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Február 15-én, pénteken tar-
totta meg a Györffy István Ka-
tolikus Általános Iskola a XX. 
Györffy Néptánc Gálát a Déry-
né Kulturális Központ szín-
háztermében. A rendezvényen 
tizenhét csoport mutatkozott 
be a Pipás zenekar kíséretében. 
Az eseményen jelen volt Do-
bos László, Karcag város pol-
gármestere, Molnár Pál önkor-
mányzati képviselő, az iskola-
szék elnöke, Pánti Ildikó ön-
kormányzati képviselő, az is-
kola nyugalmazott igazgató-
ja, Karcagi-Nagy Zoltán ön-
kormányzati képviselő, Kovács 
Miklós Istvánné, az intézmény 
igazgatója, Gulyás Zsolt plébá-
nos, érseki tanácsos, az intéz-
mény lelki vezetője, valamint 
dr. Györffy János, Györffy Ist-
ván unokája. 

A rendezvény kezdetén Ko-
vács Miklós Istvánné igazga-
tónő elmondta, hogy a Györffy 
István Katolikus Általános Is-

kola életében a február hónap 
az emlékezésről, a tiszteletadás-
ról és a hagyományok feleleve-
nítéséről szól. 1994 óta minden 

évben sor kerül a Györffy Na-
pok megtartására, amely nem-
csak az iskola, de a város éle-
tében is kimagasló jelentőség-

gel bír. A rendezvénysorozatot 
huszonöt évvel ezelőtt indította 
útjára az iskola akkori vezetése, 
Pánti Ildikó - jelenleg nyugal-

mazott igazgató - és a nevelő-
testület. A Györffy Napok ren-
dezvényei hivatottak ápolni azt 
a szellemi örökséget, amelyet 
a névadó Györffy István nép-
rajztudós hagyott maga után. 
A rendezvénysorozat kiemel-
kedő eseménye a Györffy Nép-
tánc Gála. Ezen a délutánon az 
iskola minden tanulója meg-
mutatta néptánctudását. A gála 
egyik különlegessége, hogy az 
elsősök ilyenkor lépnek először 
színpadra, és ennek tiszteleté-
re egy néptáncos babapárt kap-
nak, amelyet őrizniük kell egy 
éven keresztül, majd a követke-
ző gálán ők is továbbadják a ba-
bapárt a soron következő kis el-
sősöknek. 

Kovács Miklós Istvánné Györ-
ffy István gondolataival emlé-
kezett meg az iskola névadó-
járól: „A magyar táncnak olyan 
sokféle fajtája volt, sőt van még 
ma is, hogy elég volna ötször eny-
nyi nemzetnek is”.

(Folytatás a 2. oldalon...)

XX. Györffy Néptánc Gála

A Kátai Gábor Kórház az 
EFOP-1.8.19-17-2017-00008 
azonosító számú „A nép-
egészségügyi helyi kapacitás 
fejlesztése, Egészségfejlesz-
tési Iroda kialakítása és mű-
ködtetése Karcagon” című 
projekt keretében az iroda 
Főző klubot és Házi kenyér-
sütő tanfolyamot szervezett 

az életmódváltás elősegítése 
céljából. A tanfolyam résztve-
vői a Lovagi Udvarban Szat-
mári János mesterséf veze-
tésével elméleti és gyakorla-
ti oktatásban is részesültek. 
A Főző klub hat foglalkozá-
sán az egészséges táplálko-
zás alapjairól dietetikus szólt 
a résztvevőknek, míg a kü-

lönböző főzési technikákat 
Szatmári János mesterséf ta-
nította meg a háziasszonyok-
nak. A tanfolyam végén hat-
fogásos egészséges ételsort 
tálaltak fel, amelyben volt 
sült hal, köleses desszert, ve-
getáriánus saláta és töltött 
comb is. 

(Folytatás a 7. oldalon...)

Megtanultak egészséges ételeket főzni 

A több évtizedes hagyományhoz híven idén is meg-
rendezték a Szép Magyar Beszéd területi fordulóját az 
Ifjúsági Házban február 7-én, csütörtökön. A szép kiej-
tési, nyelvhasználati versenyen az 5-6. és a 7-8. évfo-
lyamos tanulók mérték össze tudásukat.

A Szép Magyar Beszéd területi fordulóján Szabó Péterné, 
a gyermekkönyvtár vezetője köszöntötte a diákokat, és el-
mondta, a versenyt az Emberi Erőforrások Minisztériuma és 
a Kazinczy Alapítvány támogatta. A gyermekkönyvtár veze-
tője felolvasta a 2017. évi országos verseny záróbeszédének 
néhány gondolatát. 

(Folytatás a 5. oldalon...)

Megrendezték 
a Szép Magyar Beszéd 

területi fordulóját
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Közéleti szilánkok
Egy emlékezetes 

karikás „cserdítés” 
(3.)

Mándoky Kongur István egyik tudós 
példaképe Lükő Gábor (aki esküvői tanú-
ja is volt) legalább egy nemzedékkel meg-
előzte korát. A 91 évet élt tudós (ugyan 
élete utolsó évében 2011-ben, Kossuth-
díjjal tüntették ki) élete második felének 
nagy részében az aczéli-kultúrpolitika 3T 
(a tilt, tűr, támogat) „jóvoltából” a mar-
ginális értelmiségi lét peremére szorult.   

Sajnos Mándoky Kongurnak a Terem-
tő csaknem fél évszázaddal kevesebb időt 
adott, s az is néhány évvel az ún. „rend-
szerváltozás” után, 1992-ben ért véget. 
Életműve torzóban maradt. Ő is, mint 
Lükő, marginális értelmiségi volt, és ma 
már bizton állíthatjuk, ő is megelőzte a 
korát. 

Nem igazán láttam bele az akkori tu-
dományos közéletbe. A ’80-as évek vé-
gén, amikor néha találkoztam vele, ál-
talában nem a tudománnyal kapcsolatos 
kérdésekről beszélgettünk, hanem a köz-
eljövő politikai változásairól. Mándoky 
pontosan látta a helyzetet, sommásan 
így fogalmazott: „Míg a magyar kommu-
nista vezetők nagy része elsősorban kom-
munista és internacionalista, a kazak 
kommunisták, elsősorban kazakok, má-
sodsorban is kazakok, és csak harmad-
sorban kommunisták.” 

Ágoston Gábor, a kunhegyesi születésű, 
akkor 33 éves professzor írja a Keletkutatás 
című periodika 1993-as, Mándoky emlék-
számában: „Bár kollégái gyakorta vádol-
ták azzal, hogy keveset ír, magyar, francia, 
angol, német, török és kazak nyelvű dol-
gozatainak száma meghaladja a 130-at. 
Kirgiz, krimi tatár, nogaj, karacsáj-balkár, 
kumuk vagy baskir nyelven írott ismeret-
terjesztő cikkeit talán soha nem tudjuk ösz-
szegyűjteni. (...) Zsúfolásig megtelt egyete-
mi előadásain, vagy a Szabad Európa Rá-
dió kazak és kirgiz műsoraiban kazak és 
kirgiz diákok százaiban tudatosította saját 
kultúrájuk gazdagságát.”

Igen, sajnos 26 év elteltével sem sok 
minden változott. Noha megjelent Mol-
nár Ádám nyelvész, turkológus nagyon 
fontos munkája 2012-ben, Kunok és ma-
gyarok címmel, amelyben összegyűjtöt-
te Mándoky addig fellelt munkáit, szá-
mos kiegészítő tanulmánnyal. Sajnos 
méltánytalan kritikák és támadások ér-
ték (Benkő Mihálytól kezdve Vad László-
ig bezárólag). Időközben elhunyt - talán 
Mándokyt egyik legjobban értő turkoló-
gus, nyelvész barátja - Torma József is. 
Így aztán nem is tudom, hogy ki az a tu-
domány világában, a karcagi Bartha Jú-
lián és Molnáron kívül, aki igazán a szí-
vén viselné a Mándoky-életmű gondo-
zását.

Pedig nagyon fontos lenne, rengeteg 
a „fehér folt”. Számtalan kérdés tolul fel 
az életmű kapcsán. Kezdve attól, pl.: mi-
ből vezette le Mándoky, hogy Kováts Mi-
hálynak, az ezredesnek Agbura volt a 
kun előneve? Egészen egy hétköznap-
inak vélt kérdésig: vajon a Mándoky csa-
lád egykori földjeit a „kárpótlási törvény-
nyel” sikerült-e visszaszereznie? 

-ács-

(...folytatás az 1. oldalról)
Ezt követően Gulyás Zsolt 

plébános, érseki tanácsos, az is-
kola lelki vezetője szólt a meg-
jelentekhez. 

Elmondta, hogy olyan lesz a 
jövő, amilyen a ma iskolája, és 
nagy felelőséget jelent, hogy mit 
adunk tovább gyermekeinknek. 
A társadalom és a jövő akkor 
lesz valóban életképes, hogy-
ha boldog, kiteljesedett emberek 
fogják azt építeni. 

- Amikor boldog, kiteljese-
dett emberekről beszélünk, ak-
kor nemcsak az értelmi képzés-
ről van szó, hanem az érzelmi in-
telligenciájuk fejlesztéséről is; a 
szépirodalom, a művészet szá-
mos iránya, a népzene és a nép-
tánc ezt akarja segíteni. Györffy 
István, iskolánk névadójának 
életpályája és munkássága köte-
lez bennünket arra, hogy azokat 
az értékeket továbbadjuk, amely-
ből a jövő generációja is tovább 
tud építkezni – fogalmazott Gu-
lyás Zsolt atya. Köszöntőjét egy 

Bessenyei Sándor idézettel zárta: 
„Táncolni lassan, gyorsan,/ Tán-
colni fűben, porban,/ Táncolni 
életben, halálban/ Táncolni, tán-
colni az egész világban.”

- A magyar nép önmagát 
csak úgy őrizheti meg az em-
beriség számára, ha azt adjuk, 

ami sajátosan a miénk és csak a 
miénk - Györffy Istvánt idézve 
kezdte köszöntő beszédét Pán-
ti Ildikó nyugalmazott igazgató.

Elmondta, hogy minden te-
lepülésnek vannak kiemelke-
dő helyi értékei, hagyományai, 
iskolái, kiemelkedő személyi-
ségei, amelyekkel gazdagabb a 
közösség. A Györffy István Ka-
tolikus Általános Iskola is ilyen 
Karcag város életében, hiszen 
maga az intézmény, a benne ta-

nító pedagógusok, a benne ta-
nuló diákok, és azt őket támo-
gató szülők is hisznek mindab-
ban a küldetésben, a rendelte-
tésében, amely Györffy István 
néprajztudós nevéhez kapcso-
lódik, hiszen ez maga a lényeg. 
Szimbóluma egy iskola törté-

netének, kialakult szellemisé-
gének, amellyel hagyományt 
teremtett. 

- A népdal, a néptánc élmé-
nyekkel gazdagítja életünket, 
és értéket közvetít. Segít kibon-
takoztatni a személyiség, a te-
hetség legjavát. A fellépés önbi-
zalmat ad a tanulóknak, amely 
hosszú éveken át elkíséri őket. 
Ezt ismerte fel az intézmény ve-
zetése és nevelőtestülete, amikor 
20 évvel ezelőtt beépítette kép-
zésébe, Pedagógiai program-
jába a néptáncot; mert a tánc-
ban benne van az egész világ. 
A szépség, az erő, a gyorsaság, 
mind együtt. Ez maga a csoda. 
Ezt a csodát szolgálja minden-
korra a Györffy Néptánc Gála, 
amely összeköt bennünket ha-
táron innen és túl - fogalmazott 

Pánti Ildikó nyugalmazott igaz-
gató. 

Dr. Györffy János (lenti ké-
pünkön), Györffy István uno-
kája beszédében hangsúlyoz-
ta, nagy öröm és megtisztel-
tetés számára, hogy az iskola 
néhai nagypapája nevét viseli. 
Büszke rá, hogy őrzik és ápol-
ják azokat a hagyományokat, 
amiket nagyapja maga után ha-
gyott. Bízik benne, hogy a jövő-
ben is így lesz, és a következő 
alkalomra a családjával együtt 
érkezik majd, mert meg szeret-
né nekik mutatni, hogy milyen 
közösségek létrehozására és ki-
alakítására képes a népművé-
szet. 

A gyerekek ünnepi műsorá-
ban elsőként a Tücsök kórus 
lépett színpadra, majd a tánco-
sok előadásai által bebarangol-
hattunk több tájegységet is. A 
produkciók között láthattunk 
rábaközi, dél-alföldi, szatmári 
és moldvai táncokat. 

A műsorban köszöntötték 
Oroszné Millinkhoffer Rita 
táncpedagógust, aki nemcsak 
betanítja a gyerekeknek a tán-
cokat, énekeket, hanem neveli 
is a tanulókat az egymás irán-
ti tiszteletre, a művészeti ágak 
megismerésére és továbbvite-
lére. 

A gála utolsó percei a búcsú-
ról szóltak. A két végzős osz-
tály tanulói egy-egy tarisznyát 
vettek át olyan néptánccal kap-
csolatos szellemi útravalókkal, 
mint a kreativitás, a mozgás ki-
fejező ereje, a szabálytartás, az 
együttműködés képessége, a má-
sik ember tisztelete, az önbiza-
lom, az önfegyelem és a harmó-
nia. A tarisznyákat Pánti Ildikó 
képviselőnő, az iskola nyugalma-
zott igazgatója, Kovács Miklós 
Istvánné igazgatóasszony és Gu-
lyás Zsolt plébános, érseki taná-
csos, az iskola lelki vezetője adta 
át a diákoknak.

A végzős tanulók pedig a he-
tedikesek részére egy, a névso-
rukkal ellátott szalaggal átkötött 
Miska kancsót nyújtottak át.

Brehó Mónika

XX. Györffy Néptánc Gála
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KARCAG VÁROS KITÜNTETETTJEI

Kovácsné Kerekes Katalin

Kovácsné Kerekes Katalin 2008-tól 
dolgozik a közművelődésben a Déryné 
Kulturális Központ munkatársaként. 
Az intézményben 2010-2011 között 
intézményvezetői feladatokat látott 
el, amelyet a 2011-ben történt át-
szervezést követően, mint Déryné 
Kulturális, Turisztikai, Sport Köz-
pont és Könyvtár néven vezetett to-
vább 2013-ig. Jelenleg közművelődési 
szakemberként vesz részt a város kul-
turális életében.

Legfőbb feladata a karcagi néptánc-
csoportok működésének koordinálása, a 
nyugdíjas klubok és önszerveződő közösségek 
munkájának figyelemmel kísérése, segítése. Kiemelt 
figyelmet fordít az intézményben működő néptánccsoportok munkájának segíté-
sére. Táncházak, hagyományőrző kézműves foglalkozások szervezésével, pályáza-
tok írásával folyamatosan fenntartja az érdeklődést a néphagyományok iránt. Az 
általa megírt pályázatok segítségével jelentősen javult a néptánccsoportok tech-
nikai felszereltsége. Kezdeményezésére jött létre a néptáncos bál, amelynek be-
vételét szintén a csoportok technikai fejlesztésére fordítják. Nagy szerepe van ab-
ban, hogy a karcagi néptánccsoportok túljutottak a város határain. Évek óta jár-
ja Erdély útjait, önkéntes munkában nagy létszámú csoportoknak kirándulásokat 
szervezve. Számos nagy rendezvény lebonyolítása is fűződik nevéhez.

Kovácsné Kerekes Katalin szíve évtizedek óta együtt lüktet a város kulturális 
életével. Ő az, aki időt és energiát nem kímélve ápolja gyökereinket, nem hagyta, 
hogy a város elfelejtse hagyományait és értékeit.

- Nagyon örültem a díjazásomnak, boldog voltam. Ugyanakkor érdekes a hely-
zetem, mivel én is tagja vagyok az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságnak. A 
bizottság mindig megkapja a testületi ülés előtt az előterjesztéseket, és javaslatot 
tesz, hogy kik legyenek a díjazottak. Meglepetés volt, mert nem tudtam, hogy va-
laki előterjesztett engem – árulta el Kovácsné Kerekes Katalin, aki a továbbiak-
ban is igyekszik a lehető legjobban elvégezni a rá osztott, valamint az önként vál-
lalt feladatait. - Vezetem az „Életet az Éveknek” Nyugdíjas Klub foglalkozásait, és 
szeretnék számukra programokat szervezni, egy kis többletet adni a működésük-
höz. Tavaly különböző kiállításokon vettünk részt, megnéztük a Seuso-kincseket 
és a Munkácsy-kiállítást. Ezt a jó hagyományt szeretném az idén is folytatni. Ter-
vezek egy nagyváradi kiállítást „Ady nyomában” címmel az Ady centenárium-
hoz kapcsolódva, és természetesen a szokásos erdélyi kirándulásomat is terve-
zem-szervezem, a testvérvárosi kapcsolat ápolása továbbra is folytatódik. Van 
egy székelykeresztúri csapat, az Unitárius Nőszövetség, akiknek a tagjaival jó 
kapcsolat alakult ki, és kölcsönösen találkozunk egymással egyszer itt Karcagon, 
majd következő évben pedig Székelykeresztúron – fogalmazott a díjazott. Emel-
lett beszélt arról, hogy tavaly alakult meg egy táblás römi csoport, a Rummikub, 
amelyben már volt egy Karcag Kupa versenyük. - Ebben a hónapban Dunaújvá-
rosba megyünk, márciusban Budapesten versenyzünk, majd megyünk Kabára, 
Hajdúszoboszlóra, és megszervezzük a karcagi versenyt is. Tervezünk egy há-
romnapos Rummikub-tábort az Akácliget fürdőben a táblás römit játszó kör szá-
mára versennyel együtt – mondta Kovácsné Kerekes Katalin, aki a szabadidejé-
ről is mesélt. - Nagyon szeretek főzni, befőtteket, ivóleveket készíteni. Szeretem 
az alapanyagokat megtermelni magunknak. Nagy boldogság ugyanakkor szá-
momra, hogy született már két unokám, és várjuk a harmadikat. Velük szeretnék 
minél több időt tölteni. A kicsi még nemrég született, a harmadikat pedig május-
ra várjuk. Tehát unokázós hétvégéket iktatunk be, amikor csak tudunk. Két hét-
tel ezelőtt például az egyik nap az egyik gyerekemnél voltam, a másik nap a má-
siknál. Főztem finom ebédet, és vittem nekik. Így gondoskodom a családtagja-
imról. A család a legnagyobb boldogság számomra – fogalmazott Kovácsné Ke-
rekes Katalin.

Kapás Mónika

Egyed Zsolt

Egyed Zsolt 1972. má-
jus 7-én született Karca-
gon. Az általános isko-
lát és a középiskolát is itt 
végezte. Először Kecs-
keméten a Gépipari és 
Automatizálási Műsza-
ki Főiskolán informati-
kus mérnöki oklevelet, 
majd Szegeden, a József 
Attila Tudományegyete-
men programozó matema-
tikusi végzettséget szerzett. 
1994. március 1-jén helyezke-
dett el a Munkaügyi Központ Kar-
cagi Kirendeltségén informatikusként.

A szervezet átalakítása során többször változott a munkaköre. 
Később a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Infor-
matikai főosztályára került, ahol a Karcagi Járási Hivatal zavarta-
lan informatikai működésének biztosításával bízták meg, amelyet a 
mai napig végez.

A Karcagi SE sakkcsapatában 1986-ban mutatkozott be. A gim-
náziumi évek alatt 3. helyezést ért el az országos döntőn. Később já-
tékosa lett az NB II-be feljutó karcagi csapatnak.

2000-ben átvette a Sport Egyesületben a szakosztályvezetői fel-
adatokat, amelyet azóta is ellát. Fia, Gábor a megyei diákolimpiá-
kon rendszeresen 1. helyezést ért el. Lánya, Viktória már 8 évesen 
megnyerte korosztályának országos döntőjét, 2008-ban Grúziában 
részt vett az egyéni világbajnokságon.

Az ezt követő években rengeteg versenyen szerepelt sikeresen 
mind itthon, mind külföldön. Ezek közül kiemelkedik a prágai és 
a montenegrói EB, szerbiai rapid EB szereplése. Másik lánya, Egyed 
Judit Európai Uniós bajnokságon 2. hely, Rapid EB 3. hely, az idén 
Rapid Iskolai VB 3. hely a legkiemelkedőbb eredményei, de legemlé-
kezetesebb a prágai EB, ahol az aktuális világbajnokot legyőzve so-
káig vezette a mezőnyt.

Elkezdett az ifjúsági sakkoktatással foglalkozni. Nyolcadik éve a 
megyei ifjúsági versenyeken látja el a versenybírói teendőket. A csa-
pattal a Magyar Kupában 7. helyezést ért el, a 2012-es bajnoki címet 
megszerezve feljutottak az NB I/B-be.

Folyamatosan szervezi az általa megálmodott országos sakkver-
senyeket. 

Egyed Zsoltot teljesen váratlanul érte, hogy ő kaphatta meg ezen el-
ismerést. Talán azért is, mert ő is jelölt a sakkszakosztályból máso-
kat a díjra, és nem gondolta, hogy ő is szerepel majd a lehetséges díja-
zottak közt. Természetesen nagyon örült az elismerésnek. Elmondása 
szerint az elmúlt húsz év a sakkról szólt az életében, és most látja el-
érkezettnek a pillanatot, hogy több időt szenteljen a családjának és a 
ház körüli teendőknek. Emellett természetesen nem hagy fel a sakkal, 
hiszen továbbra is a szívéhez legközelebb álló ifjúsági sakkot és a be-
rekfürdői programsorozatot folytatni szeretné; koordinálni a fiatalo-
kat, hogy a versenyeken minél eredményesebbek legyenek. 

Tervei közt szerepel még, hogy a megyei csapat vezetését is átadja 
az egyik csapattársának, és az NB II-es csapat koordinálása is más-
ra vár majd. 

- Az elkövetkezendő időszak most egy kicsit a pihenésről, a csa-
ládról fog szólni, hogy azt követően újult erővel, új impulzusokkal 
vághassak neki az előttem álló feladatoknak a sakkban - mondta el 
a kitüntetett. 

Brehó Mónika

A magyar kultúra napja alkalmából átadták a Karcag Város Kultúrájáért Díj és Karcag Város Sportjáért Díj elismeréseket a 
Déryné Kulturális Központ színháztermében január 22-én. A hat díjazott közül most egy kulturális és egy sport díjjal elis-
mert személyt mutatunk be, akiket további terveikről is kérdeztünk.
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Február 11-én, hétfőn délután ke-
rült sor a Györffy Napok megnyitójá-
ra, és a helytörténeti pályázat értéke-
lésére. Az eseményen jelen volt Mol-
nár Pál önkormányzati képviselő, az 
iskolaszék elnöke, Pánti Ildikó önkor-
mányzati képviselő, az iskola nyugal-
mazott igazgatója, Karcagi-Nagy Zol-
tán önkormányzati képviselő, Kovács 
Miklós Istvánné igazgató és Gulyás 
Zsolt plébános, érseki tanácsos, az is-
kola lelki vezetője. 

Igazgatónő megnyitó beszédében el-
mondta, hogy az iskola életében a feb-
ruár hónap az emlékezésről, a tisztelet-
adásról és a hagyományok felelevenítésé-
ről szól, hiszen a hagyomány nem a ha-
mu őrzése, hanem a láng továbbadása, 
amely fontos célkitűzése az iskolának. 
Az 1994-es esztendőtől kezdve, évről év-
re tisztelettel adózik az iskola névadójá-
nak, Györffy István életműve és mun-
kássága előtt.

A Györffy Napok rendezvénysoro-
zatot huszonöt évvel ezelőtt indította 
el az akkori iskolavezetés és nevelőtes-
tület. Így tisztelik és adják tovább azt 
a szellemi örökséget, amely névadó-
juktól, Györffy István néprajztudós-
tól ered. 

- Györffy István arra törekedett, 
hogy a népi kultúrát a nemzeti mű-
velődésbe beépítse, és egész nemze-
tét a néphagyomány megbecsülésére 
nevelje. Kodály Zoltán szavaival él-
ve: „A magyar népdal az egész ma-
gyar lélek tükre, a magyar nyelvvel 
egyidős; a magyarság történelme so-
rán kialakult és az évszázados - év-
ezredes - használatban csiszolódott 
népzenei hagyomány anyanyelvünk-

höz hasonló érték.” - mondta az igaz-
gatónő.  

A Györffy István név az intézmény-
ben tanuló diákok és pedagógusok 
számára is elkötelezettséget jelent, és 
azt sugallja, hogy fedezzék fel értéke-
iket, ápolják hagyományaikat, hiszen 
Györffy István szellemi hagyatékát hi-
vatottak ápolni a Györffy Napok ren-
dezvényei is.

A megnyitón közreműködött az is-
kola énekkara, Kissné Csombordi Szil-
via vezetésével, valamint Györffy Ist-
ván életéről és munkásságáról beszélt 
Molnárné Tőkés Éva. Az ünnepség 
végén az iskola aulájában elhelyezett 
Györffy-szobrot is megkoszorúzták a 
diákönkormányzat és az iskola képvi-
selői.

A megnyitót követően került sor 
a helytörténeti pályázatok értéke-
lésére. 

Kovács Miklós Istvánné elmondta, 
hogy 26 éve már, hogy a város diákjai 
helytörténeti és néprajzi pályázatokat 
készítenek, amelyeket értékes gyűjte-
ményként az iskola könyvtára őriz. 
Számuk mára meghaladja a négyszáz 
darabot. 

A helytörténeti pályázatok idén 
Györffy István életét és munkásságát 
dolgozták fel, amelyeket dr. Kasuba 
Jánosné, az iskola egykori könyvtá-
rosa és a városi könyvtáros tanárok 
munkaközösségének vezetője, vala-
mint Rapi Lajosné magyar-történe-
lem szakos tanárnő értékelt. Összesen 
tizenkilencen versenyeztek. 

A következő eredmények születtek:

KIEMELT ARANY:
1. Kasuba Levente Ádám (7.o., Györffy 

I. Kat. Ált. Isk.), 2. Márki Réka (5.o., 
Györffy I. Kat. Ált. Isk.), 3. Nagy Noé-
mi (8.o., Györffy I. Kat. Ált. Isk.), 4. Ko-
vács Bence (5.o., Györffy I. Kat. Ált. Isk.), 
5. Sz. Nagy János Gábor (6.o., Györffy 
I. Kat. Ált. Isk.), 6. Kardos Panna (8.o., 
Györffy I. Kat. Ált. Isk.).
ARANY:

1. Nagyfejeő Bence Mihály (5.o.,  
Györffy I. Kat. Ált. Isk.), 2. Dobrai Han-
na Katalin (5.o., Györffy I. Kat. Ált. Isk.), 
3. Marsi Illés Magor (5.o., Györffy I. Kat. 
Ált. Isk.), 4. Weibl Hanna Noémi (6.o., 
Kiskulcsosi Tagiskola).
EZÜST:

1. Pintér Gabriella (6.o., Kiskulcsosi 
Tagiskola), 2. Fábirán Gábor György 
(6.o., Györffy I. Kat. Ált. Isk.), 3. Mátyus 
Boglárka (7.o., Györffy I. Kat. Ált. Isk.), 
4. Erdei László (6.o., Györffy I. Kat. Ált. 
Isk.), 5. Tukarcs Hanna (5.o., Györffy I. 
Kat. Ált. Isk.).
BRONZ:

1. Czinege Alexandra (7.o., Györffy 
I. Kat. Ált. Isk.), 2. Szabó Krisztina Éva 
(6.o., Györffy I. Kat. Ált. Isk.), 3. Szűcs 
Dorka Barbara (6.o., Györffy I. Kat. 
Ált. Isk.), 4. Kovács Réka (5.o., Györffy 
I. Kat. Ált. Isk.).

Az eredményhirdetést követően 
megtekinthettek a megjelentek egy mi-
ni néprajzi kiállítást az iskola helytör-
téneti gyűjteményéből, amelyet har-
mincöt évvel ezelőtt Kulcsár Pálné Lea 
néni, az intézmény akkori történelem 
szakos pedagógusa gyűjtött össze ta-
nítványaival.

GYÖRFFY NAPOK  1. rész

MEGNYITÓ

Györffy István születésének 135. év-
fordulója alkalmából koszorúzási ün-
nepséget tartottak február 11-én, hétfő 
délelőtt a Györffy István Nagykun Mú-
zeum parkjában található néprajztu-
dós szobránál. A megemlékezésen Ko-
vács Miklós Istvánné igazgató emléke-
zett vissza az iskola névadójának mun-
kásságára. Györffy István Karcagon vé-
gezte el az elemi iskolát és a középisko-
la első éveit, majd a késmárki evangé-
likus líceumban tanult. Az egyetemet 
Kolozsváron kezdte meg természetrajz-
földrajz szakon, majd 1905-től Buda-
pesten folytatta a tanulmányait. 1906. 
szeptember 1-jétől kisegítő gyakor-
nokként dolgozott a Néprajzi Múze-
umban, amelytől csak harminc eszten-
dő után vált meg. 1910-ben „A nagy-
kun tanya” címmel megírta doktori 
munkáját, és 1911-ben természetrajz-
földrajz szakos tanári oklevelet kapott. 

1918-ban kinevezték a Néprajzi Mú-
zeum gyűjteményének igazgató-őrévé 
– vezető muzeológussá. Leghíresebb 
műve, a Nagykunsági Krónika 1922-
ben jelent meg. Tudományos kutató 
és feldolgozó munkája mellett tanított 
is 1926-tól. 1932-ben a Magyar Tudo-
mányos Akadémia levelező tagjai so-
rába választotta, majd 1935-ben Ma-
gyar Néprajzi Társaság alelnöke lett. 
Budapesten 1939. október 5-én íróasz-
tala mellett, munka közben váratlanul 
hunyt el.

Az életút felidézése után Kispál Sá-
ra 1.a és Vajó Dominik 1.b osztályos 
tanulók versekben mondták el, hogy 
mit jelent számukra a magyarság, mit 
jelent számukra a haza.

Ezt követően Kovács Miklós Istvánné 
és Gulyás Zsolt érseki tanácsos, plébá-
nos, az iskola lelki vezetője átadta az el-
ső osztályok képviselőinek megőrzés-

re azt a faliképet, amely Györffy Istvánt 
ábrázolja. A tanulók az osztályterme-
ikben nyolc éven keresztül ezzel a kép-
pel is őrzik és ápolják emlékét az isko-
la névadójának.

Az ünnepség végén a Karcag Városi 
Önkormányzat nevében Dobos László 
polgármester, Rózsa Sándor jegyző és 
Pánti Ildikó önkormányzati képviselő 
helyezte el a kegyelet koszorúját a szo-
bornál, majd a Györffy István Nagy-
kun Múzeum nevében Kántor Éva és 
Nagy Katalin is lerótták tiszteletüket. 
Végül az általános iskola tanulói és ne-
velőtestülete nevében Márki Bálint 1.a 
és Varga Kata 8.b osztályos tanulók, 

Kovács Miklós Istvánné igazgató és 
Gulyás Zsolt plébános emlékezett ko-
szorúval a neves néprajztudósra.

A megemlékezés után Dobos László 
polgármester elmondta, nagyon fon-
tos a hagyományok generációról ge-
nerációra való átültetése, valamint az, 
hogy a diákok megismerjék, amit ránk 
hagyott Györffy István. - Kimeríthe-
tetlen kincs van itt a lelkünkben, szí-
vünkben. Örülünk annak, hogy min-
dig vannak olyan diákok, akik újabb-
nál újabb történeteket és eseményeket 
tudnak feldolgozni a Györffy Napok 
keretében a helytörténeti pályázatok-
ban – fogalmazott a városvezető.

Györffy István néprajtudós születésének 135. évfor-
dulóját ünnepelték meg a Györffy István Katolikus Ál-
talános Iskola tanulói, pedagógusai. A 25. alkalom-
mal megrendezett Györffy Napok rendezvénysorozat 
programjai február 11-én koszorúzással és megnyi-
tóval kezdődtek, majd versenyekkel folytatódva, vé-
gül február 15-én a Györffy Néptánc Gálával zárultak.

KOSZORÚZÁS
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A Sorstársak Házában tar-
totta február 8-án, pénteken 
taggyűlését az Országos Nyug-
díjas Polgári Egyesület Karca-
gi Szervezete. A megjelente-
ket - köztük Pánti Ildikó ön-
kormányzati képviselőt - Nagy 
László, a szervezet új vezető-
je köszöntötte. Mint elmondta, 
július óta vezeti a csoportot, így 
a tavalyi munkáról szóló beszá-
molót is ez alapján állította ösz-
sze. Szólt a kirándulásokról, a 
társszervezetekkel való kapcso-
lattartásról, a közös egyesüle-
ti és városi programokon való 
részvételről. A tagság elfogad-

ta a beszámolót és a pénzügyi 
helyzetről szóló tájékoztatót is. 

A taglétszám 100 fő, az átlag-
életkor 65 év fölötti, így az idei 
terveknél ezt is figyelembe vette 
Nagy László, hiszen lesznek több-
napos kirándulások Erdélybe és 
hazánk tájaira, de tervez egyna-
posokat is, amelyekre az idő-
sebbek is el tudnak majd men-
ni. Emellett a közös főzéseken, 
baráti beszélgetéseken túl, kép-
viseltetik magukat a többi nyug-
díjas egyesület rendezvényein is. 
Szeretnék bővíteni az országos 
szervezet tagszervezeteivel is a 
kapcsolatot, a meglévők mel-

lé újabbakkal. Idén öt települési 
szervezettel veszik fel, vagy foly-
tatják a kapcsolatot. Mivel idős 
a tagság, az egészséges életmód-
ról, a szív- és érrendszeri beteg-
ségekről és más egészségügyi  
témákhoz is hívnak orvos elő-
adókat, de a mezőgazdaság ak-
tuális kérdéseiről is szó lesz. A 
városban élő alkotókat is meg-
hívják, több író-olvasó talál-
kozót is terveznek 2019-ben a 
nyugdíjasoknak, persze a koráb-
ban jól bevált programok, főzé-
sek, baráti beszélgetések sem 
maradnak majd el.

DE

Színes programokat szervez a nyugdíjas polgári egyesület

(...folytatás az 1. oldalról)
Beszélt arról, hogy 1960-ban 

Péchy Blanka megalapította 
a Kazinczy-díjat, és 1964-ben 
megindultak a Kazinczy-verse-
nyek. Péchy Blanka nem sze-
rette a szép magyar beszéd el-
nevezést, mert „ő az okos, ér-
telmes, példamutató beszé-
det akarta szolgálni, és szolgál-
ta is társaival együtt”. Szabó 
Péterné köszöntőjében felhív-
ta a figyelmet a tudatos anya-
nyelvhasználatra, a magyar 
nyelven való gondolkodás je-
lentőségére. - Azzal, hogy itt 
vagytok, hogy ezeken a ver-
senyeken szerepeltek, az értel-
mes gondolkodást, a nép és a 
nemzet megmaradását szol-
gáljátok, mert ha nem is tudjá-

tok tudatosan, de belül érzitek, 
amit Bessenyei György fogal-
mazott meg: „Minden nemzet 
csak a maga nyelvén lehet tu-

dóssá, idegenen sohasem.” – 
fogalmazott a könyvtáros.

A verseny menetének ismer-
tetése után két teremben, pár-
huzamosan olvasták fel előbb 
a szabadon választott, majd a 
zsűri által kijelölt szövegeket a 
tanulók.

Kovácsné Boross Zsuzsan-
na szaktanácsadó, a szolnoki 
Varga Katalin Gimnázium ma-
gyar, történelem, dráma szakos 
tanára, a zsűri tagja elmondta, 
a több évtizedre visszatekintő 
Kazinczy-versenynek és a Ka-
zinczy-díjnak a mai napig óriási 
a presztízse. - Különösen olyan 
gyerekek körében, akik majd 
később is olyan pályát válasz-
tanak, ahol a szép beszéd, a 
kulturált nyelvhasználat fontos 

– fogalmazott a szaktanácsadó. 
Hozzátette, a regionális fordu-
lónak a 7-8. osztályosok és a 
középiskolások esetében or-

szágos kimenete is van, ame-
lyen elnyerhető a Kazinczy-díj.

Az 5-6. osztályosok mesék-
kel, mondákkal készültek a zsű-
rinek, míg a felsőbb éveseknél 
már megjelentek a nyelvműve-
lő szövegek. 

A zsűri által meghatározott 
szövegre a tanulók 15 perc fel-
készülési időt kaptak. Ez idő 
alatt értelmezhették a szöve-

get, kitalálhatták, hogy hova 
fogják tenni a hangsúlyokat, il-
letve a felolvasást is gyakorol-
hatták. A zsűri mindkét szö-
vegnél számos szempont alap-
ján értékelt, így többek között 
a hangmagasságot, hangterje-

delmet, szöveghűséget, hang-
súlyt, beszédtempót, hangkép-
zés tisztaságát pontozta, vala-
mint azt, hogy a választott szö-
veg mennyire illik a versenyző-
höz.

Kapás Mónika

Eredmények
5-6. osztály

1. Kovács Ágnes (Kisújszállás, Kossuth Lajos Baptista 
Általános Iskola és Kollégium)

2. Kiss Éva Noémi (Karcag, KÁIAMI Kiskulcsosi Tagin-
tézmény)

3. Lázók Zinajda (Tiszafüred, Kossuth Lajos Gimnázi-
um és Általános Iskola)

7-8. osztály
1. Törőcsik Árpád (Tiszafüred, Kossuth Lajos Gimná-

zium és Általános Iskola)
2. Holhós Edina Dóra (Kisújszállás, Kossuth Lajos 

Baptista Általános Iskola és Kollégium)
3. Nagy Tímea (Tiszafüred, Kossuth Lajos Gimnázium 

és Általános Iskola)

Zsűri tagjai: Kovácsné Boross Zsuzsanna szaktanács-
adó, a szolnoki Varga Katalin Gimnázium pedagógusa, 
Petri Lajosné, a Kiskulcsosi Tagintézmény magyar sza-
kos nyugalmazott tanára, Szatmári Lajosné, a Karcagi 
Nagykun Református Gimnázium magyar szakos nyu-
galmazott tanára, dr. Demján Adalbert szaktanács-
adó, a tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium tanára

Megrendezték 
a Szép Magyar Beszéd 

területi fordulóját
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A február 8-ai országos dön-
tőt megnyerte Simon Olivér, a 
Karcagi Szakképzési Centrum 
Varró István Szakgimnázium 
és Szakközépiskola festő tanu-
lója, így hazánkat ő képviseli a 
WorldKills 2019-es kazani ver-
senyen festő, díszítőfestő kate-
góriában.

- Először gépi forgácsolónak 
tanultam a Varróban, de tetszett 
a festő szakma is, így már tavaly 
szobafestő versenyen is részt 
vettem. Míg a gépi forgácsoló 
szakmát a bátyám révén válasz-
tottam, a festő közben tetszett 
meg - árulja el Simon Olivér, aki 
miután tavaly gépi forgácsoló-
ként végzett, itt maradt szep-
temberben az iskolában szoba-
festő tanulónak. 

- A festő szakmában nagyobb 
az önállóság, az alkotói szabad-
ság, kevésbé kötött, ezért is sze-
rettem meg - jelenti ki Olivér, aki 
a tavalyi rangos szobafestő ver-
senyeken megszerezte a verseny-
zői rutint. Ezeken a versenye-
ken tapétázni kell, a színkeve-
rés, a díszléc-javítás, a szerkesz-

tés, kézzel kifestés és szalagos fel-
adat is van. Bár biztos kézzel dol-
gozom, ami nagyon fontos, mert 
a versenyen a rajzokon a tűrés-
határ csupán 1 milliméter, de 
nagyon izgulós vagyok, emiatt 
most sem tudtam a maximumot 
kihozni magamból. Ezen sze-
retnék változtatni - mondja Oli-
vér, aki úgy véli, még fejben kell 
jól összeraknia, tudatosítania a 
nyolcórás versenyfeladat lépése-
it a szerkesztéstől a színkeveré-
sen át. S hogy ez hogy megy, azt 
legközelebb március elején Íror-
szágban mutatja meg, azt köve-
tően a budapesti Szakma Sztáron 
is ott lesz, a tanév végétől pedig 
gőzerővel az augusztusi világbaj-
nokságra készül majd.  

- Szüleim és öt testvérem is na-
gyon büszke rám az eredménye-
im alapján - árulja el a 19 éves fi-
atalember. Az idősebbik bátyám 
27 éves, a legfiatalabb húgom 
pedig 13, neki is szeretnék pél-
dát mutatni azzal, hogy a szor-
galom és a kitartás meghozza az 
eredményt. Úgy érzem, bátyáim 
és húgaim büszkék rám. Bár egy 
kicsit megtörtem, hogy a döntőn 

nem az általam tudott maximu-
mot - itthon sokkal könnyebben 
és szebben megy minden - hoz-
tam ki magamból, túlizgultam a 
versenyzési nyolc órát. Mostantól 
úgy indulok neki minden verse-
nyemnek, hogy nyerni akarok, és 
ezért mindent meg is teszek majd 
- ígéri meg a fiatalember.   

- Tavalyi versenyeredményei 
alapján egy ösztöndíj program-
ban is részt vesz tanítványunk 
- árulja el szakoktatója, Kovács 
Sándor, aki szerint Olivér na-
gyon jó rajzoló, ügyes, s példaér-
tékű a szorgalma. A világbajnok-
ság budapesti országos döntőjé-
re tavalyi 2. helye alapján hívták 

meg, rajta kívül még egy tanuló 
képviselhette iskolánkat. A há-
zi versenyt Vincze Péter 9-es di-
ák nyerte meg, aki Olivér után a 
2. lett a döntőn, ami nagyon szép 
eredmény - mondja a szakokta-
tó, akinek a fiúk felkészítésében 
Gyarmati István kollégája segí-
tett.   

Kovács Sándor reméli, hogy 
a világbajnokságra Olivér meg-
nyugszik, és a nemzetközi ver-
senyt tényleg nem izgulja túl, 
mert akkor még sikeresebb le-
het. A Trilaktól a mentális felké-
szítésben segítséget is kap, most 
a gyárban van egyhetes intenzív 
felkészítésen. Mostantól a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparkama-
ra és a festékgyár készíti fel őt 
a világbajnokságra. A két var-
rós diák a márciusi budapes-
ti Minikills versenyen is ott lesz. 
Szél Szabolcs, az iskola 11-es festő 
tanulója pedig megnyerte a Szak-
ma Kiváló Tanulója verseny írás-
beli elődöntőjét, s február 16-án 
a váci országos előválogatón mé-
rettette meg magát. 

DE

A Karcagi Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Is-
kola Kiskulcsosi Általános 
Iskolai Tagintézménye feb-
ruár 12-én, kedden megtar-
totta az óvodák nagycso-
portosai számára a harma-
dik, egyben befejező fog-
lalkozását. A gyerekek ál-
arcokat készítettek és meg-
ismerkedhettek a farsangi 
időszak hagyományaival. 

A munkában Veres Henri-
etta Katalin és Szakáll Kinga 
tanítók voltak az ovisok segít-
ségére.

A pedagógusok elmondták, 
a gyerekek már nagyon várták 
ezt a foglalkozást, főleg azok, 
akik már az előző kettőn, a Mi-
kulásváró kézműves alkalmon, 
illetve a sportfoglalkozáson is 
ott voltak.  

A délután folyamán beszél-
gettek a farsangi ünnepkörről, 
arról, hogy mi köthető ehhez az 
időszakhoz. Volt zenei foglalko-
zás is, de természetesen az idő 
nagy részében a farsangi álarc 
elkészítésével foglalatoskodtak 
a gyerekek.

A visszajelzések alapján a 
szülők is nagyon elégedettek, 

és mindig örömükre szolgált, 
hogyha hozhatták gyermeke-
iket ezekre az alkalmakra. 

Az iskola március 27-én tart 
majd egy interaktív bemutató 
órát a második osztályos tanu-
lók közreműködésével, ezt kö-
vetően az intézmény bemuta-
tására kerül sor, illetve egy el-
beszélgetés keretein belül a 
szülők tájékoztatást kapnak ar-
ról, hogy szeptemberben mi-
lyen eszközökkel, felszerelések-
kel indítsák útjukra a kis nebu-
lókat.

Brehó Mónika

Farsangi iskolanyitógató Kiskulcsoson

2018 januárjától a Curie Tehetséggondozó és Ok-
tatásfejlesztő Alapítvány együttműködő partnere, 
területi versenyközpontja lett a Karcagi Nagykun 
Református Általános Iskola, mint Kiválóan Akk-
reditált Tehetségpont. Az iskola második alkalom-
mal rendezte meg a Curie Környezetvédelmi Emlék-
verseny területi döntőjét. A versenyről a szervezőt, 
Gyökeresné Kállai Mária tanárnőt kérdeztük. 

- A verseny célja, hogy a résztvevők figyeljék meg, is-
merjék meg környezetüket, Magyarország értékeit, szép-
ségeit. Alakítsák ki környezettudatos magatartásukat. A 
verseny témája minden korcsoportnak a „Levegő, ami kö-
rülvesz” volt. A versenyzők három írásbeli feladatsort ol-
danak meg, kísérleteket végeznek az adott témában. A 
versenyre 3 fős csapatok neveztek, 3-8. évfolyamos diá-
kok. Az idei megmérettetésre 27 diák jelentkezett. A terü-
leti döntő után a nyertes csapatok továbbjutnak az orszá-
gos döntőbe - mondta a szervező tanárnő. 

Továbbra is várják az érdeklődő iskolák pedagógusait, 
tanulóit a tartalmas és hasznos versenyre. 

Brehó Mónika

Curie Területi 
Versenyközpont lett a Refi

Olivér képviseli hazánkat a kazani világbajnokságon
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„Ezüstért vesznek szántóföldet, lepecsételt és tanúkkal hi-
telesített szerződést írnak róla Benjámin földjén, Jeruzsálem 
környékén és Júda városaiban, a hegyvidék, az alföld és a Dél-
vidék városaiban, mert jóra fordítom sorsukat! - így szól az 
ÚR.” (Jeremias 32:44)

 
Izraelt, illetve a bevándorlókat sokszor ma is éri az a vád, 

hogy az arabokat elűzték földjeikről. Ha így is lett volna, ez 
nem lenne mentség, de történelmileg azonos időszakban 
Észak-Amerikában kergették el a telepesek az őshonos in-
diánokat a földjeikről. Vagy az angol származású bevándor-
lók Ausztráliában az őslakosokat űzték el földjeikről. Valakit 
ez ma érdekel?

Nos mi is történt?
A jordán Abdullah király mondta: „Az arabok olyan buz-

gón adnak túl a földjükön, mint amilyen buzgón siránkoz-
nak utána.”

Még az aliják (bevándorlások) megindulása előtt gazdag 
emberek segítettek az ott élő zsidókon. A 18.sz. közepén Jeru-
zsálemben annyi ember élt, hogy az óváros falai között is el-
fértek. Mintegy 25.000 ember tengődött itt rettentő nyomo-
rúságos körülmények között. Zsidók, arabok, muszlimok és 
keresztények. A Nyugat-Jeruzsálemben élő vallásos zsidók 
adományokból éltek úgy-ahogy. Sir Moses Montefiore, a gaz-
dag angol bankár eldöntötte, hogy segít nekik. 1860-ban az 
óváros falain kívül vásárolt rettentő drágán földet, ahol egy 
kis városrészt épített nekik. A zsidók nagy vonakodva kiköl-
töztek az óvárosból, de éjszakára visszamentek, mert féltek az 
arab támadásoktól. A városrészt Miskenot Sha’anarimnak, 
Békesség Hajlékának nevezte el. Megszervezte oktatásukat. 
Az egész környéken nem volt liszt, nem termesztettek búzát, 
és nem volt malom, ahol megőröljék azt. Montefiore megta-
níttatta az embereket megmunkálni a földeket és építtetett 
egy malmot is, amely ma is látható.

20 évvel később 17 család alapított egy települést közel Tel-
Avivhoz, a Földközi-tenger partján, Rishon LeZiont. A ha-
gyományos földművelés nem ment a homokdűnéken, és ek-
kor Edmond Rothschild báró sietett a segítségükre. Először 
egy citrus ligetet segített létrehozni, majd Európából hozatott 
szőlőtőkéket, amelyek szerették a homokos talajt. A telepü-
lés fejlődésével együtt mintegy 40 arab család is idetelepedett 
a jobb élet reményében, és együtt dolgoztak a telepesekkel. 
A megtermelt szőlő feldolgozására Caesareatól nem messze 
megalapított egy települést, amelyet Zihron Jaakovnak ne-
vezett el apja tiszteletére. Itt épült fel a szőlőt feldolgozó bo-
rászat, amely a mai napig üzemel. Mindkét településen isko-
lákat, zsinagógákat építtetett. Megszervezték az egészségügyi 
ellátást. (Folytatása következik.)

dr. Molnár Sándor

Izrael, ahogy én látom

Montefiore malma Jeruzsálemben

Lapzárta: 
2019. február 25. (hétfő) 12.00 óra

(...folytatás az 1. oldalról)
A kenyérsütő tanfolyamon 

pedig különböző házi készíté-
sű egészséges pékárukat ké-
szítettek. A hat hét alatt meg-
tanulták a kovász készítését 
éppúgy, mint az öregtésztá-
ét. Fehér/teljes kiőrlésű/barna/
kovászos és gyümölcsös ke-
nyeret, zsemlét, bagettet, kif-
lit is sütöttek. A tanfolyam vé-
gén a résztvevők oklevelet 
kaptak, amelyet Nagyné Lász-
ló Erzsébet főigazgató, az EFI-
LEK iroda munkatársai és Szat-
mári János adott át részükre. 
A háziasszonyok, nagymamák 
elmondták, mindannyian gya-
korlott főzők, de sok új, hasz-
nos ismerettel gazdagodtak 
a foglalkozásokon, s ígérték, 
ezentúl sokkal egészségeseb-
ben főznek majd családjuknak.

DE

Megtanultak egészséges ételeket főzni 

Hirdetmény
A Karcagi Helyi Választási Iroda Vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény 77. §-a alapján az Európai Parlament képviselőinek 2019. évi választására a sza-
vazókörök számának, sorszámának, területi beosztásának, valamint a szavazóhelyiségek 
címének és a választókerületek felülvizsgálata tárgyában meghozta a PH/407-3/2019. szá-
mú határozatát. 

Fenti határozat, mellékleteivel együtt megtekinthető a Karcagi Polgármesteri Hiva-
tal hirdetőtábláján (5300 Karcag, Kossuth tér 1. sz.), valamint Karcag Város hivatalos 
honlapján (www.karcag.hu).

Karcag városban a szavazókörök száma: 16, sorszáma 001-016-ig terjed.
A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára a kijelölt szava-

zókör: 003. számú szavazókör.

Szavazókör sorszáma és címe Választópolgárok száma

01- Madarasi út 1-3., Református Gimnázium 1011

02- Zöldfa utca 48., Kátai Gábor Kórház 875

03- Dózsa György út 4., volt Általános Iskola 1000

04- Zöldfa u. 32. (Óvoda) 1012

05- Dózsa György út 5-7. 921

06- Zádor utca 3. (Általános Iskola) 1055

07- Kossuth tér 4. (Általános Iskola) 980

08- Kuthen utca 16. (Óvoda) 911

09- Kálvin út 4. (Múzeum) 1006

10- Püspökladányi út 33. (Családsegítő Központ) 1076

11- Arany János utca 13-15. (Általános Iskola) 1137

12- Villamos utca 109. (Városgondnokság) 1115

13- Szentannai Sámuel utca 18. (Középiskola) 1125

14- Kisújszállási út 112. (Általános Iskola) 1079

15- Kisújszállási út 24. (Tiszamenti Reg. Vízművek) 1100

16- Kisújszállási út 45. (Szakiskola) 1068

Karcag településen összesen: 16471

Rózsa Sándor
Helyi Választási Iroda

vezetője 
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Február első hétvégéjén tartottuk meg 
íjászkörünk évértékelő közgyűlését.

Szóba került a 2018-as év minden számot-
tevő eseménye, beszámolók hangzottak el 
az eredményeinkről, és szóba került termé-
szetesen az idei év is, hogy milyen új kihívá-
sok várnak majd íjászkörünkre 2019-ben. Az 
összejövetelünk ünnepi hangulatban zajlott, 
hiszen történetünkben először világbajnokot 
köszönthettünk magunk között.

Kiértékeltük a tavalyi hazai rendezésű 
versenyünket, amely sok szempontból jelen-
tős újításokat hozott az elmúlt évek verseny-
rendezéséhez képest. Nem kellett csalódnia 
az országból idelátogató közel 200 íjásznak, 
akik a verseny végeztével elismerően szóltak 
a rendezésről, a szervezésről, a meglőhető cé-
lokról és a vendéglátásról egyaránt.

Versenyünk után 
folytatódott a szezon, 
hiszen rengeteg meg-
mérettetés és kihívás 
várt még íjászainkra az 
elkövetkező hónapok-
ban. Ezek közül is ki-
emelkedett az augusz-
tusban Gyulán meg-
rendezett II. Történel-
mi Íjász Világbajnok-
ság.

Ezen a méltán nép-
szerű nemzetközi meg-
mérettetésen a Kötöny 
Népe íjászai is képvi-
seltették magukat Csa-
nádi Zádor és Csor-
vási Zoltán személyé-
ben. A nívós mezőny-
ben Zádor ifjúsági kor-
osztályban két szám-
ban is rajthoz állt, a 
hagyományos céllö-
vés mellett a távcéllö-
vő számban is érdekelt 
volt. A verseny Zádor 
számára abszolút si-
kerrel zárult, mindkét számban dobogóra áll-
hatott. Céllövésben ezüstérmes lett, míg táv-
céllövésben az aranyérmet megnyerve elhó-
dította a világbajnoki címet. Elmondhatjuk, 
hogy a Kötöny Népe íjászai egy emberként 
szorítottak a sikeréért, és az elhódított világ-
bajnoki aranyéremre legalább olyan büszkék 
voltunk, mint ő maga, együtt örültünk a si-
kerének.

Csorvási Zoli a felnőtt mezőnyben állt rajt-
hoz, ahol a háromnapos előselejtező után be-
jutott a legjobb hatba, így a negyedik napon 
döntőzhetett. Itt már csak a legjobb hat ver-
senyző küzdött meg egymással, amely Zolinak 
végül az 5. helyezést hozta. Zoli kapcsán még 
meg kell említeni, hogy 2018-ban második al-
kalommal vehetett részt a Kirgizisztánban 
kétévente megrendezésre kerülő Nomád Vi-
lágjátékokon. Itt három számban: 35 m, 70 
m, és 120 m távokról lőhető kategóriában 
vett részt, s bár mindhárom számban beke-
rült a 10 fős döntőbe, dobogóra most nem tu-

dott felállni. A szép számú magyar íjászból 
álló küldöttség azonban összességében na-
gyon jól szerepelt, hiszen a 70 ország részvé-
telével zajló viadalon a magyar kontingens 
az előkelő 4. helyen végzett. A kiváló helytál-
lásért itthon a küldöttség minden egyes tag-
ja, így Zoli is elismerő oklevélben részesült a 
Nemzeti Versenysport Szövetségtől, amelyet 
a Hadtörténeti Múzeumban vehettek át no-
vemberben.

Szintén jelentős rendezvény minden évben 
a Történelmi Országos Bajnokság. A tavalyi 
évben ezt a Magyar Íjász Szövetség előre hoz-
ta a Gyulai VB idejére, így a VB-n résztvevő 
íjászaink egy napra rá, azonnal részt vehet-
tek az OB-n is. Itt is remekül szerepelt mind-
két VB-résztvevő íjászunk. Zoli 2. helyezésé-
vel OB ezüstérmet vehetett át, Zádor pedig 

erre a megmérettetésre is átmentette jó for-
máját, és első helyezésével aranyérmet és or-
szágos bajnoki címet szerzett. Remek ered-
mény mindkét versenyzőnktől a maratoni 
versenyen, hiszen a két rendezvény együtt 
összesen hat napig zajlott, pihenőnap nél-
kül. Az OB-n rajtuk kívül Karas Lajos és 
Nagy Bettina is képviselte a karcagi íjászo-
kat. Betti ifjúsági korosztályban a pontszerző 
4. helyen zárt, Lajos pedig a felnőttek között 
a szoros mezőnyben mindössze néhány pont-
tal lemaradva a döntőt jelentő hatodik hely-
ről, a 13. helyen végzett. 

Ezen felül még számos hazai rendezé-
sű történelmi versenyen szerepeltek íjásza-
ink, bejárván az országot, csak néhány vá-
rost felsorolva: Sárvár, Téglás, Békéscsaba, 
Nagyhegyes, Zsáka, Sárrétudvari, Két-egy-
háza, Hajdúböszörmény, Debrecen. Ezeken 
a versenyeken számos éremmel gazdagod-
tak versenyzőink, s növelték a Kötöny Né-
pe íjászai, ezáltal a karcagi íjászat népsze-

rűségét. Érmeinket a különböző kategóri-
ákban-gyermek korosztályban Kéri Zsófia, 
Ábrahám Ágnes Sarolta, Örsi Mizser Dá-
vid, ifjúsági korosztályban Csanádi Zádor, 
Kéri Anita, Nagy Bettina, a felnőttek között 
Csorvási Zoltán, Karas Lajos, Kovács Tibor, 
Kéri István, ötven plusz korosztályban Csí-
zi Sándor, Molnár Ferenc Karaul, Herceg 
Ibolya, hatvan év feletti korosztályban pe-
dig Kovács Imre és Makai Attila gyarapítot-
ta 2018-ban.

Íjászaink, mint az utóbbi években már 
megszokott volt, tavaly is képviselték Karcag 
városát a VI. alkalommal megrendezett Vá-
rosok Viadala elnevezésű csapatversenyen. 
Ezúttal is Téglás városa adott otthont a vi-
adalnak, ahol hagyományosan 5 fős csapa-
tok küzdenek városuk képviseletében a leg-

jobb eredményekért. 
A szervezők ezúttal is 
kitettek magukért, és 
roppant furfangos, öt-
letes célösszeállításuk-
nak köszönhetően iga-
zi csapatmunkára volt 
szüksége az 5 íjásznak. 
Csapatunk tagjai, Ké-
ri Anita, Csízi Sándor, 
Csorvási Zoli, Karas 
Lajos, Kovács Tibor 
összeállításban, szoros 
küzdelemben a 22 vá-
ros összecsapásában, 
néhány pontra a dobo-
gótól, végül a 4. helyen 
zárt. Az új évben ismét 
a dobogó lesz a cél!

Természetesen addig 
még vár ránk néhány 
teendő, a teremver-
seny időszak már elin-
dult 2019-ben, márci-
us-áprilisban kezdőd-
nek a szabadtéri verse-
nyek is, amelyek közül 
a legjelentősebb ren-

dezvény íjászaink és egyesületünk életében a 
május 1-jén sorra kerülő versenyünk lesz, ame-
lyet már VI. alkalommal rendezhetünk meg, 
reményeink szerint hasonló sikerrel, mint az 
eddigieket. A viadal helyszíne ismételten a már 
megszokott zuglógeri erdei futópálya lesz. A 
versenyzők mellet szeretettel várjuk a kiláto-
gató nézőket is!

Az idei évben hazai rendezésű nemzetkö-
zi verseny nem lesz történelmi szakágban, 
országos bajnokság azonban a szokásoknak 
megfelelően 2019-ben is megrendezésre kerül 
szeptember elején. A helyszíne azonban nem 
lesz szokványos. Kassai Lajosnak köszönhető-
en országunk egyik legszebb természetközeli 
helye, a Kassai-völgy ad majd otthont az idei 
év legjelentősebb történelmi íjász eseményé-
nek. Terveink szerint a Kötöny Népe íjászai 
is ott lesznek.

Kötöny Népe íjászok nevében:
Molnár Ferenc Karaul

POSTALÁDA

Idén is a dobogót célozzuk meg
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A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 
Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény

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

pályázatot hirdet

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott 
idejű közalkalmazotti jogviszony. 

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

cagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Há-
ziorvosi Intézmény, 5300 Karcag, Széchenyi sgt. 27.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: fogászati asz-
szisztensi feladatok ellátása iskolafogászati körzetben.

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

Pályázati feltételek: 
 - fogászati asszisztens vagy fogorvosi asszisztens vagy 

klinikai fogászati higiénikus végzettség szükséges,
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvő-

képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 - részletes szakmai önéletrajz,
 - szakmai végzettséget igazoló okirat másolata,
 - adatkezelési hozzájárulás megadása,
 - büntetlen előélet,
 - erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén).

A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást 
követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 25. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
 Hodos Bálintné, a KTKT Idősek Otthona és Háziorvosi 

Intézmény intézményvezető nyújt. Tel: 06/59-312-716                 

A pályázatok benyújtásának módja: 
 - személyesen, Hodos Bálintné intézményvezetőnél, 

a KTKT Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény 
székhelyén (5300 Karcag, Varró u. 1-3. szám alatt),

 - postai úton, a pályázatnak a KTKT Idősek Otthona 
és Háziorvosi Intézmény - címére történő megküldé-
sével (5300 Karcag, Varró u.1-3. szám), 

 - elektronikus úton a kgszoc@enternet.hu e-mail címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28. 

FOGÁSZATI ASSZISZTENS

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk a református iskola 

iránt érdeklődő kedves szülőket
beiskolázási szülői tájékoztatónkra.

Időpont: 
2019. március 7. (csütörtök) 16.30 óra

Helye: 
közösségi terem (földszint)

(Varró u. 4. szám)

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket!

Iskolavezetés

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

Kedves Olvasóink!

Következő lapszámunk 
2019. március 1-jén jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

Megbontotta a 
melléképületet

A Karcagi Rendőrkapi-
tányság eljárást indított lo-
pás bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja mi-
att R. Krisztián kunhegyesi 
lakos ellen. A 27 éves férfi 
2019. február 18-án Kunhe-
gyesen bement egy lakat-
lan ingatlanra, ahol meg-
bontotta a melléképületet 
és annak faanyagát, illet-
ve a nyitott szín alatt tárolt 
szekrényt és heverőt eltu-
lajdonította. A rendőrök a 
beszerzett adatok alapján 
azonosították, és gyanúsí-
tottként kihallgatták a jog-
sértőt.

Pozitív szonda

Járőrök ellenőriztek 2019. 
február 16-án éjszaka Kar-
cag belterületén két gépko-
csivezetőt, akiknél az alkal-
mazott alkoholszonda pozi-
tív értéket mutatott. A Kar-
cagi Rendőrkapitányság jár-
művezetés ittas állapotban 
vétség elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt in-
dított eljárást a három férfi-
val szemben.

Megrongáltak 
egy autót

A kisújszállási tulajdonos 
2019. február 13-án délután 
tett bejelentést a helyi rend-
őrőrsön, hogy gépkocsiját 
ismeretlen megrongálta. A 
rendőrök azonnal adatgyűj-
tésbe kezdtek. Ennek ered-
ményeként megállapítot-
ták, hogy 2019. február 10-
én délután négy fiatal sé-
tált a település egyik utcá-
ján, majd egy szelektív hul-
ladékgyűjtőből különféle 
üvegeket vettek ki, amelye-
ket szétdobáltak és össze-
törtek. Egyikőjük eltalálta 
az utcán parkoló személy-
gépkocsit, amelynek szélvé-
dője berepedt. A rendőrök 
azonosították a garázdaság 
bűntett elkövetésével meg-
alapozottan gyanúsítható 
13, 14,15 és 16 éves fiatalo-
kat. A rendőrök két fiatalko-
rú fiút már gyanúsítottként 
kihallgattak az ügyben, 15 
éves társukat egyelőre kere-
si a hatóság.

Rendőrségi 
hírek
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Anyakönyv
Házasságkötés

2019. február 15. 
Szajkó Vivien - Kály Zsolt 

Halálozás
Magyar József 
 (1950) 

Hajnal Jánosné 
(Kiss Margit) 
 (1930)

Kocsis Ferencné 
(Kökény Irén) 
 (1963) 

2018. február 22. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Gyermekpercek
18.30 Székely konyha 
 - Erdélyi gasztronómia
19.05 Nagykunsági krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Kovács Sándor
 Téma: megkezdődött a parlamenti 
 ülésszak
 Karcagi hírek
 - Karcag Város Sportjáért Díj
 - Kenyérsütés hagyománya
 - Fejlesztések térségünkben
 - Új tanulásirányító rendszer
 - Évet értékelt a Járási Hivatal
 - Asztalitenisz verseny
 - Elfogadták a város költségvetését
 - Nyílt nap a Refiben
 - Helyesírási verseny
 - Karcag város kultúrájáért 
 dolgozik
 - Internetes zaklatás
 Háttér
 Téma: Györffy Néptánc Gála
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.20 Mándoky Kongur Istvánra 
 emlékeztünk

2019. február 25. hétfő
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Sztárportré
19.00 Olaj TV - Olaj KK mérkőzése
20.30 Nagykunsági Híradó
20.50 Székely konyha
21.05 Nagykunsági krónika

2019. február 26. kedd 
(ismétlés kedd)
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet
19.20 Karcagi hírek
20.00 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise
21.00 Nótaszó
22.00 Karcagi rendezvény

2018. február 28. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Gyermekpercek
18.30 Székely konyha 
 - Erdélyi gasztronómia
19.05 Nagykunsági krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: dr. Borsos Anikó
 Téma: támad az influenza
 Karcagi hírek
 - Öko-pályázat a Kovátsban
 - Népszerű a nyelvvizsga
 - Újra főztek a chéfecskék
 - Karcag Város Kultúrájáért Díj
 - Koszorúzás a múzeumnál
 - Legyél te is mezőgépész
 - Egyre többet járunk étterembe
 - Fejlesztések Kunmadarason
 - Karcagi turkológusra emlékeztek
 - Sok karcagi utazott külföldre
 - Emelkedtek a bérek
 - Ivóvízminőség-javító fejlesztések 
 Kunmadarason
 Háttér
 Téma: Györffy Néptánc Gála
20.10 Nagykunsági Híradó  
20.20 Húsz év a NATO-ban

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 23-24. 
 dr. Godó Zoltán 

 Karcag, Körös utca 40. 

 Tel.: 06/30-218-5722

Február 23. (Szombat)
8.00-13.00 óráig

 Berek Patika 

 (Kiss Antal utca 3.)

9.00-20.00 óráig

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Február 24. (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.)

 - Minőségi ellenőr (Kisújszállás),
 - Élelmiszer eladó - egyszerűsített foglakoztatás (Kisúj-

szállás),
 - Gyógyászati segédeszköz eladó (Karcag),
 - Cukrász - egyszerűsített foglakoztatás (Kisújszállás),
 - Általános asztalos - egyszerűsített foglakoztatás (Karcag),
 - Forgácsoló - CNC vezérlésű gépeken szerzett tapaszta-

lat (Kisújszállás), 
 - Kőműves (Karcag),
 - Ács (Karcag),
 - Vezeték- és csőhálózat-szerelő (Karcag),
 - Burkoló (Karcag),
 - Szobafestő mázoló (Karcag),
 - Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kezelő-

je - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Targoncavezető - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Egyszerű ipari foglalkozás - egyszerűsített foglakozta-

tás (Karcag).
 - Egyéb, egyszerű építőipari foglalkozású (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:

Kedves betegeink, 
kedves ellátottaink!

Tájékoztatni szeretnénk Önö-
ket, hogy az „EFOP-2.2.19-17- 
2017-00036 sz. Járóbeteg szak-
ellátó szolgáltatások fejleszté-
se a Kátai Gábor Kórházban” 
pályázat keretén belül a felújítási munkálatok I. 
üteme lezárult, és az érintett szakrendelések 2019. 
február 11-én visszaköltöztek az eredeti helyükre.

A II. ütemben érintett területeken lévő rendelé-
sek helye a következőképpen változik:
 - A Baleseti sebészeti szakambulancia leköltözik a föld-

szinti átvilágító helyiségbe (Laboratóriummal szemben).
 - A szerdai napokon történő ESWL kezelés a Sürgőssé-

gi betegellátó osztály kezelőhelyiségében történik to-
vábbra is.

 - A Bőrgyógyászati szakrendelés, valamint a Bőr- és 
Nemibeteggondozó az I. emeleti E024-es rendelőben 
található.

 - Az I. Belgyógyászati szakambulancia marad a IX. eme-
leten.

 - A II. Belgyógyászati szakambulancia az I. emelet 104-es 
rendelőbe, az eddigi Foglalkozás-egészségügyi rende-
lés helyére költözik.

 - A Foglalkozás-egészségügyi, valamint az Onkológiai 
szakrendelés átkerül a Pszichiátriai osztály I. emeletére.

 - Az Ortopédiai, Idegsebészeti, Gyermekneurológiai szak-
rendelések a IX. emeletre költöznek.

 - A Diabetológiai szakrendelés 06/59-507-178-as telefon-
száma megszűnt.
Amennyiben még több segítségre lenne szükségük, 

kérjük forduljanak a Beteginformációs Központ munka-
társaihoz (személyesen, telefonon: 06/59-507-106, email-
ben: beteginfo@kgkorhaz.hu), akik készséggel állnak ren-
delkezésükre.

Megértésüket köszönjük.

Nagyné László Erzsébet
mb. főigazgató

Kátai Gábor Kórház
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Ingatlan
Hat sor kertföld (kunyhóval) 
eladó Karcagon, a Komisz 
I-es kertben. Tel.: 06/70-341-
7810.

96 m2-es családi ház, teljes 
közművel, központi fűtéssel 
(gáz és vegyes tüzelésű ka-
zánnal) eladó. Tel.: 06/59-300-
129. 

Karcagon, a Takács Péter utcá-
ban 3,5 szobás családi ház el-
adó. Irányár: 20,5 M Ft. Kisebb 
kertes házat, lakást beszámí-
tok. Tel.: 06/30-789-5323.

Régi típusú rendezett paraszt-
ház eladó Karcagon, az Attila 
utca 47. szám alatt. (Víz, vil-
lany, cserépkályha van.) Tel.: 
06/59-300-842, 06/59-300-
322, 06/30-713-7254, 06/30-
903-1697.

Karcagon háromszobás, ker-
tes családi ház eladó. Tel.: 
06/30-602-6157.

Karcagon a városközpont-
ban, a Kisújszállási út ele-
jén ház, nagy portával eladó. 
Vállalkozásra, felújításra, épí-
tésre is alkalmas. Tel.: 06/30-
647-6496.

Karcagon kockaház, kétféle 
fűtési lehetőséggel, lakható 
alsóépülettel, rendezett ud-
varral, gyümölcsfákkal, fő-
tértől, piactól 2 percre eladó. 
Tel.: 06/70-391-2522, 06/30-
439-4839.

Karcag városközpontban 50 
m2-es, IV. emeleti, kétszobás 
lakás eladó. (Bolt, bölcsőde, 
óvoda, iskola a közelben.) 
Tel.: 06/30-208-0095.

Vegyes
Eladó minőségi tűzifa kony-

hakészen, kalodába rende-

zetten, sorba rakva (bükk, 

tölgy és gyertyán vegye-

sen). Ára: 14.000 Ft/kaloda. 

Ugyanitt méter szálban is 

kapható. Ára: 27.000 Ft/m3. 

Ingyenes házhozszállítás. 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. 

Lakótelepi lakás bejárati ajtó 

eladó (15.000 Ft). Tel.: 06/30-

326-4531.

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 kiegé-

szítőkből. Nyitva mindennap 

9.00-18.00 óráig. Olcsó árak, 

óriási választék.

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 személyes, 

50.000 Ft). Érdeklődni: 06/30-

696-5288-as telefonszámon. 

Kétszárnyú vas ajtólap, ke-

resztvágó fűrész, éjjeliszek-

rény, tükör, hajszárítóbura 

(fotellal), éjjeli lámpák, kazán-

hoz piszkavas, esernyők, ab-

lakra vasrács, hajmosótálhoz 

pajzs, csap (10 literes fali me-

legítőhöz), felmosóvödör, 

függönytartók eladók. Tel.: 

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

2295.

Eladó: heverő, villanymotor-

ok, 40x40-es pala, kékkő, ke-

resztvágó fűrész, kályhacsö-

vek, villa, lapát, kasok, fatek-

nő, fali gázmelegítő, 60 literes, 

újszerű fagyasztószekrény, 

befőttesüvegek, polcok ga-

rázsba, mázsa (súlyokkal), robi 

kapa fűnyíróval. Tel.: 06/30-

967-5578.

2 db gázpalackot vásárolnék, 

nyomáscsökkentővel együtt. 

Tel.: 06/30-827-0948.

2 db szőlőprés (zúzóval) ol-

csón eladó. Tel.: 06/59-313-

584, 06/30-245-6421.

Kertes ház, a mellette lévő 

500 m2-es telek, kürtőska-

lácskészítő-gép, betonkeve-

rő, salgó polc, fűnyíró, régi-

ségek, kézikocsi, bőr ülőgar-

nitúra, 3 és 4 részes szekrény-

sor, 28-as női bicikli, fagyasz-

tó eladó. Tel.: 06/20-230-1202. 

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

Kopasztott, rántani való csir-

ke eladó. Karcag, Soós I. utca 

12. Tel.: 06/59-311-969, 06/30-

244-5160.

Eladó 4 db hasas birka áprilisi 

elléssel. Tel.: 06/30-967-5578. 

Hagyományosan hizlalt 120 

kg-os hízó eladó. Tel.: 06/30-

551-6995.

Állás
Karcagi állattenyésztő telepre 

állatgondozót keresünk kint-

lakással. Tel.: 06/20-981-7791.

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle ja-

vítás, cipzárcsere, felhajtás, 

bőrkabát- 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 növényvé-

delmi szaktanácsadást, szak-

irányítást. 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 elszállí-

tom! (Mosógép, hűtőgép, gáz-

készülék, autó-motor akkumu-

látor, stb.) Tel.: 06/30-265-4197.

Vállaljuk az alábbi munkákat: 

épületek építését, bontását, 

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.

Gondozást vállalok (bevásár-

lást, takarítást).  Tel.: 06/30-

381-0557.

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!

Véradás
Ideje: 

2019. március 12. (kedd) 
14.00-17.30 óra

Helye: 
Kátai Gábor Kórház, 

1. emeleti előadói terem

Tájékoztatás
Ezúton tájékoztatjuk 

kedves Vendégeinket, hogy az 
Akácliget Gyógy- és Strandfürdő az 

E-ON karbantartási munkálatai miatt 
2019. március 5-én (kedden) 

zárva tart. 

Megértésüket köszönjük!
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SPORT

A Kun-kar junior csapata ismét jól teljesített a Sárosdon megrendezett XV. Visegrád Juni-
or Armwrestling GP-n, ahol Mészáros Dominik első lett bal kézzel, jobbal pedig második. 
Perla István és Reményi Bence is jól szerepeltek, hiszen ezen a neves versenyen az 5-6. helyet 
sikerült megszerezniük mind a két kézzel. További sok sikert kívánunk nekik! Köszönjük 
a támogatóinknak: a Kanász-Nagy Optikának, Hubai Imrének és Hubai és Hubai Kft-nek.

Vályi-Nagy Imre 

Sárosdon versenyeztek a szkanderosok

2019. február 2. (szombat)

Oyama Kupa Országos Bajnokságot rendezett a Kyokushin 
Karate szervezet Szarvason. 

Gyarmati Imre, a karcagi karate szakosztály vezetőedzője 
elmondta, 335 karatés indult 49 klubból. A Karcagi SE-t két 
versenyző képviselte.

Formagyakorlatban Simonné Gyarmati Ildikó II. helye-
zést ért el. Ifjúsági kategóriában Magyar Levente – küzde-
lemben, könnyűsúlyban szintén II. helyezett lett. Ez az ered-
ménye azért is értékes, mert a mínusz 60 kg-os súlycsoport-
ban Levente csak 48 kg-os testsúllyal rendelkezett. Ezenkívül 
elindult formagyakorlatban is, ahol a második helyen vég-
zett. A versenyen Gyarmati Imre kiemelt vezetőbíróként te-
vékenykedett.

Legközelebbi versenyük március 09-én Horvátországban 
lesz, ahol már 10 ország versenyzői küzdenek meg egymás-
sal. Március végén a válogatottak részére edzőtábort szervez-
nek, amelyen Magyar Levente és Simonné Gyarmati Ildikó is 
részt vesz. Ifj. Gyarmati és id. Gyarmati Imrét pedig felkér-
ték az edzések levezetésére. Az Európa bajnokság november-
ben Grúziában kerül megrendezésre.  

B. I.

Dobogón a karcagi versenyzők
K A R A T E

B I R K Ó Z Á S

Gyomaendrődön került meg-
rendezésre február 16-án, szom-
baton a délkelet-magyarországi 
régió bajnoksága, amely egyben 
feljutási lehetőség volt a fiatalok 
számára az országos döntőn va-
ló részvételre. Az elmúlt másfél 
hónap felkészülését kisebb zök-
kenők tarkították, de a karca-
gi fiúk remekül helytálltak így 
is, hiszen a hat indulóból mind a 
hatan jogot szereztek az OB-n va-
ló indulásra. Huszonhárom szak-
osztály száztíz versenyzője mér-

te össze tudását a viadalon, sőt 
Urbán Zoltán duplázott, és kor-
engedménnyel a magasabb kor-
csoportban is érmes lett. 
Eredményeink:

Diák II-es korcsoport, 2008-
2009-ben születettek: 32 kg - 
Czinka Dominik III., 35 kg - 
Szabó Sándor III., 42 kg - Bu-
rai Ricardo II., 54 kg - Urbán 
Zoltán I. Mind a négyen beju-
tottak az Egerben megrendezés-
re kerülő országos döntőbe.

Diák I-es korcsoport, 2006-

2007-ben születettek: 50 kg - 
Tarjányi Gergő III., 54 kg - 
Urbán Zoltán III. (korenged-
ménnyel indult, és nagyon jól 
birkózott), 69 kg - Nagy Sán-
dor II. Itt Tarjányi és Nagy ju-
tott be a zalaegerszegi orszá-
gos döntőbe. Mindkét esemény 
márciusban lesz. 

Hajrá karcagi birkózás, csak 
így tovább, várunk sok-sok fi-
atalt, hogy részesei lehessenek 
további sikereinknek!

Szűcs András

Hét éremmel kezdték az évadot

Horgászok figyelem!
2019. február 24-én (vasárnap) 
8-12 óráig társadalmi munkát 

szervezünk a Téglagyári 
horgásztónál. 

Lapátot, gereblyét, villát 
mindenki hozzon magával! 

elnökség


