetségsegítő Tanács titkára kö-
szöntötte a megjelenteket, és 
röviden beszámolt a tanács el-
múlt időszakának sikereiről. Be-
szélt arról, hogy a köznevelés 
területén működő különböző 
intézménytípusok, civil szerve-
zetek, művészek együttes mun-
kája és tevékenysége útján jön-
nek létre a programjaik és a fi-
atalok jó eredményei. Ez alka-
lommal három olyan tehetség 
mutatkozott be egy-egy pódi-
umbeszélgetés keretében, akik-
nek a készségeire már nagyon 
korán, az óvodában felfigyeltek.

Elsőként Márki Réka mese-
mondó tehetség életútját mu-
tatta be Perge Tiborné óvoda-
pedagógus. A beszélgetés so-
rán Réka visszaemlékezett az 
óvodai évekre, arra, hogy leg-
jobban a szabadban szeretett 
játszani, a benti programok kö-
zül pedig a mesefeldolgozáso-
kat szerette a legjobban. Már 
egy éves korában Ringató fog-
lakozáson vett részt édesany-
jával, innen indulhatott a mese 
szeretete. A mesemondás mel-
lett furulyán és klarinéton is ját-
szik, sőt, néptáncol is. Az óvodá-
tól eljutva az iskoláig, osztályfő-
nöke, Oroszné Millinkhoffer Ri-
ta beszélt arról, hogy Réka min-
den területen próbál maximá-
lisan helytállni, nehezen vagy 
egyáltalán nem mond nemet 
egy-egy új feladatra. Magyar-
tanára, Posztósné Gyarmati Éva 
szerint felső tagozatban már ke-

resni kell a lehetőségeket a me-
se- és prózamondó versenyek-
re, szépkiejtés versenyekre. Egy-
kori osztályfőnöke, Emese néni 
pedig levelet küldött volt tanít-
ványának, aki a rendezvényen 
a közönségnek egy novellával 
kedveskedett.

Kurucz Alexandrát, mint ze-
nei tehetséget Romhányi Sán-
dorné óvodapedagógus mu-

tatta be. Mesélt arról, hogy a 
kezdetben nagyon szerény 
Szandi egyre aktívabb lett 
a foglakozásokon, és hamar 
megmutatkozott a zene iránti 
érdeklődése, nagyon jó hang-
ja, és korához képest fejlett hal-
lása volt. Minden nap hallhat-
ta Molnárné Győri Erika óvo-
dapedagógus hegedűjátékát, 
így ötévesen eldöntötte, hogy 
hegedülni fog, amelyen szülei 
is meglepődtek. Első fellépése 
pedig 2,5 hónap után az óvo-
dában volt. Két éve már zongo-
rázni is tanul, hiszen a debre-
ceni zenei középiskolában sze-

retne továbbtanulni. Zenetaná-
ra, Székelyné Szabados Anna-
mária szerint szerencsés, hogy 
Szandi a Jókai úti óvodába ke-
rült, hiszen itt minden nap élő 
hangszert hallhatott. Úgy gon-
dolja, hogy aki a kamaszkoron 
túljut, az vagy zenei pályára ke-
rül, vagy hobbiként zenél to-
vább. A Karcagi Nagykun Re-
formátus Általános Iskola igaz-
gatója, Földváriné Simon Ilo-
na elmondta, hogy a rendezvé-
nyeiken gyakran fellépnek te-
hetséges tanulóik, így Szandi is 
sokat szerepel. A bemutatkozó 
beszélgetés végén Alexandra 

zenetanárával együtt adott elő 
egy duettet.

Kósa Zoltán jó mozgására is 
már korán felfigyeltek. Benéné 
Kecskeméti Anikó óvodapeda-
gógus elmondta, Zoli 1,5 évig 
Cegléden lakott a családjával, 
ekkor a tánc kimaradt az éle-
téből, de visszatérve Karcag-
ra folytatta a néptáncot előbb 
az óvoda köreiben, majd az Ap-
rólábak néptánccsoport után 
Oroszné Millinkhoffer Rita taní-
tásával. Zoli édesanyja elmond-
ta, vezető szerepet töltöttek be 
abban, hogy létrejöhetett a kar-
cagi néptánccsoport. A tánc 
meghatározza Zoli életét, ott-
hon is tánclépésekben közle-
kedik, és csak népzenét hallgat, 
hasonlóan az öccséhez, Cson-
gorhoz. Emellett lovagolnak és 
citeráznak is. Zoltán már gim-
nazista, péntekenként jár tán-
colni. Oroszné Millinkhoffer Ri-
ta táncpedagógus szerint min-
dig is nagyon aktív volt, sose fá-
radt el. Falja az összes tájegység 
táncát, de mivel ő már nem iga-

zán tud újat mutatni neki, így a 
férfi táncosok segítségével tud 
fejlődni. Nívódíjas táncos, aki-
nek vezető szerepe van a karca-
gi néptánccsoportban. Egyko-
ri általános iskolájának igazga-
tója, Földváriné Simon Ilona el-
mondta, az idén tíz éves Csillag-
rózsa néptánccsoportjuknak is 
alapító tagja volt Zoltán.

A tehetséges tanulók bemu-
tatkozása után Dobos László 
polgármester, a Karcag és Térsé-
ge Tehetségsegítő Tanács elnö-
ke gratulált a diákoknak és pe-
dagógusaiknak. - Hasznos és új-
szerű volt az, hogy pódiumbe-
szélgetés keretében lehetett 
megismerni a tehetséges fiata-
lokat. Szent meggyőződésem, 
hogy minden gyerek tehetsé-
ges valamiben, csak azt ki kell 
tudni bontakoztatni, és itt van 
az óriási felelősség a szülő, a 
család és a pedagógusok részé-
ről – fogalmazott a városveze-
tő, aki azt is kiemelte, hogy a ta-
nácsnak is ez a célja: inspirálni a 
szülőket, pedagógusokat, hogy 
a gyerekek tehetségének kibon-
takoztatása megtörténhessen.

A rendezvény végén Gulyás 
Ferencné elmondta, hogy a kö-
vetkező programjukat február 
20-ra tervezik, ahol tehetség-
gondozó jó gyakorlatok bemu-
tatására kerül majd sor. Március 
27-én pedig a Déryné Kulturális 
Központban tartják meg az im-
már hagyománnyá vált szakmai 
fórumukat „Az együttműködé-
sek, a közösségek szerepe a te-
hetséggondozásban” témában.

Kapás Mónika

Fiatal tehetségek mutatkoztak be

Január 22-én emlékeztek 
meg a magyar kultúra napjá-
ról a Karcagi Nagykun Refor-
mátus Általános Iskola diák-
jai és pedagógusai immáron 
15. alkalommal. A rendez-
vényt Földváriné Simon Ilo-
na igazgató nyitotta meg, aki 
a Himnusz ötszörös üzenetét 
is megfogalmazta a megjelen-
teknek beszédében. Ezt köve-
tően a diákok ünnepi műsora 
következett.

- A magyar kultúra születé-
se egybeesik a kereszténység 
felvételével - ezen gondolatok-
kal kezdte beszédét Földváriné 
Simon Ilona. Szót ejtett arról 
is, hogy jelentős szerepe van 
ebben az egyháznak, hiszen a 
kereszténység hozta be az or-
szágba az írás-olvasást Szent 
István királyunk uralkodása 
alatt, a szentírás pedig az iro-
dalom alapja. 

Kölcsey Ferencet idézve foly-
tatta a megemlékezést, majd 
említést tett arról is, hogy Köl-
csey reformkori költőnként 
nemzeti imádságunk, a Him-

nusz írója. A Nemzeti Múze-
umban található kézirat sze-
rint Kölcsey Ferenc 1823-ban, 
január 22-én fejezte be a Him-

nusz megírását. Erre az ese-
ményre emlékezve, 1989 óta 
január 22-én ünnepeljük a ma-
gyar kultúra napját. Az egye-
dül Krisztusban testet öltött 

teremtő és újjáteremtő Ige sze-
rint a Himnusz ötszörös üze-
nete a következő: első a ha-
zaszeretet, a második a törté-

nelemformálás, a harmadik a 
helyzetértékelés, a negyedik Is-
ten-perspektívalátás, az ötö-
dik pedig a rendíthetetlen hű-
ség az emberiséghez, a hazá-
hoz, a néphez és a nemzethez. 
Hűség Istenhez és népeihez. 
Ez a Himnusz története, amely 

üzenetet erősítjük minden év-
ben a magyar kultúra napján, 
ahogyan szavalatukkal, éne-
kükkel, hangszeres játékukkal 
is tették ebből az alkalomból a 
műsor szereplői. 

Brehó Mónika

Ünnepi megemlékezés a református iskolában

Kósa Zoltán szilágysági 
táncot mutatott be

Kurucz Alexandra zenetanárával 
egy duettet adott elő

Márki Réka egy novellával 
kedveskedett a közönségnek
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Baleset Karcagon
Egy teherautó és egy személygép-

kocsi ütközött össze január 28-án (hét-
főn) délután Karcagon, a Vasút utca és 
a Széchenyi István sugárút keresztező-
désében. A tehergépkocsi lisztet szál-
lított, a rakománya nem károsodott. 
A karcagi hivatásos tűzoltók félpályás 
útzár mellett áramtalanították a sze-
mélyautót. A balesetben összesen né-
gyen voltak érintettek, közülük egy 
ember sérült meg könnyebben.

Bejelzett a szén-
monoxid-mérő

Bejelzett a szén-monoxid-mérő janu-
ár 24-én (csütörtökön) reggel Bucsán, 
egy Délisor utcai családi ház fürdőszo-
bájában. A karcagi hivatásos tűzoltók 
mérései kimutatták a mérgező gáz je-
lenlétét, ezért a gázszolgáltató szakem-
berét hívták a helyszínre. Nem sérült 
meg senki, és a ház is lakható maradt.

Kigyulladt a 
kazánház

Égett egy kazánház födémszerke-
zete körülbelül öt négyzetméteren ja-
nuár 24-én (csütörtökön) délután Kar-
cagon, egy Villamos utcai intézmény-
ben. Mint kiderült, a kazán túlhevü-
lése miatt keletkezett a tűz. A karca-
gi hivatásos tűzoltók kiérkezve lángo-
kat már nem tapasztaltak, és az épü-
let is áramtalanítva volt. A beavatko-
zók légzésvédelem mellett, egy vízsu-
gárral kutatták át a padlásteret, és ott 
egy izzó gerendát találtak, amelyet el-
oltottak, majd a födémet is megbon-
tották. Sérülés nem történt.

Lakástűz 
Kunmadarason

Kigyulladt egy családi ház födém-
szerkezete január 21-én (hétfőn) haj-
nalban Kunmadarason, a Bem József 
utcában. A kémény hőátadása miatt 
égett annak környezetében a födém. 
A karcagi hivatásos és a kunhegyesi 
önkormányzati tűzoltók dugólétra 
használatával jutottak fel a padlástér-
be, ahol légzésvédelem mellett, kézi-
szerszámokkal bontották meg a fö-
démet, majd két vízsugárral fékezték 
meg a lángokat. A tűzoltók a bútoro-
kat is kihordták az épületből. Az eset 
során nem sérült meg senki, a ház-
ban élő hat felnőtt és hét gyermek 
számára viszont lakosságvédelmi in-
tézkedésre volt szükség.

HÍREK

Katasztrófavédelmi 
hírekJanuár 23-án immár nyolcadik al-

kalommal rendezték meg a Kováts 
Mihály Tagintézményben a helyes-
írási versenyt a magyar kultúra nap-
ja alkalmából. A megmérettetést az 
alsó tagozatos munkaközösség szer-
vezte Urbán Sándorné vezetésével. 
Már hetedik alkalommal került 
megrendezésre a versennyel együtt 
az Öko-tárgy pályázat is, Nyíriné 
Kátai Katalin szervezésében.

A rendezvényen jelen volt és kö-
szöntőt mondott Pánti Ildikó ön-
kormányzati képviselő és Plósz Csil-
la Margit, a Karcagi Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Iskola intéz-
ményvezetője. 

A szervezőktől hasznos informáci-
ókat tudtunk meg a versenyekről, az 
elvárásokról és a felkészülési időszak-
ról. A program zárásaként oklevelek 
és könyvek átadására került sor a Kar-
cagi Tankerületi Központ támogatá-
sában. 

Urbán Sándorné, a magyar helyes-
írási verseny szervezője elmondta, 
hogy a gyerekek létszáma nem csök-
kent az elmúlt évekhez képest. Négy 
iskolából húsz gyermek vett részt raj-
ta, és tizenöt felkészítő pedagógus 
munkája összpontosult a megméret-
tetésre. A korcsoportot tekintve az al-
só tagozatból a másodikosok, a har-
madikosok és a negyedikesek voltak 
jelen. 

- Én úgy gondolom, hogy ha azt 
nézzük hogy a szülők is hozzátesz-
nek ehhez a versenyhez, akkor na-
gyon sokat és sokan készülnek erre 
az alkalomra - mondta el a főszerve-
ző. Arról is szót ejtett, hogy a verseny 
követelményrendszere természete-
sen úgy van összeállítva, hogy a tan-
anyaghoz képest nehezebbek a fel-
adatok. Előgyakorlások, plusz mun-
kálkodás szükséges ahhoz, hogy jó 
eredményt érjen el az induló. Ebben 
segítségére van a versenyzőnek a fel-
készítő pedagógus, a szülő, és adott 
esetben az interneten történő búvár-
kodás is lehet hasznos tevékenység, 
például egy gyakorló feladatsor el-
végzése. 

Magyar helyesírási verseny 
eredményei:

2. osztály: 1. helyezett: Gergely Rebeka 
(Györffy I. Kat. Ált. Isk., felkészítő: Sza-
bó Edit), 2. helyezett: Rimaszombati 
Noémi (Kiskulcsosi tagiskola, felkészí-
tő: Veres Henrietta Katalin), 3. helye-
zett: Jenei Zita Dóra (Nagykun Ref. Ált. 
Isk., felkészítő: Szabóné Nagy Zsófia). 

3. osztály: 1. helyezett: Szabó Árpád 
(Nagykun Ref Ált. Isk., felkészítő: Ri-
maszombatiné Agócs Ilona), 2. helye-
zett: Kis Emma (Nagykun Ref. Ált. Isk., 
felkészítő: Rimaszombatiné Agócs Ilo-
na), 3. helyezett: Molnár Liza Szon-
ja (Györffy I. Kat. Ált. Isk., felkészítő: 
Tóth Judit).

4. osztály: 1. helyezett: Péntek Anna Vi-
vien (Nagykun Ref. Ált. Isk., felkészítő: 
Rimaszombatiné Agócs Ilona), 2. helye-
zett: Darabos Lehel (Györffy I. Kat. Ált. 
Isk., felkészítő: Csináthné Bakó Éva), 3. 
helyezett: Kiszelák József (Nagykun Ref. 
Ált. Isk., felkészítő: Soósné Balajti Gab-
riella).

Az Öko-tárgy pályázat szervezője 
Nyíriné Kátai Katalin volt. A korosz-
tályt tekintve az alsó tagozatos diákok 
közül a második, a harmadik és a ne-
gyedik osztály versenyezhetett azért, 
hogy kapcsolódni tudjon a helyesírási 
versenyhez. Idén „kreatív ötletek” cím-
szó alatt kellett a nevezőknek a fantázi-
ájuk segítségével fonalból, madzagból, 
esetleg raffiából elkészíteni a tárgyakat. 
Öt iskolából harmincöt pályamunka ér-

kezett. Ebben voltak csoportmunkák is. 
A zsűrizésnél többféle szempontot vet-
tek figyelembe. 

- Díjazott csak az lehetett, aki a ki-
írásnak megfelelt - hangsúlyozta a fő-
szervező. A döntést a következők alap-
ján hozták meg: életkor, esztétikum, 
segítség mellett bár, de mennyire „gye-
rekmunka” az alkotás.   

A legtöbben fonállal dolgoztak, fő-
leg pókok, pompon fa, fagylaltok, ko-
pogtatók, képek, dobozok, sakktábla 
került a versenyművek közé.

A tanítónő azt is elmondta, hogy ver-
senyen kívül is fontosak ezek a kézmű-
ves tevékenységek, hiszen ha otthon, a 
szabadidőben hétvégén összeül a csa-
lád, akkor egy jó kis délután kerekedhet 
ki belőle, ami elősegíti a mai rohanó vi-
lágunkban azt, hogy minél több család-
centrikus tevékenység kapjon helyt ott-
hon is, ne csak az iskolában, és ne csak 
egy verseny alkalmából. 

Öko-tárgy pályázat 
eredményei: 

2. osztály: 1. helyezett: Tóth Gréta 
(Kiskulcsosi tagiskola, felkészítő: Vadainé 
Kovács Szilvia), 2. helyezett: Nagy Ben-
ce (Györffy I. Kat. Ált. Isk., felkészítő: 
Décsei Erzsébet), 3. helyezett: Horváth 
Bence (Györffy I. Kat. Ált. Isk., felkészí-
tő: Décsei Erzsébet), különdíj: Németh 
Ferenc (Kiskulcsosi tagiskola, felkészítő: 
Vadainé Kovács Szilvia), különdíj: Ko-
vács Vilmos (Györffy I. Kat. Ált. Isk., fel-
készítő: Décsei Erzsébet).

3. osztály: 1. helyezett: Dobos Ale-
xandra (Györffy I. Kat. Ált. Isk., fel-
készítő: Szabó Zoltánné), 2. helye-
zett: Rajz szakkör (Kováts Mihály tag-
iskola, felkészítő: Veres Zsigmondné), 
3. helyezett: Márki Flóra (Györffy I. 
Kat. Ált. Isk., felkészítő: Márkiné Biha-
ri Anita (szülő)), különdíj: Molnár Li-
za Szonja és Molnár Zétény (Györffy I. 
Kat. Ált. Isk., felkészítő: Erős Edit).

4. osztály: 1. helyezett: Péntek An-
na Vivien (Nagykun Ref. Ált. Isk., fel-
készítő: Péntekné Kele Gyöngyi (szü-
lő)), 2. helyezett: Rajz szakkör (Kováts 
Mihály tagiskola, felkészítő: Veres 
Zsigmondné), 3. helyezett: Ujvárosi 
Regina (Györffy I. Kat. Ált. Isk., fel-
készítő: Ujvárosiné Hanuszka Katalin 
(szülő)).

Brehó Mónika

Öko pályázat és helyesírási verseny a Kovátsban



6 2019. február 1.
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HIRDETMÉNYEK

„A zsidó pogrom nemcsak bűnös és embertelen, de amellett 
a rettentő gyengeség jele. Az antiszemitizmus lényege a tehet-
ségtelenség.” (Ny. Bergyajev vallásfilozófus)

 
Az előzőekben leírt megállapodáshoz az Emír tett egy 

megjegyzést: „Feltéve, hogy az arabok megkapják független-
ségüket, amint az szerepel a brit kormány külügyminisztéri-
umának 1919. január 4-én küldött memorandumomban, el-
fogadom a fenti cikkelyeket. De ha ahhoz képest a legcseké-
lyebb módosulás vagy eltérés következne be, egyetlen szóra 
sem leszek kötelezhető, mely szerepel a jelenlegi Szerződés-
ben, mely ez esetben érvénytelennek és semmisnek minősül, 
én pedig semmilyen módon nem leszek felelősségre vonható.” 

Miért is akarta összekötni az arabok és a zsidók ügyét Fej-
szál? Egyrészt az angolok ragaszkodtak hozzá, másrészt a ci-
onisták segítségében bízott a rossz francia-arab kapcsolatok 
megjavításában, amely a királyságához elvezethet.

Érdekes továbbá a történetben, hogy 1919 januárjában a 
haifai tanácskozásukon az arabok Palesztína jövőjét a nagy-
Szíria részeként képzelték el. Ennek ellenére februárban 
Versaillesben Fejszál a Palesztina nélküli arab államra nyúj-
tott be igényt, és elfogadhatónak találta a cionisták kérését 
majdani államuk határaira. Természetesen a nagyhatalmak 
másként döntöttek. Anglia és Franciaország egymás között 
felosztotta a Közel-Keletet. Ezzel a megegyezés és a béke lehe-
tősége kútba esett.

A franciák az arab királyságot megszüntették, így a pa-
lesztinai arabok álma is szertefoszlott a nagy közös arab ál-
lamról. Felállították a Palesztin Arab Végrehajtó Tanácsot, 
amelynek célja Palesztina függetlensége, és a zsidó bevándor-
lás leállítása volt. Ennek a vezetője Hadzs Amin al-Husszeini 
jeruzsálemi főmufti lett, aki később Hitler szövetségesévé 
vált.

Nagy-Britannia 1920-ban megkapta a palesztinai mandá-
tum-területet a Népszövetségtől. Ez időtől kezdve: „A palesz-
tinai brit mandátum története a szüntelen ellenségeskedés-
nek, a véres összecsapásoknak, majd terrorizmusoknak, s a 
bevándorlást hol engedélyező, hol korlátozó mandatárius ha-
talom kétségbeesett kompromisszumkereséseinek szüntelen, 
fokozódóan kilátástalan és az egymást mindjobban gyűlölő 
két fél közös ádáz gyűlöletétől kísért története” Bibó szerint. 
(Folytatása következik.)

dr. Molnár Sándor

Izrael, ahogy én látom

Salamon oszlopai a Timna parkban (Negev sivatag). Az ókortól itt 
rezet bányásztak, és ebből készültek az egyiptomiak bronz fegyverei is

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2019. február 8-án jelenik meg.

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

A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakgimnázium ran-
gos díjat vehetett át január 23-
án Budapesten. A részletekről 
Tóth Barna intézményvezetőt 
kérdeztük.

- Egy különleges díjátadón 
voltunk a Magyar Tudományos 
Akadémia Kodály-termében. A 
rendezvény szervezője, a Magyar 
Diáksport Szövetség itt jutal-
mazta a Diákolimpia 2017-2018-
as kiírásának legsikeresebb test-
nevelőit, intézményeit, szervező-
it, valamint legsportszerűbb ver-
senyzőjét - mondta Tóth Barna. 

A rendezvényen dr. Illés Bog-
lárka, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma ifjúságpolitiká-
ért és esélyteremtésért felelős 

helyettes államtitkára és Balogh 
Gábor, a Magyar Diáksport 
Szövetség elnöke, korábbi olim-
piai ezüstérmes és többszörös 
világbajnok öttusázó mondott 
köszöntőt, majd Sárfalvi Péter 
sportlétesítményekért és sport-
kapcsolatokért felelős helyettes 
államtitkár, többszörös világbaj-
nok öttusázóval és Háfra Noé-
mi női kézilabda válogatott, ju-
nior világbajnokkal átadták a 
díjakat. Először a megyei és fő-
városi összevetésben legered-
ményesebb testnevelőket szólí-
tották az elismerések átvételé-
re, majd a diákolimpiai verseny-
rendszerben legeredményeseb-
ben teljesítő iskolákat, és végül 
azon intézményeket jutalmaz-
ták, akik saját tanulólétszámuk-
hoz képest a legtöbb verseny-

számban vettek részt az orszá-
gos megmérettetéseken. Mi eb-
ben a kategóriában, az „Egész-
ségfejlesztő testmozgás és egész-
séges életmód” díj középisko-
lák közötti összehasonlításában 
szereztünk országos harmadik 
helyet. Örömmel kell hozzáten-
nünk, hogy nem pusztán részt-
vevői voltunk ezeknek a verse-
nyeknek, hanem több sportág-
ban az országos döntőig jutot-
tunk, amatőr kosárlabda leány-
csapatunk pedig 2018. március 
4. óta diákolimpiai bajnok - so-
rolja büszkén Tóth Barna, akitől 
megtudtuk, hogy a refis sportoló 
diákokat felkészítésben Bíróné 
Tichi Márta, Kapitány Zoltán, 
Major János, Őrlős Zoltán vett 
részt.

DE

A Magyar Diáksport Szövetség díját vették át

Horgászok 
figyelem!

2019. február 03-án 
„társadalmi munka” 

(nádvágás) 
a Téglagyári-tónál 
08.00-12.00 óráig. 

Szerszámot mindenki
hozzon magával!

Nagykun Horgász 
Egyesület

Tisztelt Szülők! 
Kedves Gyerekek!

2019. február 6-án, szerdán 16.30 órától
a Györffy István Katolikus Általános Iskola

szeretettel várja Iskolakóstoló programsorozatának
következő, farsangi foglalkozására az érdeklődő

nagycsoportos óvodásokat.

Ezen a délutánon farsangi 
rejtvények 

és turpisságok,
valamint néptánc „kóstoló” 

várja a gyermekeket
a Kossuth tér 4. sz alatt.
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Tájékoztatjuk a református általános iskola iránt 
érdeklődő kedves szülőket arról, hogy 

A jelentkezési lapok átvehetők az iskola titkárságán 
munkanapokon 7.30-15.30 óráig, 

illetve az előkészítő foglalkozások ideje alatt.

Iskolavezetés

a 2019/2020-as tanév
1. osztályába lehet jelentkezni.

Szeretettel várjuk 
az érdeklődő szülőket!  

2019. január 07-én immár 4. alkalom-
mal került sor a katolikus liturgikus ha-
gyományoknak megfelelően víz- és isko-
laszentelésre. 

Iskolánk lelki vezetője, Gulyás Zsolt atya, 
Soltész Ádám diakónus és Illyés Péter minist-
ráns szolgálatával a hétkezdő áhítaton meg-
szentelt vízzel mindkét iskolaépületet, közös-
ségi helyeinket, tantermeinket meghintette.

A közös imádkozás és éneklés után Zsolt 
atya mindenkinek boldog új évet kívánt, 
kérte Isten áldását és oltalmát, a Szentlé-
lek kegyelmét ránk. 

Minden helyiség ajtajára felkerült a 
20+G+M+B+19 felirat. 

Kovács Miklósné
igazgató

Hazaérkeztek diákjaink Ausztriából, a 
festőien szép Gerlitzen Alpe síparadicsom-
ból. Az 1911 m magas sícentrum a varázs-
latos Ossiachi-tó fölé emelkedik, gyönyörű 
panorámát nyújt a síelőknek. A tó partjá-
ról 4 fős, kabinos felvonó visz fel a 40 km-es 
pályarendszerhez. Jellemzőek a széles pá-
lyák és a szinte állandó napsütés. A résztve-
vő diákok, a kísérő pedagógusok és a szü-
lők egy hetet töltöttek az üdülőközpont-
ban. A tábori napok menetrendje a követ-
kező volt: a kiadós reggeli után irány a sí-
pálya. Néhányan még a síelés alapjait sa-
játították el. A síelésben tapasztalt diákok 
már a különböző lesiklási technikával is-
merkedtek. A vállalkozó kedvűek számára 

snowboardozásra is lehetőség nyílt. Ebéd 
után folytatódott a síelés. Az esti órákat pi-
henéssel vagy a kivilágított pályán töltöt-
ték az elfáradni nem akarók. Szánkóztak, 
hócsatáztak. A síelés több szempontból is 
remek sportág, nagyszerű időtöltés. 

A sítábor megszervezéséért - immáron 
3. alkalommal - Orosz István testnevelőt 
illeti a dicséret. Remek hangulatú, nagy-
szerű programokkal tűzdelt, havas vaká-
ciózásban volt részük diákjainknak, a kí-
sérő síoktatónak, pedagógusoknak és a 
résztvevő szülőknek. Munkájukat meg-
köszönjük. Szeptembertől várjuk az ér-
deklődést, szervezzük az újabb tábort.

Iskolavezetés, Refi

20+G+M+B+19
Iskolaszentelés a Györffyben

POSTALÁDA

Sítáborban voltak a Refi diákjai
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Anyakönyv
Házasságkötés

2019. január 25.

Illés Ilona Irma - Sebők 

László

Születés
2019. január 18.

Vass Roberta Katalin - Ba-

kó László

Karcag, Damjanich utca 7.

Amanda

2019. január 20.

Csukodi Eszter - Ábri Fe-

renc

Karcag, Tiszta utca 43.

Ferenc

Halálozás
Botos András Károlyné 

(Sütő Mária) 

 (1952)

Fórián Lajos

 (1941)

Makai Antal 

 (1946)

Tukarcs Vendelné 

(Németh Erzsébet) 

 (1933)

Porók László

 (1936)

Gágóné Láposi Maja 

 (1954)

2018. február 1. péntek
18.00 Műsorajánlat 

18.05 Nagykunsági Híradó

18.20 Tour de Hongrie utazási magazin

 - Velence

18.30 Gyermekpercek

19.05 Nagykunsági krónika 

 A magyar kultúra napja Karcagon   

20.40 Nagykunsági Híradó 

20.50 Cent-Rumba

2019. február 4. hétfő
18.00 Műsorajánlat

18.05 Nagykunsági Híradó

18.20 Sztárportré

19.00 Olaj TV - Olaj KK mérkőzése

20.30 Nagykunsági Híradó

21.05 Nagykunsági krónika 

2019. február 5. kedd 
15.40 Birkafőző Fesztivál - szombati 

 színpadi műsor összefoglalója

18.00 Műsorajánlat  

18.05 Nagykunsági Híradó

18.20 Jöjjetek Hozzám - református 

 istentisztelet 

19.15 Karcagi hírek

20.00 A Hit Szava - római katolikus 

 szentmise 

21.05 Nótaszó (Karcagi Nótásfiúk 

 nőköszöntő műsora 2. rész )

22.35 Huszártoborzó, Kolbászízesítő-, 

 Kelttészta- és Házi pálinka verseny

 - összefoglaló

2018. február 7. csütörtök

18.00 Műsorajánlat 

18.05 Nagykunsági Híradó 

18.20 Tour de Hongrie utazási magazin

  - Cegléd

18.30 Gyermekpercek

19.05 Nagykunsági krónika

 Aktuális kérdések

 Vendég: dr. Borsos Anikó 

 Téma: támad az influenza

 Karcagi hírek

 Háttér

 Vendég: Kovács Miklósné

 Téma: Györffy Napokra készülve

20.10 Nagykunsági Híradó 

20.20 Karcag Városi Önkormányzat 

 Képviselő-testületi ülése

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető:  
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Nézze Ön is a műsorunkat az interneten  

a www.karcagtv.hu oldalon,  
itt válogathat kedvére korábbi híradásainkból is

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére 

vonatkozik, hétvégékre és esetleges ünnepnapokra 
(péntek 16.00 órától hétfő reggel 07.00 óráig).

Február 02-03.
dr. Temesváry Tamás  Karcag, Széchenyi sgt. 58. Tel.: 06/30-537-5758

Február 02. (Szombat)
8.00-13.00 óráig

 Betánia Gyógyszertár 

 (Szabó József utca 14.)

9.00-20.00 óráig

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Február 03. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 

 Pingvin Patika 

 (Kossuth tér)

Gyógyszertári 
ügyelet

A fenti időpontokon túl sürgős eset-

ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

 - Egyszerű ipari foglalkozás - egyszerűsített foglakozta-
tás (Karcag),

 - Forgácsoló, CNC gépkezelő, programozó és gépbeállító 
(Karcag),

 - Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgépkezelője - 
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:

Tisztelt lakosság!
Az Egészségfejlesztési Iroda - Lelki Egészség Központ 

a nagy érdeklődésre való tekintettel a szív- és érrend-
szeri betegek és hozzátartozóik részére 6 alkalmas fog-
lalkozást szervez az új érdeklődők részére Karcagon.

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 

Tervezett első időpont: 
2019. március 21. 16.00 óra

A programot vezeti:
- Sánta Gabriella diplomás ápoló
- Dánielné Nagy Ildikó klinikai szakpszichológus

Jelentkezni lehet: 
- Sánta Gabriella: 06/30-562-1495
- Pesti Csaba Barnabásné: 06/30-864-4528

Egészségfejlesztési Iroda 
létrehozása és átfogó 

egészségfejlesztési 
programsorozat megvalósítása 

a Karcagi járásban

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

Tisztelt Szülők!
A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művésze-

ti Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye 
szeretettel hívja és várja a leendő első osztályos gyereke-
ket játékos farsangi foglalkozásra 2019. február 12-én 
(kedden) 16.15 órakor.

Érdeklődni az 06/59-503-126-os telefonszámon lehet.

Lapzárta: 
2019. február 4. (hétfő) 12.00 óra
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Ingatlan
Régi típusú rendezett pa-

rasztház 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.

Karcagon a városközpont-

ban, a Kisújszállási út ele-

jén, ház nagy portával el-

adó. Építésre, vállalkozásra 

is. Tel.: 06/30-647-6496.

Karcagon a városközpontban 

(az ügyvédi irodánál), kétszo-

bás, III. emeleti, részben fel-

újított, társasházi lakás eladó. 

Tel.: 06/30-850-7819.

Eladó két generációnak is 

alkalmas, összközműves 

családi ház a Kiskulcsosi is-

kolával szemben. Vadász 

Lajos, tel.: 06/70-405-4842, 

vagy 06/30-916-3299.

Hat sor kertföld (kunyhóval) 

eladó Karcagon, a Komisz 

I-es kertben. Tel.: 06/70-341-

7810.

Vegyes
Eladó minőségi tűzifa kony-

hakészen, kalodába rende-

zetten, sorba rakva (bükk, 

tölgy és gyertyán vegye-

sen). Ára: 13.500 Ft/kaloda. 

Ingyenes házhozszállítással. 

Tel.: 06/30-839-6710, 06/70-

351-6936.

Teljes körű hagyatékot felvá-

sárolok! Örökölte, vagy csak 

megunta a régi dolgait? 

Megveszem a legmagasabb 

napi áron, és mindent el is 

szállítok. Hívjon bizalommal! 

Tel.: 06/30-853-4323. 

Figyelem! Akciós farsangi 

jelmezek és kellékek vásá-

ra Szolnokon, a Széchenyi 

lakótelepi piac mögötti 

Dávid Jelmez Szaküzletben 

(Széchenyi körút 127.). Óriási 

a választékunk bölcsis, ovis, 

iskolás és felnőtt mére-

tű jelmezekből és kiegészí-

tőkből. Nyitva mindennap 

9.00-18.00 óráig. Olcsó árak, 

óriási választék! 

Ház, szekrénysor, ágyazha-

tó kanapé, asztallal együtt 

eladó. Tel.: 06/30-450-3418.

Kovács satu, kaszák, kapák, 

ásók, gereblyék, vasvillák, 

csákányok, lapátok, fejszék, 

kalapácsok, morzsoló, da-

ráló, mákdaráló eladó. Cím: 

Karcag, Hunyadi utca 40. 

Tel.: 06/70-532-6644.

Hereliszt eladó. Tel.: 06/30-

856-6978.

Cékla eladó. Tel.: 06/20-406-

6768.

Tükör, kétszárnyú vasajtó-

keret, hajszárítóbúra (fotel-

lel), éjjeliszekrény, villany-

lámpa, felmosóvödör, ke-

resztvágó fűrész, ablakra 

piszkavas eladó. Tel.: 06/30-

856-4631, 06/30-849-2295.

Eladó fenyőből készült, há-

rom fokozatig állítható, mű-

anyag karvédővel ellátott, 

megkímélt állapotú kiságy, 

Micimackó bemarással az 

oldalán. Irányár: 15.000 Ft. 

Tel.: 06/30-849-6963.

Lakótelepi lakás bejárati ajtó 

eladó (15.000 Ft). Tel.: 06/30-

326-4531.

Eladó sparhelt (kályhacső-
vel), villanymotor (380 V, 1,5 
LE), kisasztalok, polcok ga-
rázsba, FÉG fali melegítő, fa-
mázsa (súlyokkal), fatek-
nő, nagy, használt szőnyeg, 
Briggs motoros kapagép, új 
Power motoros háti perme-
tező, kályhacsövek, kapa, ge-
reblye, stb., pala (40x40 cm, 
új, 150 db), régi fali görgő, 
keresztvágó fűrész, 50 kg 
kékkő, nem működő hűtő, 
mikró, dagasztó, heverő, füg-
gönytartók, kasok (jószág-
tartáshoz), Lucznik varrógép, 
stb. Tel.: 06/30-967-5578. 

Karcagon, iskolafelszámolás 
miatt sok-sok minden eladó: 
ebédlőszekrény (8 részes, 
150.000 Ft), egy- és kétrészes 
szekrény, asztalok, padok, 
székek, táblák (jó állapotú-
ak, az új árának harmadáért), 
tárgyalóasztal (12 szemé-
lyes, 50.000 Ft). Érdeklődni: 
06/30-696-5288-as telefon-
számon. 

Kitűnő állapotban lévő 4 
égős gáztűzhely eladó, va-
lamint kitűnő állapotban lé-
vő nagyképernyős, színes TV 
jelképes összegért elvihető. 
Tel.: 06/70-424-5257.

Eladó egy 51 cm képernyős 
Samsung TV, távkapcsolóval 
együtt. Tel.: 06/70-311-7726.

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

Hízók (100-120 kg-os) és 
gyöngytyúkok eladók. Kar-
cag, Petőfi utca 34. sz. Tel.: 
06/20-926-8228.

Kopasztott kövér kacsa el-
adó. Megrendelést már 
most felveszünk folyamato-
san húsvétig, illetve a készlet 
erejéig. Karcag, Soós I. utca 
12. Tel.: 06/59-311-969, 06/30-
244-5160.

Eladó 4 db hasas birka. Ellés 
áprilisban. Tel.: 06/30-967-
5578.

Állás
4-6 órás állást keresek OKJ 

5.4-es gyermekgondozói és 

ifjúság felügyelői képesíté-

semmel. Tel.: 06/30-647-7336.

Megbízható, dolgozni tu-

dó és szerető villanyszere-

lők jelentkezését várom. 

Szakképesítés előny! Tel.: 

06/30-329-0726.

Kisegítői munkára megér-

tő, jó lelkű, nyugdíjas nőt ke-

resek sürgősen. Tel.: 06/30-

907-9419.

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenfé-
le javítás, cipzárcsere, felhaj-
tás, bőrkabát- és hátizsák-
javítás. Tel.: 06/59-887-269, 
06/70-300-9730.

Üvegezés-képkeretezés! Sá-
ri Mihály egyéni vállalkozó, 
Karcag, Szent István sgt. 14. 
Tel.: 06/30-219-6813.

Az Orgonda Agrár Kft. föl-
det bérelne, és vállal nö-
vényvédelmi szaktanács-
adást, szakirányítást. Tel.: 
06/30-785-0690. 

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

Feleslegessé vált papír- és 
fémhulladékát ingyen el-
szállítom! (Mosógép, hűtő-
gép, gázkészülék, autó-mo-
tor akkumulátor, stb.) Tel.: 
06/30-265-4197.

Oktatás! Talpreflexológia 
masszázs alaptanfolyam in-
dul február 16-án Karcagon. 
Érdeklődni a 06/70-613-3309 
és a 06/30-428-5642 telefon-
számokon lehet. 

Vállaljuk az alábbi munká-
kat: épületek építését, bon-
tását, bármilyen nemű kő-
műves munkát. Tető épí-
tését, javítását, járdák, ka-
pubejárók újjáépítését, be-
tonozását, udvarok taka-
rítását, terepek tisztítá-
sát. A legkedvezőbb árak-
kal dolgozunk! Bármilyen 
nemű földmunkát, kubik 
munkákat is elvégzünk, 
nagy felületek aszfaltozá-
sát, zúzalékolását. Akár 
részletfizetés is megold-
ható. Hívjon bizalommal! 
Nyugdíjasoknak kedvez-
mény! 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!
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SPORT

Január 26-án a Karcag Városi Sportcsarnokban rendez-
te meg a Csokai István Emlékversenyt a Kováts DSE. Mint 
Csornai Csabától, a szakosztály vezetőjétől megtudtuk, vá-
rosunkban már az 1950-es években volt asztalitenisz. A nagy 
elődökre emlékezve évente három emlékversenyt rendeznek. 
A Csokai István a sorban az első, s mára országos találkozó-
vá is vált, hiszen a veterán ranglista versenysorozat első állo-
mása is egyben. A mostani megmérettetést száztizenkilen-
cen vállalták, közülük hatan a Kováts DSE-ből. Negyven éves 
kortól nyolcvan éves korig voltak itt versenyzők. 

Csokai István az 1950-es évektől foglalkozott Karcagon 
asztalitenisszel. Nagy Jenő pedagógussal szenzációs párost 
alkottak, nekik köszönhetően annak az időszaknak kiemel-
kedő eredményei voltak. Ez ma is példa a karcagi pingpon-
gosok előtt. A mostani versenyen az ország veterán asztali-
tenisz krémje itt volt, így mind a páros, mind az egyéni ver-
senyben nagy küzdelmeket láthattak az érdeklődők.

- Karcag mára az asztalitenisz fellegvárává is vált - fogal-
mazott Szepesi Tibor, a KSE ügyvezetője, s ez mind a verse-
nyen indulók tekintetében, mind a versenyfeltételek bizto-
sításában igaz. A Kováts DSE és a KSE az önkormányzattal 
karöltve az elmúlt években megteremtette egy ilyen rangos 
verseny megrendezéséhez is a technikai feltételeket. Ezután 
a verseny után február 14-től négy napon át az asztalitenisz 
diákolimpiai döntő helyszíne lesz a karcagi sportcsarnok, s 
még több rangos verseny is megrendezésre kerül a Kováts 
DSE szervezésében.

DE

Csokai István Emlékverseny
A S Z TA L I T E N I S Z

(...folytatás az 1. oldalról)
A rendezvényt a Karcagi Általános Isko-

la és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógu-
sainak és diákjainak műsora nyitotta meg. 
Ezután dr. Fazekas Sándor országgyűlési 
képviselő, a Karcagi Sport Egyesület elnöke 
elismerését fejezte ki a csapat és egyéni he-
lyezetteknek, és köszönetet mondott a fel-
készítő pedagógusoknak, az edzőknek és 
a szülőknek egyaránt, és szólt arról is, hogy 
a jövőben is biztosítani fogja az egyesület 
a sikeres versenyzéshez a feltételeket, hi-
szen ahogyan láthattuk, a 2018-as év volt az 
egyik legjelesebb a sportegyesület történe-
tében. Sok olyan siker volt, amivel dicseked-
het Karcag. Ezt jelzi a 108 sportoló részére 
átadott ajándék, ami felhívja a figyelmet ar-
ra, hogy eredményesek a karcagi sportolók 
az országos rangú és számon tartott verse-
nyeken is, a legkülönfélébb sportágakban. 

- Sok tehetség van és megvan az a kö-
zösség is, aki segíti őket, akik odafigyel-
nek arra, hogy ki tudják használni azokat 
a lehetőségeket, amelyek adottak egy he-
lyi sportoló számára, hiszen a sportcsar-
nokban felújítások történtek, épült egy 
műfüves nagypálya is, egy Kosárliget, és 
a Lombkorona sétány is lehetővé teszi a 
sportolóknak a felkészülést. Mindamel-
lett jelentős az is, hogy az intézmények-
ben az eszközbeszerzés is számottevő - fo-
galmazott dr. Fazekas Sándor. 

Ezután dr. Fazekas Sándor országgyűlési 
képviselő és Dobos László polgármester át-
adta a 108 sportolónak és a 23 felkészítőnek 
az idei évi palaszürke színű pólót.

Dobos László polgármester szólt a KSE 
sportolóinak tavalyi sikereiről, amelyhez ha-
sonlót kívánt erre az évre is. Azt is elmond-
ta, hogy az önkormányzat pályázati forrá-
sokból idén is - mint ahogy 2018-ban - javí-
tani fogja a sportolási feltételeket a város-
ban.

- Igazán jó ebben a közegben lenni, mert 
én ilyenkor kerülök igazán haza. Nagy 
öröm, főleg ilyen számú eredmény láttán 
karcaginak lenni. Azt mondják, ahol jól 

megy a sport, ott jól megy más is. Egész-
ségesebbek az emberek, jó a gazdaság és 
számtalan olyan hozománya van még, ami 
a sport értékeinek is köszönhető. Olyan 
jellemvonásokkal ruházza fel a sportolót, 
ami nem hasonlítható semmi máshoz; aka-
raterőt, kitartást, csoportban való együtt-
működést eredményez - hangsúlyozta a vá-
rosvezető. 

Szepesi Tibor önkormányzati képviselő, 
a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Köz-
pont és Könyvtár igazgatója is elismeré-
sét fejezte ki a megjelentek számára, és el-
mondta, hogy büszkék lehetünk eredmé-
nyeikre. Szót ejtett arról is, hogy mennyire 
fontos az utánpótlás-nevelés és az is, hogy 
már kisgyermekkorban el lehessen kezde-
ni a felkészítést, amely lehetővé teszi majd 
azt, hogy akár középiskolás vagy felnőtt 
korban kimagasló eredmények születhes-
senek meg. Természetesen szükséges az is, 
hogy ezek a fiatalok lássák azokat a példa-
képeket, akik végigjárták már azt az utat, 
amelyen most ők vannak. Fontos, hogy 
meglegyen a kapcsolat a korosztályok kö-
zött, hogy tapasztalatot tudjanak cserélni 
egymással, és a szülői támogatás, ami elen-
gedhetetlenül szükséges mindig, de foko-
zottan érvényes ez a felkészülési időszak-
ban. 

- A sportverseny egy olyan helyszín, 
ahol az adott pillanatban kell megmutat-
ni az előtte hónapokon át tartó felhalmo-
zott tudást. Tudást az izmaiban, a fejében 
a sportolónak, hiszen van, hogy csak má-
sodpercek döntenek arról, hogy ki a jobb, 
melyikük az eredményesebb. Mindezek-
nek a feldolgozásában segíthetnek az 
idősebb versenyzők, az edzők, akik sok-
szor jobban izgulnak egy-egy megméret-
tetés előtt, mint maga a versenyző - mond-
ta Szepesi Tibor.   

Az este zárásaként gratulációk fogadására 
és közös fotók elkészítésére nyílt lehetőség 
a díjazottakkal.  

Brehó Mónika

Köszöntötték a legeredményesebb sportolókat

Játsszon Ön is a 
Karcagi Hírmondóval!

A megfejtéseket személyesen névvel, címmel és 
telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben 

2019. február 4-én (hétfőn) 12 óráig. 

A helyes megfejtők között 
1 db 2 fő részére szóló egyalkalmas (kétórás) VIP 

wellness-t sorsolunk ki a LIZA Aqua & Conference 
Hotel Fehér Akác Csárda Liza Car Camping 

(Lajosmizse) felajánlásában.

A nyertest telefonon értesítjük.

Mikor nyílik Szűcs Imre fazekas 
kiállítása a karcagi múzeumban?

Képünkön középiskolás díjazottak és felkészítőik
Fotó: Karcagi Nagykun Református Gimnázium


