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A Györffy István Katolikus Általános Is-
kola szülői munkaközösségének szerve-
zésében március 2-án, szombaton a Déry-
né Kulturális Központban 23. alkalommal 
került megrendezésre az iskola „Nyelvi la-
borral a nyelvtanulásért” Alapítvány bálja. 

A rendezvényen jelen volt dr. Fazekas 
Sándor országgyűlési képviselő, koráb-

bi földművelésügyi miniszter, Dobos Lász-
ló, Karcag város polgármestere, Pánti Ildikó 
önkormányzati képviselő, az iskola nyugal-
mazott igazgatója, Gulyás Zsolt plébános, 
érseki tanácsos, az iskola lelki vezetője, va-
lamint Molnár Pál önkormányzati képviselő, 
az iskolaszék elnöke is. 

(Folytatás az 5. oldalon...)

Huszonharmadik alkalommal 
rendezték meg a Györffy bált

A Magyar Ápolók Napja 
alkalmából ünnepséggel kö-
szöntötte a Kátai Gábor Kór-
ház vezetése, a Magyar Ápo-
lási Egyesület karcagi szerve-
zete és a Kátai Gábor Alapít-
vány a kórház ápolóit márci-
us 1-jén, pénteken. A rendez-
vényen elismerések átadására 
is sor került.

A Magyar Ápolók Napja al-
kalmából szervezett ünnepsé-
gen elsőként Kabai Annamá-
ria, a Magyar Ápolási Egyesü-
let karcagi szervezetének elnö-
ke tartott ünnepi beszédet. - A 
mai napon emlékezni és ünne-
pelni gyűltünk össze. Emlékez-
ni Kossuth Zsuzsannára, az el-
ső országos főápolónőre, és ün-
nepelni, vagy inkább megerősí-
tést nyerni abban, hogy fontos 
és értékes tagjai vagyunk a ma-
gyar társadalomnak. Ezt bizo-
nyítja, hogy 2014 februárjában 
az Országgyűlés határozattal 

ismerte el az ápolók munkáját, 
társadalmi szerepét azzal, hogy 
Kossuth Zsuzsanna születés-
napját a magyar ápolók napjá-
vá nyilvánította – fogalmazott, 

és szólt az első országos főápoló 
munkásságáról.

Kovács Sándor, városunk és 
térségünk országgyűlési képvi-
selője köszöntőjében kiemelte, 

hogy az ápolókban sokkal több 
az empátia, az együttérzés és a 

segíteni akarás, ami egy egész-
ségügyi dolgozót megkülön-
böztet más emberektől. - Akik 
itt ülnek, mindegyiküket ki-
válogatta az élet, a sors vagy 
a jó Isten egy olyan feladatra, 
amit végezni és bírni kell nem 
magukért, hanem másokért – 
mondta a képviselő, majd meg-
köszönte mindenkinek a mun-
káját.

Kovács Szilvia alpolgármes-
ter Karcag Város Önkormány-
zata és Dobos László polgár-
mester nevében köszöntötte a 
megjelenteket. - Önök nekünk 
mindig csak adnak. Mi pedig 
ezt örömmel kapjuk, hiszen a 
gyógyulásunkat segítik, bár 
igyekszünk minél kevesebbet 
találkozni, de ha szükség van 
rá, mi önökre vagyunk utalva 
– fogalmazott Kovács Szilvia. 

(Folytatás a 4. oldalon...)

Köszöntötték a kórház ápolóit

Megtartotta soros ülését Karcag Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete február 28-án, csütörtökön. A napirendi 
pontok között elmúlt évi beszámolók és idei munkatervek is 
szerepeltek.

Az ülés elején egyperces néma felállással tisztelgett a képvise-
lő-testület a kommunizmus áldozatai előtt a február 25-ei emlék-
nap alkalmából.

Első napirendi pontként kilenc igen és két tartózkodás mellett 
elfogadta a képviselő-testület az előző év utolsó negyedévi költ-
ségvetésének módosítását. Karcagi-Nagy Zoltán, a Pénzügyi, Fej-
lesztési és Mezőgazdasági Bizottság elnöke beszélt az átcsoporto-
sításokról, támogatásokról, majd elmondta, hogy a 2018. évi bevé-
teli és kiadási főösszeg előirányzata így 8.306.176.707 forint. Sze-
pesi Tibor képviselő, a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető 
Fórum támogatását is kifejezte a napirendi pontnál.

Támogatták a képviselők a közterületi térfigyelőkamera-rendszer 
működtetéséről szóló rendelet módosítását, valamint a térfigyelő 
kamerák adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági szabályzatá-
nak elfogadásáról szóló határozat módosítását.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Testületi ülés
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(...folytatás az 1. oldalról)
Egybehangzóan elfogadta a 

testület a közterületek elneve-
zéséről, valamint az ingatlanok 
házszámozásáról szóló önkor-
mányzati rendelet módosításá-
ról szóló javaslatot. Ez alapján 
négy külterületi ingatlan címe 
került megállapításra Szűcs ta-
nya, Mészáros tanya, Varsányi 
halas tanya és Szopkó major el-
nevezésekkel.

Egyhangúlag támogatták a 
képviselők a Déryné Kulturális, 
Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár, valamint a Györffy 
István Nagykun Múzeum 2018. 
évi tevékenységeiről szóló be-
számolóit. Mindkét intézmény 
vezetője, Szepesi Tibor és dr. 
Nagy Molnár Miklós is szóban 
kiegészítette a leírtakat, beszél-
tek a már hagyományossá vált 
programokról, ugyanakkor az 
elkövetkezendő időszak terve-
iről is, ezzel már érintve a kö-
vetkező napirendi pontokat, 
amelyben a két intézmény 2019. 
évi munkaterveit hagyta jó-
vá a képviselő-testület. Dobos 
László polgármester gratulált 
az igazgatóknak és munkatár-
saiknak, és további eredményes 
munkát kívánt.

Tartózkodás nélkül megsza-
vazta a testület az államház-
tartás körébe nem tartozó civil 
szervezetek pénzügyi támogatá-
sát. Pánti Ildikó képviselő hang-
súlyozta, hogy a felosztható két 
millió forintból a beérkezett öt-
venegy pályázó mindegyike ré-
szesül, amelyet főleg működési 
költségeik, kiadásaik fedezésére, 
kirándulások szervezésére, va-
lamint rendezvények megszer-
vezésére fordítanak. 

Támogatták a képviselők a 
Helyi Esélyegyenlőségi Prog-
ram megalkotására a javasla-
tot. A program 2013-ban elké-
szült, amelyet ötévente meg kell 
újítani. 

Egybehangzóan elfogadta a 
testület a Karcag Városi Ön-
kormányzat és a KÖZVIL Rt. 
közötti, Karcag város közvilá-
gítási rendszerére kötött kar-
bantartási, üzemeltetési szer-
ződés felbontásáról szóló javas-
latot. Dobos László polgármes-
ter elmondta, a város érdekeit 
szem előtt tartva új közbeszer-
zést írnak ki, amelyen az emlí-
tett cég is részt vehet. 

Megszavazta testület a tele-
püléskép védelméről szóló ön-
kormányzati rendelet módosí-
tásával kapcsolatos előkészítő 
munkálatok elindításának ja-
vaslatát. Dobos László polgár-
mester elmondta, olyan ma-
gántulajdonban lévő épületek-
ről van szó, amelyeknél a vé-
dettség miatt gondot okoz az 
épületek lebontása vagy az in-

gatlanok eladása. Mivel az ön-
kormányzat nem tud anyagi 
forrást biztosítani a védett épü-
letek megóvására, így a védett-
ség levételét javasolták tíz in-
gatlan esetében.

Pótnapirendi pontként név 
szerinti szavazáson egybehang-
zóan támogatták a képviselők a 
javaslatot az ivóvíz- és szenny-
vízhálózat rekonstrukciójának 
javítására. Az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium ál-
tal kiírt pályázaton a vízi köz-
művek állapotának javítására 
70%-os támogatás mellett kb. 99 
millió forint nyerhető el, amely-
hez az önerőt a bérleti díj terhé-
re lehet elszámolni.

Támogatták a javaslatot a ví-
zi közművek energiahatékony-
ságának fejlesztése, támoga-
tás igénylésére is. A pályáza-

ton 50%-os pályázati támoga-
tottság nyerhető el, az 50% ön-
erő a bérleti díj terhére számol-
ható el.

A testületi ülés elején Dobos 
László polgármester a Karcag 
Városi Önkormányzat nevé-
ben köszöntötte Kabai Anna-
máriát, a Kátai Gábor Kórház 
szakasszisztensét, aki a Ma-
gyar Ápolók Napja alkalmá-
ból kiemelkedő szakmai mun-
kájának elismeréseként Pro-
Sanitate Díjban részesült.

Gratulált Szopkó Lászlónénak 
és Ézsiás Antal gazdálkodók-
nak, akik a JNSZ Megyei Gazda-
fórum Öntözési Szakmai Konfe-
rencián kiemelkedő gazdálkodó 
tevékenységükért az „Év gazdá-
ja” díjban részesültek.

Köszöntötte továbbá Barta 
Mihály főtörzsőrmestert, a Kar-

cagi Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség hivatásos tűzoltóját, aki 
JNSZ megye „Év vonulós tűzol-
tója” elismerésben részesült.

Napirend előtt Lengyel János 
a jégkrémes autó zavaró zené-
jének szabályozásáról, a felhal-
mozott elektronikai hulladé-
kokról, a Vadvirág parkolóban 
való szemetelés megoldásáról 
kérdezett. Dobos László pol-
gármester elmondta, nincs le-
hetőség szabályozni az említett 
autó tevékenységét, csakúgy, 
ahogy más megkülönböztető 
jelzést használó autóét – men-
tő, tűzoltó, rendőrség – sincs. 
Az elektronikai hulladékkeze-
lő nem tartozik az önkormány-
zat hatáskörébe, ugyanakkor a 
Vadvirág parkoló takarítására 
felkérte a Városgondnokságot.

Molnár Pál képviselő napi-
rend előtt zebrák felfestésének 
a lehetőségéről – pl. Bikásház 
előtt – érdeklődött. Dobos Lász-
ló kérte, hogy minden képviselő 
a saját körzetében járjon utána a 
zebrák helyzetének.  

Andrási András képviselő a 
tervezett kerékpárút nyomvo-
nalának módosítási lehetőségé-
ről érdeklődött. A városveze-
tő elmondta, a terveket már be-
adták, nincs lehetőség utólagos 
módosításra.

A testület munkaterv szerin-
ti következő ülését március 28-
án tartja.

Kapás Mónika

KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Conchita 
Wursttól a 

kedves D.K.-ig
Valószínűleg sok nézőnek meglódult 

a fantáziája, amikor a Facebook-on 
meglátta Conchita Wurst kisasszonyt 
hófehér, mélyen kivágott estélyiében, 
ahogy igyekszik fel a Bécsi Operaház (a 
Staatsoper) lépcsőin a nagy bálterem-
be, ahol az úri közönség táncolt, felte-
hetően bécsi keringőt. Talán Kurz kan-
cellár is felkéri egy táncra, vagy viszont. 
(Most tekintsünk el attól az aprócska 
talánytól, hogy hölgyválasz vagy egy 
„kurzos kacsintás” következtében ka-
rolnak egymásba, csupán a lényegre 
fókuszáljunk!) A „Kék Duna keringőre” 
lejtenek, pördülnek, majd mélyen egy-
más szemébe néznek. 

S nem hiszem, hogy messze járnék 
attól a feltételezéstől, ha valaki ezt a ví-
ziót mondjuk a königgratzi csata után, 
az osztrák uralkodónak, Ferencz József 
császárnak elmeséli, nemhogy nem hit-
te volna, hanem Kufstein várának töm-
löcébe veti az illetőt minimum húsz 
évre. De még az ifjabb Johann Strauss 
– a Valcer szerzője – is otromba tréfá-
nak vélte volna, pedig ő nem is tudott 
igazán keringőzni. (Viszont a női nem 
iránt felettébb nagy vonzalmat érzett.) 
Valószínűleg elküldte volna ő is mele-
gebb éghajlatra a „jövőbelátót”, szóra-
kozzon mással, ne nézze őt hülyének!

Hát igen, cirka másfél évszázad múl-
tával (a Staatsoper elődje ugyanis, 1869. 
május 25-én nyitotta meg kapuit) mi-
lyen nagy a történelmi ív, a császárság-
tól a köztársaságig, a nagybajuszú Ferenc 
Jóskától a nyalka Kurz kancellárig. A sö-
tét, feudális emberi jogoktól a demokra-
tikus emberi méltóságig, egy nagy „euro-
péer társaságban” Kurz és Conchita Wurst 
egymásnak teszik a szépet. Vajon miről 
is enyeleghetnek egymással? Kurz meg-
dicséri Conchita kisasszony elragadó to-
alettjét, a kisasszony pedig Kurz „férfi-
as elszántságát” az „Európai Egyesült Ál-
lamok” ügyében, no meg, az „egyfajta 
másság” iránti toleranciáját.

S talán még szóba kerülnek a ma-
gyar „sógorok” is, akik között sok olyan 
bunkó és mucsai van, hogy nem átall-
ják a DK „Demokratikus Klárikáját” 
balkáni és barbár jelzőkkel illetni. Pe-
dig micsoda nő ez a Klárika! Majdnem 
olyan, mint a Sárika (Bródy Janika egy-
kori dalában), akinek a „szíve kitárva”, 
a szeme meg egy „nagy szivárvány”. A 
néppel pedig tűzön-vízen át az „Európai 
Egyesült Államokba”.

Ó milyen kár, hogy nem lehet most 
itt velünk Klárika – sóhajtana fel Wurst 
kisasszony: átölelném, és elénekelnénk 
együtt a bálozóknak Pápai Joci kedvenc 
dalát, mert biztosan az ő „apucikájáról” 
is szól.

Másnap meg megnyitnánk az Apró 
Cukrászdát a Stephansplatzon...

-ács-

Testületi ülés

2019. február 25-én került megrende-
zésre Kazahsztán Kizilorda Kamarazeneka-
rának koncertje „A TÖRÖK VILÁG DALLA-
MAI” címmel. Az esemény a Yunus Emre 
Intézet szervezése alatt zajlott. Yunus 
Emre Alapítvány tevékenységeinek célja 
Törökország kiemelkedő és gazdag kultú-
rájának nemzetközi szinten történő bemu-
tatása. Az eseményt megelőző este Hor-
váth László tiszteletbeli kazah konzul va-
csorát adott a koncert szervezői, fellé-
pői és a díszvendégei részére a Széche-
nyi Kertvendéglőben. A vacsorán töb-
bek között részt vett Nurbakh Rustemov, 
Kazahsztán nagykövete, Dr. Vilayat M. 
Guliyev, Azerbajdzsán nagykövete, Ahmet 
Akif Oktay, Törökország nagykövete, az 
alapítvány elnöke, munkatársai és a kama-
razenekar tagjai. Horváth László emléktá-
lat kapott Mr. Yerzhan Abdrakhmanov úr-
tól, a kamara kreatív csapatának vezető-
jétől. Ezzel a jelképpel kívánta kifejezni, 
mennyire becsüli Horváth úr erőfeszítéseit 
a két ország közötti gazdasági, kereskedel-
mi és nem utolsó sorban kulturális kapcso-
latainak építését tekintve. Ezt követően a 
vacsoráért köszönetet mondva, az együt-
tes eljátszott néhány dalt a vendégeknek. 

Horváth László 
tiszteletbeli kazah konzul

Kazah kapcsolatok ápolása

Barta Mihály tűzoltónak az elismeréshez az önkormányzat 
nevében Dobos László polgármester gratulált
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KARCAG VÁROS KITÜNTETETTJEI

Andor László Istvánné
Andor László Istvánné az elmúlt 

évben a Györffy István Katolikus Ál-
talános Iskola matematika-fizika 
szakos tanáraként vonult nyugdíj-
ba. Saját bevallása szerint, az el-
múlt negyven évnyi aktív mun-
kaviszonyt követően már vár-
ta azt a fajta pihenést, ami a 
nyugdíjas évekkel jár. Ezért is 
volt külön öröm számára, hogy 
idén megkapta az Emberi Erő-
források Minisztériumának El-
ismerő Oklevelét. Egyáltalán nem 
számított rá, de igazán jól esett ne-
ki, hogy ilyen módon is elismerték a 
pedagóguspályán eltöltött idejét. 

Karcagon született. A Kiskulcsosi Álta-
lános Iskolába járt, a Gábor Áron Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskolában érettségizett, majd ezt követően Egerbe jelent-
kezett a Ho Si Minh Tanárképző Főiskolára, ahol 1978-ban végzett matematika-
fizika szakos tanárként. Erős volt a kötődése Karcaghoz, ezért hazajött. A Györffy 
István Általános Iskolában kezdett dolgozni 1978. augusztus 1-jén, ahol nyugdíj-
ba vonulásáig, 2018. december 15-éig tanított. A gyerekek nevelése, oktatása mel-
lett bekapcsolódott a felnőttképzésbe is.

A matematika és a fizika a „nehéz” tantárgyak csoportjába tartozik. Célja 
az volt, hogy ezeket megszerettesse, elfogadtassa diákjaival úgy, hogy megma-
radjon egy jó tanár-diák kapcsolat. Munkájára mindig is a pontosság és a kö-
vetkezetesség volt a jellemző, valamint fontos volt számára a folyamatos szak-
mai megújulás. Elsők között vett részt a pedagógusok megmérettetésén, minő-
sítésén.

Számtalanszor versenyeztetett a Curie Matematika Emlékversenyen, a Zrí-
nyi Ilona Matematika Versenyen, a Jedlik Ányos Fizika Versenyen. Legtöbb-
ször a „Molnár Anna Matematika Emlékversenyen” vett részt diákjaival. Ré-
szese volt kollégáival a „Kocka”, valamint a K&H által meghirdetett „Vigyázz, 
kész, pénz!” elnevezésű projekteknek, illetve az útravaló ösztöndíjprogram „Út 
a középiskolába” nevet viselő programnak is. 

A 2016/2017-es tanévben a Katolikus Pedagógiai Intézet Pályázatot írt ki „Di-
csérjük magyarok Szent László kerált” címmel. Pályaművük országos III. he-
lyezést ért el.

A nevelőtestület egyik központi egyéniségeként irányította az iskolai szak-
szervezetet, a közalkalmazotti tanácsot, volt igazgatóhelyettes is. Mindig aktí-
van vett részt az iskola életében. Az országos kompetenciamérés telephelyi koor-
dinátori feladatait is ellátta 2002-2017 között. 

Egyáltalán nem számított a díjra, de természetesen nagy örömmel tölti el, 
hogy átvehette ezt az elismerést. Elmondása szerint köszönet jár ezért a csa-
ládjának, hiszen segítették a munkáját. Problémái türelmes meghallgatásáért, 
a lelki támogatásért, az otthon nyugalmának biztosításáért. Köszöni a szülők 
segítségét, valamint hálás Kovács Miklós Istvánné igazgatónőnek, hogy mun-
kája elismeréseként a tanév végén Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, a magyar 
kultúra napján pedig kiemelkedő szakmai tevékenységéért Miniszteri Elisme-
rő Oklevelet vehetett át.

A tanárnő elmondta, hogy ugyan már nyugdíjas, de év eleje óta ismét erősíti a 
Györffy István Katolikus Általános Iskola tanári karát, mint kisegítő pedagógus.

- Megállapodtunk az intézmény vezetőjével, Kovács Miklós Istvánnéval, 
hogyha az iskolának rövidebb időszakokra szüksége lenne a munkámra, termé-
szetesen számíthatnak rám. Tulajdonképpen mindig energiával tölt fel, ha a kol-
légák és a tanulók között vagyok, ez mindig „ad” és nem „elvesz”. Nagyon jó ér-
zés most a gyerekek és a kollégák között lenni, és beszélgetni akár a munkatár-
sakkal, vagy segíteni a diákoknak - fogalmazott a pedagógus.   

A legfőbb célja most már viszont az, hogy a családdal töltse a nyugdíjas évei 
legnagyobb részét. Szerencsésnek mondhatja magát, mert ugyan a gyermekei 
Budapesten élnek, ennek ellenére sok időt tölthet együtt óvodáskorú unoká-
jával. Szeretnek kirándulni, strandolni, kertészkedni, és bár valamikori nagy 
szenvedélyének, a hímzésnek már nem tud hódolni, de a keresztrejtvényfejtésre 
most már tud annyi időt szánni, amennyit mindig is szeretett volna. 

Brehó Mónika

Vinczéné Gál Katalin
Vinczéné Gál Katalin, a Karcagi 

Nagykun Református Általános Iskola 
pedagógusa idén vehette át a Peda-
gógus Szolgálati Emlékérmet. El-
mondása szerint nagyon megha-
totta, és nagyon örült annak, 
hogy megkaphatta ezt az elis-
merést. Ahogyan fogalmazott, 
egy ilyen miniszteri elismerés 
elgondolkodtatja az embert, 
számvetést készít, és végigte-
kint az elmúlt évtizedeken. 

Kunmadarason született, és 
az általános iskolát is itt végez-
te. Középiskolába Kunhegyesen, a 
Nagy László Gimnáziumba járt. 1977-
ben a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán 
tanítói oklevelet, orosz nyelvoktatói és könyvtá-
rosi képesítést szerzett.

Első munkahelye ott volt, ahol ő is tanult, a kunmadarasi Általános Iskolá-
ban. Nagy élmény volt számára, hogy a régi tanárai a kollégái lettek. 23 évig 
dolgozott Kunmadarason, ahol alsós tanulókat oktatott, valamint orosz nyel-
vet tanított a felső tagozatban. Később sikeresen elvégezte az orosz nyelvtanár-
ok átképzését. Német nyelvvizsgát tett, és német nyelvet is oktatott. Nagyon 
szeretett továbbképzésekre járni, a legújabb módszereket megismerni, és hasz-
nosítani az oktató-nevelő munkájában.

2000-ben lehetőség nyílott az államosított egyházi ingatlanok, a volt re-
formátus iskola visszaigénylésére Kunmadarason. Alapító tagként egy kollé-
ganőjével vállalták az újraindítást. A kezdeti küzdelmes évek után, ma már 
jól működő intézménnyé vált az iskola. Itt dolgozott 2007-ig, egy ideig igaz-
gatóhelyettesként is. Mindig is fontosnak tartotta a hitéletre nevelést, a diákok 
sokszínű fejlesztését, versenyeztetését.  

ORTE tagként (ez a szervezet fogja össze a Kárpát-medencei református in-
tézményekben tanító tanárokat) eljutott Kolozsvárra, Pápára, Nagykőrösre, az 
ott rendezett több napos konferenciákra.

2007-ben Karcagra költöztek, és a Karcagi Nagykun Református Általá-
nos Iskolában kezdett dolgozni, ahol a mai napig - nyugdíjazása után is - tanít. 
Több szakmai továbbképzésen vett részt, többek között elvégezte a „Hatékony 
tanítási módszerek a keresztyén iskolákban” című programot. 

Munkájában sokféle módszerrel dolgozik, az új módszereket a régi bevált 
metodikákkal vegyítve fokozza tanítása hatékonyságát.

Diákjai az egyházi iskolák közötti tanulmányi versenyek keretében szá-
mos helyre eljutottak, ahol helyi, valamint országos dobogós helyezéseket 
értek el. 

Tanítványai mind-mind szép életutat jártak be a saját szakmájuk területén, 
de a legfontosabb azonban mégis, hogy mindenki helytállt abban, amit hiva-
tásul választott.

- Egykori tanulóimból „ember” lett, a magyar társadalom hasznos tagjai-
vá váltak, és ez számomra, mint valamikori nevelő-oktató pedagógusuknak a 
legmegnyugtatóbb érzések egyike. Ma már a volt tanítványaim gyerekeit is ok-
tatom, és jóleső érzés meglátni bennük a tudásvágyat, és azokat a jó tulajdon-
ságokat, amelyek alapjait a szüleik tanítása, nevelése során „leraktam” - fogal-
mazta meg a kitüntetett.

Nagyon meghatotta és szívből örül a díjnak. Hálás a családjának, az isko-
lának, a kollégáinak, a tanítványainak és a szülőknek, hogy hozzásegítették a 
kitüntetéshez. 

Tervei között szerepel, hogy még dolgozni szeretne a Karcagi Nagykun Re-
formátus Általános Iskolában, ugyanakkor több időt szeretne tölteni a csa-
ládjával, bepótolva a „dolgos éveket”. 

- Szívesen kertészkedem, megtermelem és feldolgozom a zöldségeket és a 
gyümölcsöket a családom részére. Hobbim még a főzés, ami kikapcsol és krea-
tívvá tesz. Az utazásban mindig örömömet lelem. Szeretek olvasni, kedvelem a 
képzőművészetet is. Kiállítások, koncertek látogatása szerepel még terveim kö-
zött - mondta Vinczéné Gál Katalin.

Brehó Mónika

A magyar kultúra napja alkalmából a Karcag Város Kultúrájáért Díj és a Karcag Város Sportjáért Díj mellett az Emberi Erő-
források Minisztériuma Elismerő Oklevelét és Pedagógus Szolgálati Emlékérmet is átadtak a Déryné Kulturális Központ 
színháztermében január 22-én. A díjazottakat további terveikről is kérdeztük.
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A kisújszállási Városhá-
zán immár 18. alkalom-
mal rendezte meg az ön-
kormányzat március 2-án, 
szombaton a Nagykunsá-
gi Hagyományőrző Bálját.

A bál megnyitása előtt a 
Városháza Illéssy termében 
kamarakiállítás nyílt az Illéssy 
családról, akik több kunkapi-
tányt és a múlt század elején 
a város első polgármesterét 
is adták. A kiállítási tárgyakat 
Illéssy Ádám emeritus nagy-
kunkapitány és családja aján-
lotta fel, és adta át a város-
nak. Ezután a díszteremben 
elkezdődött a bál, amely-
nek mottója Illyés Gyula ku-
nokról szóló gondolatai vol-
tak: „büszkén emlegetik 
származásukat. Magyarok? Nem-
csak színmagyarok, hanem ráadá-
sul kunok ők, amin valami olyas-
mit értenek, hogy a magyarok-
nál is magyarabbak.” A bál kez-
detén dr. Bartha Júlia néprajz-
kutató mondta el a kun miatyán-
kot, majd a történelmi zászló-
kat a Nagykun Huszárbandérium 
tagjai hozták be, tárogatón Tóth 
Ákos játszott. A zászlókra emlék-
szalagot kötött dr. Berkó Attila 
kormánymegbízott, Nagy And-
rás regnáló nagykunkapitány és 
Kecze István polgármester, aki 
ezt követően köszöntötte hazánk 
35 településéről, valamint Kárpát-

aljáról és Székelyföldről érkezett 
vendégeket. 

A Nagykun Kapitányok Tanácsa 
döntött az idei Illéssy-díjazottról. A 
díjat Györfi Sándor Kossuth-díjas 
szobrászművész, Karcag emeritus 
nagykunkapitánya ajánlotta fel, akit 
a Jászkun Kapitányok a Hármas Ke-
rület - azaz a Nagykun, a Kiskun és 
a Jász Kerületek - főkapitányává vá-
lasztottak. A beiktatása májusban 
lesz Karcagon. A kapitányok döntése 
szerint Szűcs Imre tiszafüredi faze-
kasmester, a népművészet mestere 
a díjazott. Életútját Horváth György 
emeritus nagykunkapitány ismertet-
te. A díjátadó után a 48-as Olvasókör 

népdalkörei - Monoki Kálmánné 
vezetésével -, az Asszonykórus és a 
Férfi dalárda énekelt, citerán kísérte 
őket Angyal Ferenc.

Vacsora előtt Halász János or-
szággyűlési képviselő, a város dísz-
polgára mondott pohárköszöntőt. 
Az est meglepetésvendége Lász-
ló Attila kézdivásárhelyi énekes 
volt, akinek élete fontos pillanata 
volt 2011, amikor 14 évesen sikerrel 
szerepelt a Csillag születik műsor-
ban. A szívhez szóló székely és ma-
gyar dalok után elkezdődött a haj-
nalig tartó tánc, a talpalávalóról a 
Deciband zenekar gondoskodott.

DE

(...folytatás az 1. oldalról)
- Ápolónak lenni nagyon ne-

héz, de szép feladat. Nemcsak 
a betegek testét, hanem a lel-
két is gyógyítani kell, ha csak 
egy mosollyal és egy simogatás-
sal is – mondta alpolgármester 
asszony, majd az ápolókról, az 
ápolói szakmáról szóló verse-
ket, idézeteteket olvasott fel az 
ünnepelteknek.

Nagyné László Erzsébet mb. 
főigazgató kiemelte, hogy már 
ötödik alakalommal ünnepe-
lik ilyen formában az ápoló-
kat. - Fontos, hogy amit az ápo-
ló tanult, azt a gyakorlatban 
úgy tudja alkalmazni, hogy va-
lóban az a mosoly, az az empátia 
szívből jövő legyen. Nem mind-
egy, hiszen a beteg ember olyan, 
mint a gyermek, azonnal észre-
veszi, ha nem szívből jövő, amit 
tesztek – fogalmazott Nagyné 
László Erzsébet, aki beszélt arról 
is, hogy igyekeznek továbbkép-
zéseket biztosítani az ápolóik 
számára. Kiemelte ugyanakkor, 
hogy a megyében a Kátai Gá-
bor Kórház áll a legjobb helyen 

a diplomások számát tekintve, 
amely nagy büszkeség.

Az ápolók napja alkalmá-
ból dr. Svéda Szabolcs István 
orvos igazgató is köszöntötte 
szakdolgozó kollégáit. - Bár né-
hány nappal később ünnepljük, 
mint ahogy az országosan ki van 
tűzve, de azt se felejtsük el, hogy 
február 28-án volt Kátai Gábor 
halálának a 141. évfordulója. Azt 
gondolom, hogy Kossuth Zsu-
zsanna és Kátai Gábor is arról 
tett tanúbizonyságot, hogy egyi-
kük majdnem negyven, másikuk 
ötvenéves koráig egy olyan pá-
lyára adták a lelküket, ahol ren-
geteg viszonzást kapnak – mond-
ta az orvos igazgató.

A köszöntő gondolatok zá-
rásaként Czinegéné Bődi Szil-
via ápolási igazgató tolmácsolta 
Szilágyi Lajosné, a Kátai Gábor 
Alapítvány kuratóriumi elnöké-
nek üdvözlő levelét.

- Megbecsülésünket és köszö-
netünket szeretném kifejezni 
minden dolgozónak, akik hiva-
tásuknak választották azt, hogy 
beteg, elesett, sokszor magatehe-

tetlen embereket ápoljanak, se-
gítsék gyógyulásukat. [...] Min-
den ápolónőnek, ápolónak két 
fegyvere van: a szakértelem és a 
szeretet. Az alapítvány nevében 
kívánom, hogy a szaktudás és a 
szeretet minél több embernek le-
gyen gyógyír a gyógyulás felé. 
Kívánom, hogy a munkájukat és 
a magánéletüket is megbecsülés 
és szeretet övezze. Az alapítvány 

támogatására mindenkor szá-
míthatnak – írta levelében Szi-
lágyi Lajosné.

A Kátai Gábor Kórház vezeté-
se, a Magyar Ápolási Egyesület 
helyi szervezete és a Kátai Gá-
bor Alapítvány a Magyar Ápo-
lók Napja alkalmából Oklevelet 
adományozott kiváló közösségi 
munkája elismeréseként Dobler 
Andrea ápolónő részére, kiváló 

munkája elismeréseként Szabó 
Józsefné ápolónő részére, tudo-
mányos munkája elismeréseként 
Lovász Mónika ápolónő részére.

Gratuláltak Kabai Annamá-
ria endoszkópos asszisztens, dip-
lomás ápolónak, aki február 19-
én, Budapesten a Magyar Ápolá-
si Egyesület által rendezett ese-
ményen Pro-Sanitate miniszteri 
kitüntetést vett át Prof. Dr. Hor-
váth Ildikó egészségügyért fele-
lős államtitkártól.

A Magyar Ápolási Egyesület 
Országos vezetősége kimagasló 
szakmai és egyesületi munkás-
sága elismeréseként Elismerő 
Díszoklevél kitüntetést adomá-
nyozott Gulyás Andrásné cse-
csemő- és gyermekápoló részé-
re, aki az ünnepség ideje alatt 
is éppen dolgozott.

A díjazottaknak Nagyné Lász-
ló Erzsébet főigazgató, dr. Svéda 
Szabolcs István orvos igazga-
tó, Kovács Sándor országgyűlési 
képviselő, Kovács Szilvia alpol-
gármester és Kabai Annamária 
elnök gratulált.

Kapás Mónika

Hagyományőrző bált rendeztek Kisújszálláson

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma azt tervezi, 
hogy ősztől kötelezővé tenné a hetedikes fiúknak is 
az ingyenes HPV - méhnyakrák elleni oltást. Meny-
nyire veszik igénybe most ezt az érintett lányok? 
- kérdeztük Földváriné Simon Ilonától, a Karca-
gi Nagykun Református Általános Iskola igazga-
tójától.

- A nemzeti védőoltási program keretében kap-
ják a lányok iskolánkban is ingyenesen ezt a védő-
oltást, amiről azt gondolom, ideje a fiúknál is be-
vezetni. Én is a híradásokból hallottam, hogy szep-
tembertől erre lesz lehetőség. Iskolánkban osztály-
főnöki órákon és szülői értekezleteken az iskola or-
vosa és védőnője a lányos szülőket részletesen tá-
jékoztatta a HPV veszélyeiről és az azt megelőző 
oltásról, s azután dönthették el, hogy kérik-e azt 
gyermeküknek. Ha a fiúknál is bevezetik, az érin-
tetett szülőket is tájékoz-
tatjuk majd. Iskolánkban az 
érintett osztályokban több 
mint 90 százalékban kér-
ték a lányos szülők gyerme-
küknek az ingyenes oltást. A 
7. b-ben K. Nagy Veronika 
már megkapta az oltást. 

- Az egészségem az elsődleges és a legfontosabb, 
így anyáék akkor is beadatták volna nekem ezt, ha 
nem lenne ingyenes. Ezt is úgy fogtuk fel, mint a 
többi védőoltást, ami engem véd meg a betegsé-
gektől. Beszélgettünk otthon és az iskolában is arról, 
hogy felnőttként lesz jelentősége ennek a védőol-
tásnak - mondta Veronika. 

Köszöntötték a kórház ápolóit

A lányok után a fiúk is 
kérhetik a HPV-oltást
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(...folytatás az 1. oldalról) 
A rendezvény műsoros est-

tel kezdődött a kulturális köz-
pont színháztermében.

Kovács Miklós Istvánné, az 
intézmény igazgatója köszön-
tőjében elmondta, hogy a ku-
ratórium döntése alapján idén 
az alapítvány a bálból befolyt 
összeget informatikai és robo-
tikai eszközök beszerzésére, és 
a nyelvoktatás színvonalának 
fejlesztésére fordítja a tehet-
séggondozás, a különféle ren-
dezvények lebonyolítása és a 
tanulók jutalmazása mellett.

Kifejtette, hogy a Györffy 
Napok lezáró attitűdje a bál, és 
egy nagyon sikeres, eredmé-
nyes rendezvénysorozaton van 
túl az iskola, ami az intézmény 
névadójának, Györffy István-
nak a szellemi hagyatékát hiva-
tott ápolni.    

A megnyitót követően a vég-
zősök tánca következett, ami-
ben a modern tánctudás ötvö-
ződött a digitális eszközök inte-
raktív világával, amelyben fel-
elevenedtek a nyolc év iskolai 
emlékei. 

A táncbemutató után a Györ-
ffy Színtársulat által színpadra 
állított Hamupipőke című da-
rabot tekinthették meg a je-
lenlévők. A szerepeket az isko-
la jelenlegi és volt diákjai mel-
lett pedagógusok, korábbi és 
jelenlegi „györffys” szülők ala-
kították. 

A műsoros est után a máso-
dik emeleti díszteremben bállal 
folytatódott a program. 

Dobos László, Karcag vá-
ros polgármestere köszöntő-
jében elmondta, hogy a ren-
dezvény üde színfolt a telepü-
lés életében, közösségformá-
ló és közösségösszetartó ereje 
van, hiszen nemcsak jelenlegi, 
de volt „györffys” diákok is ré-
szesei a rendezvénynek. Szólt 
arról is, hogy a városban óriási 
hagyománya van annak, hogy 
identitásunkat megőrizzük. 

A polgármester örömét fe-
jezte ki, hogy a városban több 
mint száz egyesület és civil 
szervezet működik, és mind-
egyiknek van olyan profilja, ami 
színesíti a város életét. Ilyen a 
Györffy alapítványa is, amely 
mindig valamilyen, iskolát gaz-
dagító eszközt vásárol a bál be-
vételéből. 

Dr. Fazekas Sándor ország-
gyűlési képviselő, korábbi föld-

művelésügyi miniszter köszön-
tőjében elmondta, hogy min-
den ilyen típusú rendezvény 
meghatározó momentuma a 
hazaszeretet, ami az ország sze-
retetét, a szülőföldet, a várost, 
és az ott élő közösség összetar-
tozás-tudatát is jelenti. 

- Akik részt vettek a Györffy 
Napokon, itt vannak ma a bál-
ban, azok kedvelik az iskolát, a 
pedagógusokat, a gyermeke-
ket, a szülők közösségét. Ezek 
az alkalmak jók arra, hogy az 
értékeinket bemutassuk, és jó-
tékony felajánlásainkkal segít-
sük az intézményt is - mondta 
dr. Fazekas Sándor, aki szólt ar-
ról is, hogy az intézmény Pánti 
Ildikó nyugalmazott igazgató-
nő vezetése alatt, 1991-ben az 
akkori önkormányzattal együtt-
működve hozta létre a „Nyelvi 
laborral a nyelvtanulásért” Ala-
pítványt, amelynek a megerő-
sítését, a gyarapítását szolgálja 
ez a bál is.

A hajnalig tartó talpaláva-
lóról Farkas Judit zenész gon-
doskodott. 

Brehó Mónika

HÍREK

Február 28-án, csütörtö-
kön vonultak fel a városban 
a Szent Pál Marista Általá-
nos Iskola diákjai és taná-
rai immáron kilencedik alka-
lommal, hogy elűzzék a te-
let. A felvonulást sok karca-
gi érdeklődő is megnézte.

Izgatottan várták a Szent Pál 
Marista Általános Iskola diák-
jai, hogy megmutathassák azo-
kat az ötletes jelmezeket, hang-
hatást keltő eszközöket a felvo-
nulás alkalmával, amelyeket az 
osztályfőnökeik segítségével 
készítettek. 

- Természetesen iskolai keret-
ben is sor került a farsang meg-
ünneplésére, külön az alsó, és 
külön a felső tagozatos osztály-

közösségeinknek, de nyilván a 
városi felvonulásra mindig na-
gyobb izgalommal készülnek a 
diákjaink. Annak idején Spanyol-
országból, Katalóniából jött az 
ötlet, hiszen ott nagy fiesztát 
tartanak a tengerparton. A test-
vérek Katalóniából származnak, 

ők hozták az ötletet, 
sokszor még azokat 
az anyagot is, ami-
be a gyerekek felöl-
töznek, és ez így ala-
kult ki - mondta Nagy 
Józsefné, az iskola 
igazgatója. 

Az immáron kilencedik alka-
lommal megrendezett télűző 
menetük az iskola udvaráról in-
dult, majd a városközpont több 

pontját érintette. Az idei volt a 
második alkalom, hogy a Múze-
umparkba érve kiszebábot is 
égettek a tél sikeres elűzése ér-
dekében. A hagyomány szerint 
a kiszebáb elégetésével nem-
csak a telet lehet elűzni, hanem 
megszabadít bennünket a félel-
mektől, a rossz álmoktól és a 
betegségektől is. Mielőtt meg-
gyújtották volna a bábut, az osz-
tályok képviselői a derekára tűz-
ték gondűző szalagjaikat. 

Az intézményvezető azt is 
elmondta, hogy szeretnének 
ebből hagyományt teremteni,  
hiszen minden ilyen felvonu-

lás alkalmával az óvodák és a 
társintézmények is csatlakoz-
nak a megmozduláshoz.

Brehó Mónika

Maristások télűző felvonulása

„Karnevál van az iskolában, mindenki táncol álruhában”-
zengett az ének a Karcagi Nagykun Református Általános Is-
kolában, amikor a tél búcsúztatóját tartották az osztályok. 
Földváriné Simon Ilona igazgatónőt kérdeztük az iskola far-
sangi rendezvényéről.

- Még az utcáról is hallani lehetett a tornateremből kiszű-
rődő tapsvihart - mondta az intézményvezető. 

- Az alsós diákok legtöbbje beöltözött a pedagógusokkal 
együtt. Versenyzés, értékelés nincs, hiszen a pedagógusok azt 
értékelik, hogy mindannyian beöltöznek. A felsősök közül pe-
dig osztályszinten készültek különböző táncos, zenés, vicces 
produkcióval - mondta el Földváriné Simon Ilona. 

A műsorszámok óriási sikert arattak. A téltemető napon 
volt jelképesen kiszebábégetés és bábkészítés is. A tombola-
sorsoláson értékes nyeremények találtak gazdára. A farsan-
gi rendezvényen színes programokon vehettek részt a diákok, 
volt például kiszebábkészítés, „téltemetés”, „Velencei karne-
vál”, „Riói karnevál”. A hagyományoknak megfelelően min-
den résztvevőt farsangi fánkkal és egyéb finomságokkal ven-
dégeltek meg. A báli délután fergeteges mulatsággal, vidám 
tánccal zárult. 

Estére a falakról lekerültek a színes lufik, díszek. Elcsendese-
dett, az iskola jelezvén, hogy véget ért az idei farsangi időszak. 

Brehó Mónika

Karneváli hangulat a Refiben

Huszonharmadik alkalommal rendezték meg a Györffy bált
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Tavaly februárban adták 
át az Országos Anyák Háza 
program keretében a Kátai 
Gábor Kórházban az Anya-
szállást. 

Az osztályon éves szinten 
közel kétezer 0-18 év közötti 
gyermeket látnak el, a szülők 
többsége igényli, hogy bent 
lehessen gyermekével, de ta-
valy februárig azt nem tehet-
te méltó körülmények között, 
nem volt külön ágy a gyer-
mekosztályon a felnőttek ré-
szére. Az anyaszállás - amely 
ingyenesen vehető igénybe 
- már családbarát körülmé-
nyeket biztosít a hozzátarto-
zóknak, hiszen a pályázaton 
elnyert bruttó ötmillió forint-
ból a Csecsemő- és gyermek-
osztállyal egy szinten, a kilen-
cedik emelet üresen álló kór-
termeiben alakították ki a 2-3 
ágyas szobákat külön fürdő-
szobával, szekrénnyel, hűtő-
vel, mikrohullámú sütővel, te-
levízióval. Itt a szülők, nagy-
szülők tudnak pihenni, és je-
lenlétük a kicsik gyógyulását 
segíti, biztonságérzetet ad a 
bent fekvő beteg gyermek-

nek - mondta Nagyné Lász-
ló Erzsébet, a kórház mb. fő-
igazgatója.

A hét ágyon ott jártunkkor 
is öt édesanya volt bent. A 9 
éves tiszagyendai Rénes Réka 
első éjszakáját töltötte a kór-
házban. - Nagyon örültem, 
hogy bent maradhattam ve-
le. Már két hete beteg, lázas, 
hiába voltunk orvosnál, nem 
hatott az antibiotikum, ezért 
küldtek be bennünket kivizs-
gálásra a kórházba. Mivel a 
születése óta nem volt kór-

házban, lelkiekben is sokat 
jelent neki, hogy itt vagyok 
vele - mondta édesanyja, Papp 
Ildikó. Éjfél körül jöttem ki a 
szobájából, s feküdtem le a a 
szobámban az anyaszálláson. 
Reggel korán már ott voltam 
nála, s felkészítettem a mai 
vizsgálatokra. Remélem a jö-
vő héten már hazamegyünk, 
és Réka mehet a kunhegyesi 
református általános iskolába 
az osztálytársai közé.

DE

Ágostonné Doma Magdolna osztályvezető ápoló (balra) az anyaszálláson 
Papp Ildikóval beszéli meg, milyen vizsgálatok várnak aznap Rékára

Sokan veszik igénybe a karcagi anyaszállást

HÍREK

Idén is megtartotta hagyo-
mányos farsangi rendezvényét 
a Zöldfa úti Idősek Otthona 
február 26-án, kedden. Az ott-
hon lakói mellett az intézmény 
dolgozói is beöltöztek a far-
sang tiszteletére. 

A farsang a Vízkereszttől, ja-
nuár 6-ától hamvazó szerdá-
ig, a nagy böjt kezdetéig tar-
tó időszak elnevezése, amelyet 
hagyományosan a vidám lako-
mák, bálok, mulatságok, nép-
ünnepélyek jellemeznek. Eb-
ből az alkalomból a Zöldfa úti 
Idősek Otthonának lakói közül 
többen jelmezbe öltöztek, ame-
lyet a zsűri értékelt.

A beöltözők konkrét helyezé-
sekben nem részesületek, csak 
szép értékeléseket kaptak Mol-
nár Pál önkormányzati képvi-
selőtől. Elsőként Dobos László 
polgármester szívélyes üdvöz-
letét adta át, aki hivatali elfog-

laltsága miatt nem tudott részt 
venni a rendezvényen. - 2000 
óta vagyok önkormányzati kép-
viselő, és 2000 óta nem telt el 
úgy év, hogy ne jöttem volna el 
ide a rendezvényekre. Minden 
farsangon részt vettem, ami azt 
jelenti, hogy 19 éve találkozunk 
már, és bízom benne, hogy 
meglesz a jubileumi 20. év – fo-
galmazott Molnár Pál, aki ki-

emelte, hogy a produkciókban 
mindenki nagyon jó kedvvel és 
mosolyogva vett részt. - 19 éve 
látom már a jelmezesek felvo-
nulását, és elmondhatom, hogy 
minden évben nagyon színvo-
nalas a jelmezeknek az össze-
állítása. Ez természetesen nem-
csak az ittlakóknak az érde-
me, hanem azoké is, akik részt 
vesznek a jelmezek kitalálásá-
ban – mondta a képviselő, majd 
mindenkinek egyesével gratu-
lált.

Hodos Bálintné intézmény-
vezető a rendezvény után újsá-
gunknak elmondta, a farsang 
mára hagyománnyá vált, az ott-
hon lakói a mentálhigiénikus 
munkatársak segítségével ti-
tokban készítik a jelmezeket. 

- Tizenöten öltöztek be a la-
kóink közül. Nagy öröm, hogy 
a lakóink bár idősek, betegek, 
és mégis mindig felöltöznek, ez-
zel jókedvet hoznak a többi lakó 
számára is – árulta el az intéz-
ményvezető, aki azt is hozzátet-
te, hogy a dolgozóik is mindig 
kedveskednek valamilyen mű-
sorral az időseknek.

Az idei rendezvényen a dol-
gozók zenés-táncos előadásá-
hoz a zenei alapot Harsányi Já-
nos harmónikán biztosította.

Kapás Mónika

Farsang az Idősek Otthonában

Sajtóközlemény
MEGTARTOTTA IDEI ELSŐ ÜLÉSÉT 

A PAKTUMSZERVEZET
2019/02/20/

A 7. mérföldkő határnapja 2018. december 31. volt, az 
addig végzett munkáról a Városházán számolt be a Pak-
tumszervezet. Mint elhangzott, a megye legeredménye-
sebb projektje a Karcagi Járásban zajló foglalkoztatá-
si projekt, amelyben a képzések jó részét befejezték, s 
többen már állást is találtak. 

Az Iroda 2018. november 12. napján munkáltató fóru-
mot tartott Karcagon 36 fő részvételével. A tájékoztató 
másnap Kisújszálláson folytatódott 15 fő jelenlétével, a 
Karcag Városi Önkormányzat és a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal Foglalkoz-
tatási Osztály közreműködésével.

A két fórum a célját elérte, ismertette a partnerségi 
kapcsolatok építésének népszerűsítését, másrészt a pro-
jekt keretében megvalósításra kerülő tevékenységeket 
és foglalkoztatókat érintő lehetőségeket is a média szé-
leskörű bevonásával. 

2018. november 28. napján a Paktumakadémia ren-
dezvényén a Karcagi Paktumszervezet partnerségi ko-
ordinátora is képviselte és bemutatta a projektet, az ed-
dig elért kimagasló eredményeket.

A Kormányhivatal a 7. mérföldkő határnapjáig 221 fő 
álláskeresőt vont be a projektbe. A bevont személyek 
közül 23 fő elhelyezkedéséhez nyújtott a foglalkozta-
tó részére bértámogatást, 152 fő elhelyezkedését bér-
költség-támogatással segítette elő, 12 fő esetében pe-
dig az önfoglalkoztatóvá válás támogatására került sor. 
1 fő támogatás nélkül vált önfoglalkoztatóvá, 31 fő kép-
zésben vett részt. A képzésbe vont 31 főből a 7. mér-
földkő határnapjáig 13 fő képzése fejeződött be, a hall-
gatók vendéglátó eladó, targoncavezető, kézápoló és 
műkörömépítő, személy- és vagyonőr, valamint élelmi-
szer-, vegyi áru eladó szakképesítést szereztek. Közülük 
eddig 5 főnek sikerült elhelyezkednie. 

A projektfejlesztés időszaka lezárult, a Közreműködő 
Szervezetnek átadott végleges költségvetés és a szak-
mai megvalósítás megkezdésének feltételét jelentő fog-
lalkoztatási dokumentumok az Irányító Hatóság 2018. 
október 18. napján feltételekkel elfogadta, és a módo-
sított Támogatási Szerződés hatályba is lépett 2019. ja-
nuár 21-én.

A Karcagi Járást érintő projekt eddig sikeresen telje-
sítette a mérföldköveket, és az elvárt indikátor-mutató-
kat. A konzorcium és az önkormányzattal együttműkö-
dése kiváló, így a projekt célkitűzéseit a jól felépített ter-
vek szerint 2019. december 31-ig teljesíti.

További információ kérhető:
Pengő Ferenc ügyvezető
Kun-Média Kft. H-5300 Karcag, Madarasi út 9-11.
Mobil: +36 30 2238844; E-mail: karcagtv@gmail.com

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program – 
5. Prioritása „Helyi foglalkoztatási együttműködések” 
című felhíváshoz kapcsolódó, a TOP-5.1.2-15-JN1-2016- 
00005 azonosító számú, „Helyi foglalkoztatási együtt-
működések megvalósítása a Karcagi járásban” elne-
vezésű 500 millió forintos, 100%-os támogatottságú 
projekt keretében Karcag Járási Paktum Fórumot tartot-
tak a tagok részére a karcagi Városházán.
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„A bátorság egy különleges tudás: annak ismerete, nagyon 
féljünk attól, amitől félnünk kell és nagyon ne féljünk attól, 
amitől nem kell félnünk.” (David Ben-Gurion)

Lassan eljutok a történetben Izrael állam kikiáltásához. 
Ezért azok közül meg kell említeni néhányat a teljesség igé-
nye nélkül, akik sokat tettek ezért. Természetesen rengete-
gen voltak ellene is.

Chaim Weizmann 1874-ben született az Orosz Biroda-
lomhoz tartozó Motalban. Szülei kereskedők voltak, és 15 
gyerekük született, akiket taníttattak. Oroszországban nem 
volt lehetőség a magasabb képzettség megszerzésére, ezért 
Weizmannak külföldön kellett tanulnia. Szerves kémiát ta-
nult Németországban és Svájcban. 1904-től a manchesteri 
egyetemen tanított és kutatott.

1901-től részt vett a cionista mozgalom munkájában. 
Rendszeresen ott volt a kongresszusokon is, így 1903-ban is, 
amikor az angol kormány felajánlotta, hogy Ugandában ad 
területet a zsidóknak letelepedni, Palesztina helyett. Persze 
ez csúfos kudarc lett, de Weizmann felismerte, hogy a világ 
akkori vezető hatalma először foglalkozott a zsidó hazával, 
és ezért is költözött Manchesterbe. Itt találkozott 1906-ban 
Lord Balfourral, aki győzködte, hogy az orosz zsidók költöz-
zenek Ugandába a cári önkény elől. De Weizmann elmond-
ta neki, hogy a zsidók Palesztina iránti igénye a hiten alap-
szik, és ez a hit csakis erre a területre vonatkozik. Megkér-
dezte, hogy mit szólna, ha London helyett Párizst ajánlaná 
fel? London a miénk - válaszolta Balfour. Ez igaz, de Jeru-
zsálem már akkor a mienk volt, amikor London helyén még 
mocsár helyezkedett el - válaszolta Weizmann. Így sikerült 
szerezni egy befolyásos támogatót a zsidó hazának. Az el-
ső világháború után, angol támogatással elérhetővé vált egy 
zsidó haza megteremtése Palesztinában. 1919-ben Párizsban 
találkozott Amir Fejszállal, az arab nacionalisták vezető-
jével, és egyezményt kötöttek egymással a kölcsönös támo-
gatásról. Sajnos az egyezmény nem valósult meg. 1920-ban a 
San Remó-i konferencián Weizmann láthatta, hogy a győz-
tesek a Balfour nyilatkozatot élőnek fogadták el. Ezek után 
a vezetésével soha nem látott fejlődés indult meg Paleszti-
nában. Segítette kibányászni a foszfátot a Holt-tengerből, a 
vízerőmű tervének kidolgozását a Jordán-folyón. Einstein-
nel gyűjtött pénzt egy haifai kutatóintézet megnyitásához. 
Amikor látható lett, hogy háború lesz Európában, lobbizott 
azért, hogy engedjék a zsidókat Palesztinába. 

A világháború után az angolok nem bírtak a Palesztiná-
ban folyó erőszakkal, és visszaadták a mandátumra szóló 
megbízatásukat. Az ENSZ szavazást készült tartani a két ál-
lami megosztásról Palesztinában. Truman amerikai elnök 
váratlanul megvonta támogatását a megosztásról az arab 
lobbi hatására, és nem fogadott ezek után senkit ez ügyben. 
A bizonytalan helyzetben Weizmann nehezen bejutott hoz-
zá. Azzal érvelt, ha nem áll a zsidó haza eszméje mellé, ak-
kor a történelem elfelejti. Ez úgy látszik meggyőzte az el-
nököt, és az USA Izrael megalapítása mellett szavazott. 

(Folytatása következik.)

dr. Molnár Sándor

Izrael, ahogy én látom

Pálmaerdő a sivatagban

Február 7-én, csütörtökön a Csoko-
nai Könyvtárban került megrendezés-
re a „Szép magyar beszéd” verseny te-
rületi fordulója, ahol iskolánkból nyolc 
tanuló vett részt: Szentannai Larissza, 
Doma Petra Dorina, Molnár Tifani, 
Jónás Lili Hanna, Kiss Éva Noémi, Pin-
tér Gabriella, Tóth Enikő, Beregszászi 
Flóra.

A versenyzők egy szabadon válasz-
tott prózai szövegrészletet adtak elő, 

majd egy központilag meghatározott 
kötelező szöveget olvastak fel rövid fel-
készülés után. 

Mindenki szépen szerepelt. Kiss Éva 
Noémi 6. osztályos tanulónk 2. helye-
zést ért el az 5-6. évfolyamos tanulók 
közül. Felkészítő tanára Horváthné 
Pandur Tünde Róza volt.

Február 13-án, szerdán a Györffy 
István Katolikus Általános Iskolában 
a Györffy Napok keretében meghirde-
tett „Györffy-Téka” városi olvasóver-
senyen vettek részt diákjaink. A ver-

seny írásbeli (feladatlapos szövegfel-
dolgozás) és szóbeli (hangos olvasás) 
fordulóból állt. 

A 2. osztályos tanulók: Nagy Eni-
kő, Szancsik Anna Csilla szépen sze-
repeltek, jutalmuk egy-egy emléklap 
volt. Felkészítő tanáruk Veres Henri-
etta Katalin volt.

3. osztályos tanulóink közül Ma-
darász Lili emléklapot kapott, Rima-
szombati Máté pedig II. helyezést ért 

el. Felkészítő tanáruk Kiss-Andrási 
Erika volt.

A 4. osztályból Orbán Lili III. he-
lyezett lett, Réz Petra emléklapot ka-
pott. Felkészítő tanáruk Nagy Erzsé-
bet volt.

Az 5. osztályt Kovács Máté emlék-
lappal, Jónás Lili Hanna III. hely-
lyel gazdagította. Felkészítő tanáruk 
Nagy Éva volt. 

Gratulálunk lelkes diákjainknak!
Nagy Éva 

felkészítő pedagógus

Kiskulcsosiak a „magyaros” versenyeken
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Védett úton 
ütötték el

Egy férfi közlekedett sze-
mélygépkocsijával 2019. 
március 2-án 9 óra előtt 
Karcag belterületén. A Ku-
then utca kereszteződé-
séhez érve nem adott el-
sőbbséget a védett úton 
szabályosan közlekedő ke-
rékpárosnak, és összeüt-
köztek. A baleset követ-
keztében a biciklis elesett, 
és az elsődleges orvosi vé-
lemény alapján könnyű sé-
rülést szenvedett.

Ittasan vezetett
A Karcagi Rendőrkapi-

tányság eljárást indított 
járművezetés ittas állapot-
ban vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja mi-
att egy kisújszállási lakos 
ellen. Rendőrök ellenőriz-
ték 2019. február 28-án dél-
után Kisújszállás belterüle-
tén a személygépkocsival 
közlekedő 68 éves férfit. A 
sofőrrel szemben alkalma-
zott alkoholszonda pozitív 
értéket mutatott, ezért a 
férfit előállították.

Súlyos sérülést 
szenvedett

Baleset történt Karcag 
belterületén 2019. február 
27-én 16 óra előtt. Egy sze-
mélygépkocsival közlekedő 
nő az egyik kereszteződés-
ben nem adott elsőbbsé-
get egy segédmotoros ke-
rékpárosnak, akit elütött. A 
motoros – az elsődleges or-
vosi vélemény alapján – sú-
lyos sérülést szenvedett.

Kivágott fát 
kísérelt meg 

ellopni
A Karcagi Rendőrkapi-

tányság eljárást indított tu-
lajdon elleni szabálysértés 
elkövetése miatt két kar-
cagi lakos ellen. A férfiak 
2019. február 26-án 7 óra 
körül megjelentek Karcag 
külterületén, ahol egy ma-
gántulajdonban lévő erdő-
részből már korábban kivá-
gott fatuskókat kíséreltek 
meg eltulajdonítani. A fát 
már pakolták be gépkocsi-
jukba, amikor a mezőőr tet-
ten érte őket. A rendőrök 
meghallgatták, majd sza-
bálysértési őrizetbe vették 
a jogsértőket.

Rendőrségi 
hírek

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy a gépjárműadó és a he-

lyi iparűzési adó első félévi részletének befizetési határ-
ideje 2019. március 18-án lejár.

A fizetési értesítő, illetve a (postai) befizetésekhez szük-
séges készpénzátutalási megbízások (csekkek) adózóink-
nak kiküldésre kerülnek. 

További felvilágosítás a Városháza fszt. 
40. számú irodájában kérhető.

Karcag Városi Önkormányzat 
Adócsoport

Előadások helye:
Déryné Kulturális, Turisztikai, 
Sport Központ és Könyvtár

5300 Karcag, 
Dózsa Gy. út 5-7. 

(érd.: +36/30-664-3144, 145)    
(andiroboi@t-email.hu)

Előadások ideje:
Minden hónap 

1. és 3. szerdáján 17.00 óra

Klubvezetők: 
Soósné Jeszták Andrea és Soós Róbert  egészségnevelők

Tanulmányaikat az Egyesült Államokban végezték életmód 
terápia területén.

A rendezvény minden programja ingyenes!
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!!2019. MÁRCIUS 13. (SZERDA) 17.00 óra
TÁPLÁLÉKALLERGIÁKRÓL EGYSZERŰEN

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

2019. ÁPRILIS 10. (SZERDA) 17.00 óra
ÁLMATLANSÁG? - TERMÉSZETES ALTATÓK

2019. ÁPRILIS 24. (SZERDA) 17.00 óra
EGY NEMZEDÉK NYOMÁS ALATT-STRESSZ 4.

2019. MÁJUS 8. (SZERDA) 17.00 óra
MIRE JÓ A FASZÉN?

2019. MÁJUS 22. (SZERDA) 17.00 óra
EGY NEMZEDÉK NYOMÁS ALATT-STRESSZ 5.

2019. JÚNIUS 5. (SZERDA) 17.00 óra
IZÜLETI GYULLADÁS ÉS ÉLETMÓD

Értesítjük a város lakosságát, hogy 2019. március 14-
én az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszte-
letére rendezett ünnepi megemlékezés biztonságos és 
zavartalan lebonyolítása érdekében a következő, város-
központot érintő útlezárásokra és forgalomkorlátozá-
sokra kell számítani:

06.00-20.00 óráig lezárásra kerül a Kossuth téri szer-
vizút a Dózsa György u. 2. (Hírlapárus) számtól a Hor-
váth Ferenc u. 1. számig.

06.00-20.00 óráig 
MEGÁLLNI TILOS a Kos-
suth téri leállósávban (a Re-
formátus Nagytemplomtól 
a Kossuth-szoborig).

14.00-20.00 óráig az utak az alábbi helyszíneken 
kordonnal kerülnek lezárásra:
 - Madarasi u. – Eötvös u. sarok
 - Horváth Ferenc u. 3-5.
 - Dózsa György u. – Táncsics krt. sarok
 - Kertész József u. 1. 
 - Dózsa György u. 2. (Hírlapárus)
 - Rendőrségi szervizút a Püspökladányi u. felől
 - Kálvin u. – Varró u. sarok

A 18.00 órakor kezdődő fáklyás felvonulás útvo-
nala a következő útszakaszokat érinti:

Városháza előtti tér – Dózsa György u. – Kacsóh u. – 
Szent István sgt. – Széchenyi sgt. – Püspökladányi u. – 
Kálvin u. – Petőfi-szobor  – Városháza előtti tér.

Kérjük, közlekedjenek óvatosan és körültekintően!

Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport
Központ és Könyvtár

TÁJÉKOZTATÁS 
ÚTLEZÁRÁSRÓL ÉS 

FORGALOMKORLÁTOZÁSRÓL

Pályázati felhívás
A Karcag Városi Önkormányzat Oktatási, Kulturális 

és Sport Bizottsága meghirdeti a karcagi lakóhellyel ren-
delkező felsőoktatásban tanuló hallgatók és középisko-
lai tanulók 2019. I. félévi tanulmányi támogatásáról szó-
ló pályázatát. 

A pályázat benyújtásának feltétele, a pályázó
 - felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgató-

ja, vagy középiskolában nappali tagozatos tanulmá-
nyokat folytat,

 - tanulmányi eredménye eléri a pályázati kiírásban 
meghatározott tanulmányi átlagot,

 - a családban az egy főre eső nettó átlagjövedelem nem ha-
ladja meg a 85.500 Ft-ot.

A pályázati felhívás és az adatlap letölthető a www.karcag.hu 
oldalról, vagy kinyomtatott formában elvihető a Karcagi Pol-
gármesteri Hivatalból.

A pályázatot a Karcagi Polgármesteri Hivatalhoz kell 
benyújtani (Karcag, Kossuth tér 1. fszt. 52. iroda). 

A beadás határideje:  2019. március 31. 
Az elbírálás határideje:  2019. április 30. 

Karcagi Polgármesteri Hivatal

HIRDETMÉNYEK
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Anyakönyv
Halálozás

Tóth János 
 (1964) 

Bakó Sándorné 
 (1925)

Jelen Imréné 
(Karsai Erzsébet) 
 (1940)

2018. március 8. péntek 
(ismétlés péntek)
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Györffy Néptánc Gála I.
19.05 Nagykunsági krónika
 Aktuális kérdések
 Dobos László, Karcag város polgár-
 mesterének tájékoztatója 
 Karcagi hírek
 - Biztonságos internet
 - Emelkedik a liszt ára
 - Túl vagyunk az influenzajárvány 
  nehezén
 - Közbiztonság és egészségügy
  Kunmadarason
 - Dübörög az előfoglalási szezon
 - Legtöbben használt lakást keresnek 
  Karcagon
 - Drogdíler család Kunmadarason
 - Jó ütemben halad a kotrás
 - Elindult a böllérszezon
 - Ingyenes lesz a fiúknak is a HPV-oltás
 - Drágák a farsangi jelmezek
 Háttér
 Téma: foglalkoztatási fórum ülése
20.10 Nagykunsági Híradó
20.20 Húsz év a NATO-ban

2019. március 11. 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. március 12. kedd 
(ismétlés szerda)
18.00 Műsorajánlat  
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet 
19.35 Karcagi hírek
20.10 A Hit Szava - Római katolikus 
 szentmise 
21.15 XIII. Nemzetközi Kevi Böllér-
 találkozó 2019 - összefoglaló   

2018. március 14. csütörtök
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Györffy Néptánc Gála II.
19.05 Nagykunsági krónika
 közéleti magazinműsor
20.10 Nagykunsági Híradó
20.20 Karcag Város Önkormányzatának 
 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).

Március 09-10. 

 dr. Temesváry Tamás 

 Karcag, Széchenyi sgt. 38. 

 Tel.: 06/30-537-5758

Március 9. (Szombat)
8.00-13.00 óráig

 Berek Patika 

 (Kiss Antal utca 3.)

9.00-20.00 óráig

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Március 10. (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.)

 - Minőségi ellenőr (Kisújszállás),
 - Munkaszervező-irányító (Szarvas),
 - Számviteli ügyintéző (Karcag),
 - Mérlegképes könyvelő (Karcag),
 - Élelmiszer eladó - egyszerűsített foglalkoztatás (Kisúj-

szállás),
 - Élelmiszer eladó - mozgóbolti jégkrém eladó (Szarvas),
 - Vendéglátó-ipari alkalmazott - egyszerűsített foglal-

koztatás (Kenderes),
 - Cukrász - egyszerűsített foglalkoztatás (Kisújszállás),
 - Általános asztalos - egyszerűsített foglalkoztatás (Kar-

cag),
 - Forgácsoló - CNC vezérlésű gépeken szerzett tapaszta-

lat (Kisújszállás),
 - Hidegburkoló (Karcag),
 - Targoncavezető - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Egyszerű ipari foglalkozás - egyszerűsített foglalkozta-

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:

2019. május 5-én (vasárnap) 10.00 órakor
a Karcagi Református Nagytemplomban

KEDVES TESTVÉREK!
Csoportos keresztelkedésre lesz lehetőség gyermekek-

nek, szüleiknek, keresztszüleiknek, rokonoknak, felnőt-
teknek.

A kereszteléshez szükséges egy jelentkezési adatlap ki-
töltése, amit a Lelkipásztori Hivatalban (Karcag, Kálvin 
u. 3.) lehet megtenni.

Jelentkezni, érdeklődni a Hivatalban vagy Konczné 
Lehoczky Krisztina lelkipásztornál a 06/30-627-8613-as 
telefonszámon lehet.

KARCAGI REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG 
LELKÉSZI HIVATALA
5300 KARCAG, KÁLVIN U. 3.,
TEL.: 06/59-312-143
E-MAIL: karcag@reformatus.hu
FACEBOOK: KARCAGI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

REFORMÁTuS 
CSOPORTOS KERESZTElÉS

Meghívó
Szeretettel várjuk a szülőket és a gyermekeket iskolánk 

interaktív bemutatóórájára. 
Időpont: 

2019. március 13. (szerda) 8.00 óra 

Helye: 
Varró u. 4. sz. 

földszinti tantermek
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

tanító nénik

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete pályázat útján bérbeadásra 

meghirdeti az alábbi ingatlanát:

Karcag, Széchenyi István sgt. 83. C. épület, fszt. 3. alatti lakás

Helyiségei: 1 szoba, hálófülke, előszoba, főzőfülke, kam-
raszekrény, fürdőszoba-WC 

A lakás alapterülete: 33,68 m2

Komfortfokozat: komfortos
Közművei: víz, villany  
Fűtési módja: egyedi fűtés
A lakás bérbeadása: megtekintett állapotban

A lakás a helyszínen megtekinthető az alábbi időpontokban:
- 2019. március 12. napján (kedd): 9.00 - 9.30 óráig
- 2019. március 19. napján (kedd): 9.00 - 9.30 óráig

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 20-án 
16.00 óráig beérkezően.
A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet a 

Karcagi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Iro-
dájában (fszt. 52. sz. iroda, tel.: 06/59-500-676). 

A pályázati kiírás megtekinthető a Karcag Városi Ön-
kormányzat hirdetőtábláján, valamint Karcag város hon-
lapján (www.karcag.hu).

Karcagi Polgármesteri Hivatal
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Ingatlan
96 m2-es családi ház, teljes köz-
művel, központi fűtéssel (gáz 
és vegyes tüzelésű kazánnal) 
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, villany, 
cserépkályha van.) Tel.: 06/59-
300-842, 06/59-300-322, 06/30-
713-7254, 06/30-903-1697.
Karcagon háromszobás, kertes 
családi ház eladó. Tel.: 06/30-
602-6157.
Karcagon a városközpontban, a 
Kisújszállási út elején ház, nagy 
portával eladó. Vállalkozásra, 
felújításra, építésre is alkalmas. 
Tel.: 06/30-647-6496.
Karcagon kockaház, kétféle fű-
tési lehetőséggel, lakható alsó-
épülettel, rendezett udvarral, 
gyümölcsfákkal, főtértől, piac-
tól 2 percre eladó. Tel.: 06/70-
391-2522, 06/30-439-4839.
Egerben lakást vásárolok! Tel.: 
06/20-545-1010. 
Karcagon, a Rokkantkertben 10 
sor kert, lakható épülettel el-
adó vagy kiadó. Tel.: 06/20-327-
5719.
Keresek 2,5-3 szobás házat 
Karcagon 6-8 M Ft-ért, továb-
bá a Kacsóh utca 44. szám alatt 
ház eladó. Ára: 13,9 M Ft. Tel.: 
06/30-557-6833.
Karcagon téglából épült, össz-
közműves, kertes ház eladó. 
Tel.: 06/30-635-9662.

Karcagon fagylaltozó és büfé 
egészségügyi okok miatt sür-
gősen eladó. Tel.: 06/30-645-
0694.
Karcag városközpontban 50 
m2-es, IV. emeleti, kétszobás 
lakás eladó. (Bolt, bölcsőde, 
óvoda, iskola a közelben.) Tel: 
06/30-208-0095. 
Főtérközeli telek eladó Kar-
cagon. Tel.: 06/30-746-7609.
Beépíthető porta eladó Kar-
cagon, a Sándor utca 27. szám 
alatt. Tel.: 06/30-227-3246.

Vegyes
Vásárolok régi paraszti fenyő-
bútorokat, sózóteknőt, disznó-
vágó asztalt, többfiókos pati-
kai, bolti berendezéseket, por-
celán nippeket, órákat, fest-
ményeket, mindennemű régi-
séget, teljes körű hagyatékot. 
Tel.: 06/20-996-1346.
Eladó minőségi tűzifa konyhakés-
zen, kalodába rendezetten, sor-
ba rakva (bükk, tölgy és gyertyán 
vegyesen). Ára: 14.000 Ft/kaloda. 
Ugyanitt méter szálban is kap-
ható. Ára: 27.000 Ft/m3. Ingyenes 
házhozszállítás. Tel.: 06/30-839-
6710, 06/70-351-6936.
Teljes körű hagyatékot felvásáro-
lok! Örökölte, vagy csak megun-
ta a régi dolgait? Megveszem a 
legmagasabb napi áron, és min-
dent el is szállítok. Hívjon biza-
lommal! Tel.: 06/30-853-4323. 
Kétszárnyú vas ajtólap, keresztvá-
gó fűrész, éjjeliszekrény, tükör, haj-
szárítóbura (fotellal), éjjeli lámpák, 
kazánhoz piszkavas, esernyők, 
ablakra vasrács, hajmosótálhoz 
pajzs, csap (10 literes fali melegí-
tőhöz), felmosóvödör, függönytar-
tók eladók. Tel.: 06/30-856-4631, 
06/30-849-2295.

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, kürtőskalácské-
szítő-gép, betonkeverő, salgó 
polc, fűnyíró, régiségek, kézi-
kocsi, bőr ülőgarnitúra, 3 és 4 
részes szekrénysor, 28-as női 
bicikli, fagyasztó eladó. Tel.: 
06/20-230-1202. 
Festésre váró 3-2-1-es, vajszí-
nű, textilbőr ülőgarnitúra el-
adó. Tel.: 06/30-424-8505.
1100 W-os, 220/380 Y/A mo-
tor 1360-as fordulattal, kapcso-
lóval, kondenzátorral, 230-ról 
működésre bekötve eladó. Tel.: 
06/30-424-8505.
Kb. 60 literes légtartály komp-
resszorhoz eladó. Tel.: 06/30-
424-8505.
Használt, régi férfi kerékpár és 
új kapszulás kávéfőző eladó. 
Tel.: 06/30-424-8505.
Hagyományos gyümölcsfacse-
mete áron alul eladó. Szilva (6 
fajta), Pándy meggy, füge, mál-
na, fagyal, szamóca, szeder, or-
gonák, hibiszkuszok (3 szín-
ben). Cím: Karcag, Kinizsi utca 
45. Tel.: 06/30-266-2859.
Egyszer sem használt, 27 db-
ból álló, aranyszegélyes por-
celán étkészlet és fekete-fehér 
színösszeállítású (szintén por-
celán) mokkáskészlet eladó. 
Tel.: 06/70-550-2902.
Lágyfagylalt-gép (csavart fagy-
lalt) olcsón eladó Karcagon. 
Tel.: 06/30-645-0694.
Eladó 10 db UFO lámpa, 3 db 
kültéri fali lámpa, 1 db öntvény 
(réz) függőlámpa. Tel.: 06/20-
258-8997.
Kisbálás széna eladó. Tel. : 
06/20-406-6768.

Eladó: rácsos gyerekágy, etető-
szék, mosogatótálca, mosdó-
kagyló, radiátor (21 elem), gép-
kocsi felni, gépkocsi csomag-
tartó, zuhanytálca, vonórúd, fa 
járóka, zsírosbödönök, demi-
zsonok, ablakok (tokkal). Tel.: 
06/30-420-6617.
Lakótelepi lakás bejárati ajtó 
eladó (15.000 Ft). Tel.: 06/30-
326-4531.

Állat
Kopasztott kövér kacsa eladó. 
Megrendelést már most felve-
szünk folyamatosan húsvétig, 
illetve a készlet erejéig. Karcag, 
Soós I. utca 12. Tel.: 06/59-311-
969, 06/30-244-5160.
Kopasztott csirke eladó. Kar-
cag, Soós I. utca 12. Tel.: 06/59-
311-969, 06/30-244-5160.
Libák és 120-150 kg-os hízók el-
adók. Cím: Karcag, Petőfi utca 
34. szám. Tel.: 06/20-327-5719. 
Hagyományosan hizlalt hízók 
eladók. Tel.: 06/30-551-6995.

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle javí-
tás, cipzárcsere, felhajtás, bőr-
kabát- és hátizsákjavítás. Tel.: 
06/59-887-269.
Üvegezés-képkeretezés! Sári 
Mihály egyéni vállalkozó, Kar-
cag, Szent István sgt. 14. Tel.: 
06/30-219-6813.
Az Orgonda Agrár Kft. földet 
bérelne, és vállal növényvédel-
mi szaktanácsadást, szakirányí-
tást. Tel.: 06/30-785-0690. 
Növényvédelmi szakirányítást 
szerződéskötéssel, számlaké-
pesen vállalok. Kenyeres László 
okleveles növényorvos, tel.: 
06/30-785-0690.

Feleslegessé vált papír- és fém-
hulladékát ingyen elszállítom! 
(Mosógép, hűtőgép, gázkészü-
lék, autó-motor akkumulátor, 
stb.) Tel.: 06/30-265-4197.
Vállaljuk az alábbi munká-
kat: épületek építését, bontá-
sát, bármilyen nemű kőműves 
munkát. Tető építését, javítá-
sát, járdák, kapubejárók újjáépí-
tését, betonozását, udvarok ta-
karítását, terepek tisztítását. A 
legkedvezőbb árakkal dolgo-
zunk! Bármilyen nemű földmun-
kát, kubik munkákat is elvég-
zünk, nagy felületek aszfaltozá-
sát, zúzalékolását. Akár részlet-
fizetés is megoldható. Hívjon bi-
zalommal! Nyugdíjasoknak ked-
vezmény! Tel.: 06/30-853-4323.
Mindennemű kőműves és se-
gédmunkát, házkörüli mun-
kát (padtakarítást, udvar, sír-
kő, sírrendezést) olcsón, pon-
tosan, gyors határidővel válla-
lok! Tel.: 06/20-593-7075. 
Gondozást vállalnék (bevásár-
lást, takarítást). Tel.: 06/30-381-
0557.
Festést, mázolást, gipszkarton-
szerelést vállalok: Balogh Lajos, 
megbízható, öreg szaki. Tel.: 
06/70-530-0852.

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!

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2019. március 15-én jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

Sorstársak figyelem!
A Mozgássérültek Karcagi Csoportja a nőnapi rendez-

vényét 2019. március 29-én (pénteken) 15.00 órai kezdet-
tel rendezi meg Karcagon, a Rákóczi utca 3. szám alatt. 

Jelentkezési határidő: 2019. március 21. 
vezetőség 

Véradás
Időpont: 

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

Helye: 
Kátai Gábor Kórház, 

I. emeleti előadói terem

Horgászok figyelem!
A Nagykun Horgász Egyesület 
2019. március 10-én (vasárnap) 

8.00-12.00 óráig társadalmi munkát 
szervez a Téglagyári horgásztónál. 

Lapátot, gereblyét, villát 
mindenki hozzon magával! 

elnökség
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SPORT

L A B D A R Ú G Á S

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

R Ö P L A B D A

Lapzárta: 
2019. március 11. (hétfő) 12.00 óra

2019. február 14-17. között a Karcagi Városi 
Sportcsarnok adott otthont az Asztalitenisz Di-
ákolimpia Országos Döntőjének. 

Egy-egy napon a három korcsoport egyéni 
versenyzői, szombaton az első két korcsoport 
csapatai szerepeltek. Az új rendszer szerint kü-
lön az amatőr és az igazolt aktív játékosok. 

A városi és megyei döntőkkel együtt több 
mint 3000 fiatal vetélkedett, az országos ver-
senyen pedig közel 500 sportoló vett részt a 
megyei és budapesti győztesek személyében. 

A rendezők kitettek magukért. A Déryné Kul-
turális, Turisztikai, Sport Központ és Könyv-
tár, a Diáksport Szövetség és a Kováts DSE - se-
gítőikkel együtt - azon dolgoztak, hogy az or-
szág minden részéről összesereglett vendégek jól 
érezzék magukat, és méltó körülmények legye-
nek e rangos versenyre.

A rendezésben új feladat volt, hogy mind a 16 
asztalhoz játékvezetőt és eredményjelzőt kellett 
biztosítani. Összességében a rendezők a nagy-
szerűen berendezett sportcsarnokban magas 
színvonalú versenyen növelték városunk jó hír-
nevét a résztvevők megelégedésére. A színvo-
nalra jellemző volt, hogy az V-VI. korcsoport 
igazolt játékosai között a főtáblán zömmel 
NB I-es játékosok szerepeltek. Karcag képvi-
seletében a Kováts DSE versenyzője, egyben a 
kisújszállási Illéssy Középiskola tanulója, Láz-
ár Richárd a 7. helyen végzett a „B” kategóri-
ás versenyzők között. Gratulálunk a nagysze-
rű teljesítményhez!

NB II. Dél-Alföld csoport: Jászkun Volán 
Szolnok - Kováts DSE Karcag 10:8
Karcagi győzelmek: 

Páros: Skumáth István - Imrei Ferenc 1
 Sebestyén Sándor - Szepesi Bence 1
Egyéni: Sebestyén Sándor 2
 Szepesi Bence 2
 Skumáth István 1
 Imrei Ferenc 1
A nem éppen sportszerű szolnokiak lehe-

tetlenné tették a jó játékot.
A pontszerzéshez így is közel álltunk.

NB III. Dél-Alföld csoport: Kováts DSE II. 
Karcag - Kecskeméti Spartacus I. 1:17

A nagyon erős kecskeméti csapat ellen Dob-
rai István győzelme mentette meg a „becsü-
letet”.

Megyei I. osztályú csb.
Tiszafüred ASE I. - Kováts DSE III. Karcag 
10:8
Karcagi győzelmek:

Páros: dr. Farkas Béla - Czinege Ferenc 1
 Hérmán Sándor - Czinege Ferenc 1
Egyéni: dr. Farkas Béla 3
 Czinege Ferenc 2
 Hérmán Sándor 1

Közel álltunk a győzelemhez.

Csornai Csaba

Közel ötszáz sportoló vett részt a Diákolimpián

Megyei I. osztályú bajnokság
2019. február 24. (vasárnap)
Mezőtúr – Karcag 2-4 (0-2)

Lejátszotta első tavaszi bajnoki mérkőzését február 24-én 
(vasárnap) a karcagi labdarúgócsapat. Eredetileg úgy ter-
vezték, hogy Szolnokon, a tiszaligeti műfüves pályán rende-
zik meg a találkozót, de végül a jobb időjárásnak köszönhe-
tően maradt a mezőtúri helyszín. A karcagi csapat az alábbi 
játékosokkal vette fel a küzdelmet a táblázaton második he-
lyen álló együttes ellen: Belényesi-Hajdu Zs., Orosz, Szívós 
Gy., Szívós G., Kovács L., Szentannai, Terjék, Szőke N., Sző-
ke R., Györfi.

Csere: Balajti.
Edző: Orosz István.

Az 5. percben Szőke R. 30 méteres szabadrúgását Török a 
jobb kapufa mellett szögletre ütötte. A 15. percben Szívós G. 
kiugratta a bal oldalon Hajdu Zs-t, aki az ötös sarkánál rosz-
szul találta el a labdát, így oda lett a helyzet.

A 17. percben Györfit felvágták még a 16-os előtt, a szabad-
rúgást a sértett végezte el, de egy védő még a gólvonal előtt 
fejjel hárított. A 20. percben Szentannai balról beadott, és 
Szőke R. 10 méterről a kapus közelébe fejelt.

A 28. percben Hajdu Zs. indította a bal oldalon Györfit, 
aki becselezte magát az ötösig, majd a kapust megelőzve a 
kapu elé adott, és a berobbanó Szőke R. közelről a hálóba lőtt 
(0-1).

Ezután a hazaiak több szögletrúgással is próbálkoztak 
eredmény nélkül.

A 38. percben Barna fordulásból 15 méterről a felső léc fö-
lé bombázott. 

A 40. percben a hazaiak védője elcsúszott, Szőke R. elcsíp-
te a labdát, majd a kifutó kapus mellett a bal alsó sarokba gu-
rított (0-2). 

A 42. percben Szőke R. elhúzott a kapujából messzire ki-
futó Török mellett, de kisodródott, és nem tudott a kapu-
ba találni. 

A 47. percben Kovács L. indította a jobb oldalon Györfit, 
aki lefutotta védőjét, majd középre adott, és Szőke R. 10 mé-
terről a bal sarokba lőtt (0-3).

A 49. percben Szentannai beadásszerű szabadrúgását Sző-
ke N. kb. 8 méterről a kapuba csúsztatta (0-4).

Az 51. percben Erdősi elment a bal oldalon, de lövése a ki-
vetődő Belényesiről kipattant.

Az 53. percben Györfi már sokadszorra lefutotta védőjét, 
de a kivetődő hazai kapusról kivágódott a labda, nem lett gól 
belőle. 

A 60. percben Szentannai szögletét Terjék fejjel megcsúsz-
tatta, de Török még a gólvonal előtt el tudta ütni a labdát.

A 80. percben Erdősi fordulásból a kiinduló Belényesi mel-
lett a bal alsó sarokba helyezett (1-4).

A 85. percben Belényesi egy beívelésnél ütközött Székely-
lyel, kiejtette kezéből a labdát, Erdősi pedig közelről a háló-
ba talált (2-4). 

A 87. percben Szőke R. és Kovács L. volt a labda útja, utób-
bi lövését Török hárítani tudta.

A karcagi csapat magabiztos és jó csapatjátékkal nyerni tu-
dott Mezőtúron. Nem véletlen, hogy edzőjük, Orosz István 
boldogan nyilatkozott a mérkőzés után: 

- A csapatom ezzel a győzelemmel kívánt boldog születés-
napot nekem.

B.I.

Magabiztos győzelem Mezőtúron

2019. február 27-én (szerdán) rendezték a VI. 
korcsoportos fiú röplabda Diákolimpia „B” ka-
tegóriájának körzeti döntőjét, amelyen a Karca-
gi Nagykun Református Gimnázium szerezte meg 
az elsőséget a Varró István Szakgimnázium és a 
Szentannai Sámuel Középiskola előtt. Ezzel a Diák-
olimpia megyei döntőjébe kvalifikálta magát, ame-
lyet március közepén rendeznek Kunhegyesen.

Ugyancsak eredményesen szerepelt a gimnázi-
um fiúcsapata február 28-án (csütörtökön) Szar-
vason, ahol a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium 

által szervezett Dél-alföldi Régiós Kupán ért el 2. 
helyezést. Itt legyőzte 2-0-ra a Békéscsabai Vízmű 
és a Szegedi Kőrösy Középiskolák csapatait, majd a 
döntőben 2-1-re alulmaradt a házigazdákkal szem-
ben. Teljesítményükhöz gratulálunk, további si-
kereket kívánunk! A csapat tagjai: Sántha Balázs, 
Szabó Mihály, Bernáth Sándor, Sarkadi Bence, 
Kántor László, Magyari Zsolt, Erdős Róbert, Laka-
tos István, Czombos Bence, Laboncz János, Józsa 
Szabolcs, Labancz Mihály.

Major

Megyei döntősök a refis fiúk


