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Százötvenezer forint értékű könyvcsoma-
got kapott a Karcagi Arany János Általános 
Iskola a Néliusz Kft. karcagi könyvesbolt-
jának jóvoltából. A nagy értékű ajándékot 
március 4-én, hétfőn az Aranyos Napok nyi-
tórendezvényén vette át az iskola vezetése. 

A Nédiusz Kft. karcagi Könyvsziget köny-
vesbolt százötvenezer forintos könyvadomá-
nyát Orosz Attila ügyvezető adta át az isko-
la intézményvezetőjének, Szentesiné Nánási 

Tündének. - Mi ebben az iskolában szeret-
nénk megszerettetni tanítványainkkal az ol-
vasást, a könyveket, a tudás hatalmát. Tö-
rekvéseink legfőbb mozgatórugója az, hogy a 
hátránnyal érkező gyermekek is esélyt kapja-
nak az életben való boldoguláshoz a könyvek, 
és természetesen a pedagógusok segítségével. 
Köszönöm intézményem nevében mindenki-
nek, aki ezt az iskolát támogatja valamilyen 
formában, vagy figyelmet szán ránk. 

(Folytatás a 3. oldalon...)

Március 8-án, pénteken „Szak-Ma” néven jótékonysági bált ren-
dezett a Déryné Kulturális Központban a KSZC Varró István Szak-
gimnáziuma és a Karcagi Ipartestület. A Varró végzős diákjainak 
nyitótánca után Pesti Tiborc, a Szaki 2000 Alapítvány elnöke és 
Laczik Dénesné ipartestületi elnök köszöntötte a megjelente-
ket, köztük Kovács Sándort, térségünk és városunk országgyűlé-
si képviselőjét. A köszöntő után a teremben lévő hölgyeket a Nő-
nap alkalmából a varrós férfitanár kollégák egy-egy szál virág-
gal köszöntötték. Laczik Dénesné elnök és Kovács Sándor ipar-
testületi alelnök itt adta át a Karcagi Ipatestületi tagságért a 10 év 
(Ferenczi Zoltán, Soltész Nagy János), 25 év (Rapiné Hosszú Éva, 
Kurucz István Norbert, dr. Kapusi Lajos, dr. Kovács László, Oroszi 
Imre, Vadai György) a jubileumi jutalmakat, az aranygyűrűket. A 
40 éves jubileumi jutalmat, az aranygyűrűt Kovács Sándor kőmű-
ves mesternek Laczik Dénesné, Kovács Sándor alelnök és Kovács 
Sándor országgyűlési képviselő adta át. Pohárköszöntőt Kovács 
Sándor országgyűlési képviselő, Pardi Sándor főigazgató és Sza-
bó István, a Varró István Szakgimnázium és Szakközépiskola igaz-
gatója mondott. Vacsora után Pardi Sándor főigazgató és Plósz 
Csilla, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola in-
tézményvezetője szaxofon duettje következett - nagy sikerrel. 

Az est során fergeteges hangulatot varázsoltak a terembe a 
karcagi zumbások is. A csapat 2017 szeptemberében alakult, ma 
már Music Anett Dance Team néven találkozhatunk velük. Az öt-
venfős tagságú klub tagjai fitness instruktor vezetésével gyako-
rolják a zumba lépéseket, s a kor nem számít, ugyanis az éret-
tebb korosztály örömére Zumba Gold csapat is működik. Ők lép-
tek fel a pénteki bálon. Pintér Tímea debreceni énekes örökzöld 
slágerfeldolgozásokat adott elő, s közben táncosaival a közönsé-
get is megtáncoltatta. A hajnalig tartó tánchoz a zenét Farkas Ju-
dit szolgáltatta.
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Jótékonysági „Szak-Ma” 
bált rendeztek

Nagy értékű könyvcsomagot kapott az Arany iskola

2019. március 23. 
(szombat) 

Karcagi helyszínek, ahol várjuk az 
önkéntesek jelentkezését:

8.00-10.00 óráig
- a Gyep utca elején 

Nagyné László Erzsébet önkormányzati képviselő  

- a Vasútállomásnál 
Karcagi-Nagy Zoltán önkormányzati képviselő  

- a Déli városrész bejáratánál (Széchenyi sgt.) 
Pánti Ildikó önkormányzati képviselő, 

Szepesi Tibor önkormányzati képviselő  

10.00-12.00 óráig 
- a Lombkorona sétány bejáratánál 

a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár munkatársai 

Együttműködő partnerek: 
Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.,

Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár, 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, Máltai Szeretetszolgálat
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Az 1874-ben alakult, ma is 
közel száz aktív taggal rendel-
kező Karcagi Nagykun Vadász-
társaság március 9-én, szom-
baton a berekfürdői Park Étte-
remben tartotta idei vadász-
bálját vadászok, erdészek, vál-
lalkozók részvételével. 

A bálon részt vett dr. Faze-
kas Sándor országgyűlési kép-
viselő, Kovács Sándor, város-
unk és térségünk országgyű-
lési képviselője, Magda Attila, 
a Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara főfalugazdásza is.

A bál kezdetén a Vadászhim-
nuszt a Karcagi Rézfúvós Kvar-
tett játszotta el, majd a megje-
lenteket Hubai Imre Csaba, a 
Nagykun Vadásztársaság elnö-
ke köszöntötte.

- A vadászbál minden évben 
az az összejövetel, amelyre 
meghívjuk vadásztársaságunk 
tagjait, a feleségeket, családta-
gokat, barátokat is, hogy eltölt-
sünk közösen egy estét, s köz-
ben finom vadételeket is fo-

gyasszunk. Meghívtuk azo-
kat a vezetőinket is, akikkel 
napi kapcsolatban vagyunk, 
s itt a bálon meg tudjuk be-
szélni a vadászati problémá-
inkat, de beszélünk a vadvé-

delem, a vadgazdálkodásról, 
a természetvédelem felada-
tairól is - mondta az elnök.

A vacsora előtt asztali ál-
dást dr. Csoma Judit Margit, 
berekfürdői református lel-
kész mondott. Az est során 

Szűcs Attila operaénekes, a Pé-
csi Nemzeti Színház művésze, a 
vadásztársaság tagja is énekelt, 
kísért ifj. Berki László és cigány-
zenekara. A bál meglepetéstor-
táját - egy terítékre került vad-
disznót, őzbakot és a vadász-
puskát - dr. Fazekas Sándor or-
szággyűlési képviselő Perity 
Róbert mestercukrásszal vágta 
fel. A hajnalig tartó jó hangulat-
ról Farkas Judit zenész gondos-
kodott.
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

A tizenkét 
ponttól 

a 12 pontig 
(1.)

Emlékszem, hogy annak idején, kö-
zépiskolás koromban a történelemórán, 
amikor a ’48-as forradalom és szabad-
ságharc történetét kezdtük el, az óra vé-
gén valaki megkérdezte a jó történelem-
tanárunktól, hogy miért éppen 12 pon-
tot fogalmaztak meg a Pilvax Kávéház 
fiatal forradalmárai? Miért nem 11-et 
vagy 13-at?

Tanárunk kissé zavarba jött, és mond-
ta, nem tudja, de majd utánanéz, és a 
következő órát majd ezzel kezdjük. Ak-
kor még nem volt internet, csak külön-
féle lexikonok és kézikönyvek. A történel-
met sem a Hóman-Szekfű „Magyar tör-
ténetből” tanította tanárunk, hanem az 
akkori akadémiai kiadványokból, ame-
lyek a marxista történetírás jegyeit visel-
ték magukon. Persze megtudtuk, hogy 
a Hóman-Szekfű ötkötetes történetben 
sem szerepel a 12 pont története bő-
vebben, sőt tanárunk még azt is meg-
jegyezte, Táncsics keresztnevét is János-
nak írták. Talán a 12 apostol miatt lett ez 
a szám, de nem is lényeges, maradtunk 
annyiban. A lényeg, hogy az egyetemi 
ifjúság Ellenzéki Körének a tagjai fogal-
mazták a Pilvax asztalánál, írók, újság-
írók. Aztán pedig Petőfi Nemzeti dalá-
val együtt kinyomtatták az egykori Hat-
vani (ma Kossuth) utcai Landerer nyom-
dában.

Ma már a történelem iránt érdeklő-
dők többet tudhatnak meg a 12 pont 
történetének részleteiről. Történészkuta-
tók kiderítették, hogy Irinyi József, a „ma-
gyar gyufa” megalkotójának az öccse volt 
az első szövegezője a pontoknak, és már 
március 12-én kész lett. (Néhányan azt 
sejtették, ezért lett a 12-es szám a pon-
tok száma.) Irinyi hírlapíró volt, de jogot 
végzett Debrecenben, és a jogi nyelve-
zet kevésbé volt érthető a szélesebb kö-
zönségnek, ezért Jókaira bízták, hogy a 
köznyelvre „lefordítsa”. Ahogy ő fogal-
mazta: „a nép által megérthető magya-
rázatra”. Minderről elég későn, pontosan 
50 évvel később számolt be a „Márciusi 
fiatalság” c. visszaemlékezésében. Ebben 
viszont majdnem mindenkit megemlít, 
akinek köze volt az Ellenzéki Körhöz: a 20 
évesen elhunyt Bozzai nevű fiatal költő-
től, a 22 évesen meghalt Vasvári Pálig.  
De majd mindenki halott, csupán négyen 
voltak még életben. Nagyon fontos része 
ez a memoárjának, sok érdekes részletet 
megtudhatunk a „márciusi ifjakról”.

S Jókai cáfolja egyes történészek teó-
riáját is: „A budapesti március 15-ikének 
indító oka nem a bécsi forradalom volt; 
hanem, amit nyomtatott adatok iga-
zolnak, a Pesti Körnek az a határozata, 
hogy a „magyar nemzet tizenkét pont-
ban formulázott kívánatait” ne intézzük 
egyenesen az országgyűléshez: hanem 
elébb köröztessük azokat az országban 
vidékszerte” – írja.

(Befejező rész a következő számban.)
-ács-

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek márciusi 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  március 19. 15.00-16.00-ig,  
   Városháza 2. terem
Dr. Kanász Nagy 
László 2. választókörzet  március 26. 17.00-18.00-ig,  
   Városháza 2. terem
Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  március 19. 16.00-17.00-ig,  
   Városháza 2. terem

Gyurcsek János  4. választókörzet  március 18. 8.00-10.00-ig,  
   Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  március 19. 14.30-16.30-ig, 
   Városháza 5. szoba

Karcagi-  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  március 18. 15.00-16.00-ig,  
   Városháza 2. terem

Szepesi Tibor 7. választókörzet  március 25. 16.00-tól,  
   Kiskulcsosi tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  március 20. 16.00-17.00-ig,  
   Kádas György Ált. Isk.,
   Kisújszállási út 45. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Karcagi Járási Hivatal osztályainak 

ügyfélfogadása KARCAG városban:
www.kormanyhivatal.hu

KOrMÁNyAbLAK OSZTÁLy
Osztályvezető: dr. Bihari Gitta
Cím: 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Telefon: 06/59-795-158, 06/59-795-236, 06/59-795-238, 
 06/59-795-220
E-mail cím: karcagjh.kab@jasz.gov.hu 
Ügyfélfogadás
 Hétfő 7.00-17.00
 Kedd 8.00-16.30
 Szerda 8.00-16.30
 Csütörtök 8.00-18.00
 Péntek 8.00-15.00

ÉPíTÉSÜGyI OSZTÁLy
Osztályvezető: Monori Sándor
Cím: 5300 Karcag, Ady Endre u. 4.
Telefon: 06/59-795-260, 06/59-795-259
E-mail cím: karcagjh.epugy@jasz.gov.hu 

FöLDhIvATALI OSZTÁLy
Osztályvezető: Huszárné Hajdu Mária
Cím: 5300 Karcag, Ady Endre u. 4.
Telefon: 06/59-795-240, 06/59-795-250
E-mail cím: karcagjh.foldhiv@jasz.gov.hu 

NÉPEGÉSZSÉGÜGyI OSZTÁLy
Osztályvezető, járási tiszti főorvos: dr. Borsos Anikó
Cím: 5300 Karcag, Ady Endre u. 4.
Telefon: 06/59-795-246 
E-mail cím: karcagjh.nepeu@jasz.gov.hu 

ÉLELMISZErLÁNC-bIZTONSÁGI ÉS 
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGyI OSZTÁLy

Osztályvezető, járási főállatorvos: dr. Kovács Tibor
Cím: 5300 Karcag, Ady Endre u. 4.
Telefon: 06/59-795-244  
E-mail cím: karcagjh.ebaeu@jasz.gov.hu 

FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLy
Osztályvezető: Domokos Gyula
Cím: 5300 Karcag, Madarasi út 27.
Telefon: 06/59-795-168  
E-mail cím: karcagjh.fogl@jasz.gov.hu 

hATóSÁGI OSZTÁLy
hivatalvezető-helyettes, osztályvezető: dr. Lévai Olga
Cím: 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Telefon: 06/59-795-155  
E-mail cím: karcagjh.hatosag@jasz.gov.hu 

GyÁMÜGyI ÉS IGAZSÁGÜGyI OSZTÁLy
Osztályvezető: Kissné Szendrei Judit
Cím: 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Telefon: 06/59-795-149  
E-mail cím: karcagjh.gyam@jasz.gov.hu 
Ügyfélfogadás
 Hétfő 7.30-17.00
 Kedd nincs
 Szerda 8.00-16.00
 Csütörtök 13.00-16.00
 Péntek 8.00-12.00

Idén is megrendezték a vadászbált
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HÍREK KARCAG VÁROS 
KITÜNTETETTJE

Kecsmár Lászlóné tanítónő pe-
dagógiai hitvallása meghatároz-
ta hosszú időn át tartó neve-
lő-oktató munkáját. „Nincs 
szebb hivatás, mint új kertbe 
az első magot vetni” - val-
lotta tanítása során. 

A nevelés titka pedig, min-
den egyes emberben a tel-
jes világot látni. Igazi neve-
lő, aki tudta, ha egyetlen kis-
gyermek ruháját megigazítja, 
azzal már a teljes emberi közös-
séget építi. 

Hivatása példa az értékekre a ne-
velésben, a minőségi munkában, a tisz-
ta és őszinte beszédben, de példa a szeretetre, 
a lélekre és a hitre is. Nemcsak a kicsi gyermekeknek, hanem a tantestü-
letnek is tanítómestere volt. 

A gyerekek iránti megfoghatatlan vonzódás terelte a pedagógus pá-
lyára. A Jászberényi Tanítóképző Főiskola elvégzése után 1978-ban a 
hevesi 5. számú Általános Iskolában kezdte tanítói munkáját. Az itt el-
töltött idő alatt erősödtek meg szárnyai a tanítványai határtalan szere-
tete és a kollégái önzetlen támogatása által.

1992 szeptemberétől a karcagi Györffy István Általános Iskolában ta-
nított.

1996-tól a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola megalaku-
lásával itt folytatta pedagógiai munkáját, amit szolgálatnak tekintett. 
Kezdettől fogva világos volt számára, hogy milyen értékrenddel és élet-
felfogással kell azonosulnia. Reménykedve, hittel végezte nevelő-okta-
tó munkáját, aminek során a tanítványaiba vetett hit és a szeretet segí-
tette át a nehézségeken. Keresztyén pedagógusként az igényességre, a 
szeretetre, és a másik ember tiszteletére nevelte tanítványait. Megtanul-
ta az isteni szeretet hatalmát, amely a tanulói lelkéhez is segített közel 
kerülni. Igyekezett „elültetni” a következő magokat a diákjaiban: „Légy 
őszinte, csak a becsületre adj, ne mondj ki szót, amely nem szívből fa-
kad.”

Pályafutása során a következő elismerésekben részesült: Miniszteri 
Dicséret (1985), „Vezető Pedagógus”-i cím (1992), Református Nagy-
kunságért Pedagógiai Díj (2016), Tiszántúli Református Köznevelés-
ért Elismerő Oklevél (2017), Pedagógus Szolgálati Emlékérem (2019).

- Az elismerés kicsit váratlanul ért, de természetesen örömmel fogad-
tam. Ezúton köszönöm meg az egykori iskolám vezetőjének és fenntar-
tójának, hogy gondoltak rám, és így ismerték el a 40 éves pedagógiai 
munkámat - fogalmazott a kitüntetett.

Friss nyugdíjasként sok ötlete van arra, hogy mivel töltse el a meg-
növekedett szabadidejét. A legfontosabb számára, hogy segítse a kö-
rülötte lévő unokáit. Szabadidejében továbbra is részt vesz olyan cso-
portok munkájában is, amelyek a természetes életmóddal, a korsze-
rű életvitellel és a mai kornak megfelelő egészséges táplálkozás elter-
jesztésével foglalkoznak. Nagyon szeret túrázni a családjával, amire új 
lakhelyén, Egerben egyre több lehetősége van. Újabban koncertekre is 
szívesen ellátogat. 

brehó Mónika

A magyar kultúra napja alkalmából a Karcag város Kultú-
rájáért Díj és a Karcag város Sportjáért Díj mellett az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma Elismerő Oklevelét és Pe-
dagógus Szolgálati Emlékérmet is átadtak a Déryné Kultu-
rális Központ színháztermében január 22-én. E heti lapszá-
munkban egy díjazottat mutatunk be, akit további terveiről 
is kérdeztünk.

Kecsmár Lászlóné

(...folytatás az 1. oldalról)
- Most kiemelt tiszte-

lettel és köszönettel for-
dulok Önhöz, Önökhöz, 
és nagyon szépen megkö-
szönjük az iskola nevelő-
testülete, tanulóifjúsága 
nevében ezt a nagylelkű 
felajánlást – fogalmazott 
Szentesiné Nánási Tünde, 
aki az ajándékot össze-
kapcsolta Arany Jánossal, 

és néhány mondatot is idézett a híres 
névadó önéletrajzából.

Dobos László, Karcag város pol-
gármestere is örömmel fogadta a hírt, 
hogy ilyen gáláns ajándékkal támogatja 
a karcagi könyvesbolt a Karcagi Arany 
János Általános Iskolát. 

- Úgy gondolom, hogy a mai világ-
ban, az internet világában mindenkép-
pen óriási hangsúlyt kell fektetni ar-
ra, hogy írott betű is legyen mindenki 
szeme előtt, hiszen a sajtónak, a könyv-

nek különleges varázsa, illata, íze, za-
mata van. Aki fiatalkorában megszok-
ta, hogy forgatja az újságokat, könyve-
ket, az tudja, hogy miről beszélek. Én 
azt kívánom, hogy az ide járó tanulók 
is megérezzék ezt, és legyenek folyama-
tosan olvasó diákok, és később olvasó 
felnőttek. Különösen jólesik ez a kez-
deményezés és ez a gesztus a könyves-
bolt, illetve a kiadó részéről, amit igaz-
gató úr személyétől kapott meg az is-
kola egy oklevél formájában – köszön-
te meg a városvezető a felajánlást. - A 
város mindenkori vezetése és a köny-
vesbolt közötti jó kapcsolat jutalma ez, 
hiszen annak idején, amikor úgy dön-
töttünk, hogy legyen könyvesbolt a vá-
rosban, akkor azt tartottuk szem előtt, 
hogy a kultúrának ilyen formában is 
kell, hogy legyen közvetítője – fogal-
mazott Dobos László, aki azt is kiemel-
te, hogy mindent meg is tesznek azért, 
hogy örökre megmaradjon a városunk-
ban a könyvesbolt.

Kapás Mónika

ÁLLÁSHIRDETÉS
A karcagi Kátai Gábor Kórház

munkatársat keres az alábbi munkakörök betöltésére:

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
 - középfokú közgazdasági végzettség,
 - felhasználói szintű számítógépes ismeret, 
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
 - hasonló területen szerzett gyakorlat előny.

A meghirdetett munkakör betöltése közalkalmazotti jogviszony-
ban történik.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű.
Próbaidő: 3 hónap.
Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Benyújtandó dokumentumok: a jelentkező szakmai önéletrajza, vég-

zettségét, képzettségét igazoló okiratok másolata.
Az állás betöltésének várható időpontja: elbírálást követően azonnal.

Jelentkezni írásban 2019. március 22-én 16.00 óráig lehet az aláb-
bi címünkre:
Kátai Gábor Kórház
5300 Karcag, Zöldfa u. 48.
e-mail cím: kgkorhaz@externet.hu
Tel.: 06/59-507-111

ESZKÖZGAZDÁLKODÓ

Nagy értékű könyvcsomagot 
kapott az Arany iskola

Dobos László polgármester a város nevében 
megköszönte a könyvcsomagot

Szentesiné Nánási Tünde 
az adománylevéllel
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A Kátai Gábor Kórház Gyer-
mek- és csecsemő osztálya 
újabb adományokat kapott 
március 8-án, pénteken.

- Ötödik alkalommal gyűj-
töttek nekünk a korábban itt 
szült anyukák Szabó-Cinege 
Jolán szervezésében - mondta 
a 13 doboznyi gyermekruha, já-
ték átvétele után dr. Szabó Má-
ria osztályvezető főorvos. - Az 
osztályon fekvő kis betegek-
nek nagy segítség ez a sok-sok 
ruha, mert a magas hőfokon 
kimosott gyermekruháink ha-
mar elhasználódnak. Az ado-
mányban nagyon sok új ruha 

is van. A kollégáim átválogat-
ják és korosztályonként beso-
rolják, hogy melyik osztályra 
jók a ruhák, melyből az újszü-
lött részleg csecsemői részére 
is adunk át bodykat, ruhákat. A 
társasjátékokat, könyveket pe-
dig a bent fekvő nagyobb gye-
rekek használják majd öröm-
mel - mondta dr. Szabó Mária, 
aki köszöni minden adakozó 
édesanyának a ruhákat, ado-
mányt, amellyel az osztály kis 
betegeire gondoltak.  

- A kórház örömmel és kö-
szönettel veszi mindenkitől a 
segítséget. Most a gyermekek 

kaptak az anyukáktól, a szép, 
kis színes otthonos ruhák is 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
gyerekeket pszichésen se ter-
helje meg a rideg kórházi kör-
nyezet - fogalmazott Bődi Szil-
via ápolási igazgató, bár a gyer-
mekosztály most is színes, a fa-
lakon rajzok, a folyosón játékok 
teszik oldottabbá a bent létet. 
A mostani ruhaadomány újabb 
segítség az osztály kis betegei 
számára, amit a kórház veze-
tése nevében is köszönünk az 
anyukáknak - mondta Bődi Szil-
via.

DE

HÍREK

A Györffy István Katolikus 
Általános Iskola adott otthont 
február 25-én, hétfőn dr. Fodor 
réka Mennyország és Pokol az 
afrikai orvosmissziók-ban című 
előadásának. A doktornő elő-
adásában megosztotta az élmé-
nyeit az Afrikában eltöltött idő-
ről. Ahogyan fogalmazott, nem 
véletlenül lett AFrÉKA a köny-
vének címe, hiszen egyszerre 
szól a fekete kontinens, és egy el-
kötelezett ember közös életéről.

Dr. Fodor réka tizenkettő 
évesen határozta el, hogy misz-
sziós orvos lesz. Meggyőződése 
és világnézete szerint, minden-
kinek megvan a saját útja, amit 
meg kell találnia és követnie kell 
azt, amit a szíve diktál, harmó-
niában élve önmagával és a vi-
lággal. Ő ezeket az elveket vallva 
kalandvágytól vezérelve húsz-
évesen ment ki Franciaország-
ba, és egy évet töltött Párizsban, 
utcazenészként keresve a ke-
nyerét. Egy év után hazajött, és 
1996-ban befejezte az egyetemet 
a SOTE Általános Orvosi Ka-
rán. Több országban volt ösz-
töndíjas (Svédország, Nagy-Bri-
tannia, Thaiföld). 

Pályafutását a mentőknél kezd-
te, majd 2006-ban szakvizsgá-
zott le háziorvostanból. Nyolc 
évig saját praxist vezetett Fóton. 
Jelenleg Rákospalotán van pra-
xisa. Emellett az elmúlt időszak-
ban gyakorlati képzést is tartott 
orvostanhallgatóknak.

- Hitvallásom szerint oda kell 
missziót szervezni, ahol baj van. 
Segíteni azoknak az emberek-
nek, akik valóban rászorulnak, 
és ezért cserébe mérhetetlenül 
hálásak. Ez nem is csoda, hi-
szen olyan helyeken, ahol eddig 
jártam: Ugandában, Nigériában 
és Kabulban még társadalom-
biztosítás sincs. Itt az emberek 
hite sokszor erősebb, mint bár-
hol. Talán ezért is hálásak any-
nyira, amikor meggyógyulnak 
egy adott betegségből, mert Is-
ten kezét is látják a felépülésük-
ben. Az ott élő emberek min-
dennap hálát adnak azért, ami-
jük van. A bázisunk Nigériában 
van egy kórházban. Ott mindig 
biztonságban érezhetjük ma-
gunkat, egy-egy fárasztó nap 
után, oda térünk vissza. Én ál-
talában 20-30 kilométeres kör-
zetben szoktam kimenni terep-
re. Átlagosan naponta 150 be-

teget látunk el. Segítségünk-
re vannak a helybeliek is, akik-
ből egy olyan kis csapatot hoz-
tunk létre, akik segítik a misz-
sziós orvosok munkáját - fogal-
mazta meg a doktornő. 

Az előadása során szólt arról 
is, hogy nagyon hálás a Magyar 
Afrika Társaságnak, hogy lehe-
tőséget kapott tőlük álma meg-
valósításához, és külön kiemel-
te Prof. Dr. Csókay Andrást is, 
akivel mind a mai napig együtt 
tud dolgozni ezekben a karitatív 
orvosi expedíciókban. 

Dr. Fodor Réka bemutatta 
könyvét is, amelynek történetén 
keresztül megismerhetünk egy 
karitatív orvosi expedíciót, és 
Réka személyes példája által be-
tekintést nyerhetünk egy olyan 
világba, amely egy elzárt közös-
ség mindennapjait mutatja be. 
A könyv olyan üzenetet is hor-
doz az olvasók számára, hogy 
mi is megvalósíthatjuk a saját 
expedíciós missziónkat, bárho-
vá vezet is az, ha merünk, ha hi-
szünk, ha nekivágunk. 

„Világokat tud megváltoztat-

ni, ha csak egyetlenegy ember-
nek is adunk álmot” - ez a könyv 
egyik legerősebb üzenete. 

Dr. Fodor Réka lapunknak el-
mondta, hogy szabadidejét két 
gyönyörű kislányával és férjével 
tölti, és hálás mindazokért a ta-
pasztalatokért, amelyeket átél-
hetett az eddigi évek alatt, hi-
szen ahhoz, hogy mára azzá vál-
jon aki lett, kellettek az életében 
azok a „görbék”, amelyek ilyen-
né tették őt. 

brehó Mónika

Gyermekkori álmát valósíthatta meg

Adományt kapott a kórház Gyermekosztálya

Meghívó
NTP-OTKP-18-0091

A Madarász Imre Egyesített Óvoda 
nevelőközössége tisztelettel meghívja

Önt és kedves családját

2019. március 23-án, szombaton 
14.00 órakor kezdődő

Aprólábak Néptánc Gálára
amely a Déryné Kulturális, Turisztikai, 

Sport Központ és Könyvtár 
földszinti színháztermében kerül megrendezésre.

A gálán intézményünk gyermektánc 
tehetségműhely csoportjai, és térségünk 

néptánc csoportjai mutatkoznak be.

A rendezvényre belépőjegyek az óvodákban 
térítésmentesen igényelhetők.
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- A heti feladatok közé tarto-
zik a kellemes elfoglaltság, a pró-
bákon való részvétel, amelynek 
helyszíne a Polgármesteri Hiva-
talban van. A kórus megalakítá-
sának ötlete Rózsa Sándor, Kar-
cag város jegyzőjének gondolatá-
ból született, amely tovább szer-
veződött Nagyné Major Mária 
intézményi és civil kapcsolatok 
ügyintéző közreműködésével, 
valamint Agócs Lászlóné ügyke-
zelő segítő munkájával - mond-
ja a karnagy. 

- A kórushoz szervesen kap-
csolódnak hangszeres zenészek 
is, akik a kezdetektől segítik a 
csoport munkáját és színesebbé, 
zeneileg értékesebbé varázsolják 
a produkciókat. Ők valamennyi-
en az Erkel Ferenc Alapfokú Mű-
vészeti Iskolai Tagintézmény volt 
és jelenlegi növendékei, tanárai: 
Koppány Mária nyugalmazott 
zongoratanár, Sebők Lajos - kla-
rinét, tárogató, furulya, Varga 
Petra - fuvola, Márkiné Bihari 
Anita - klarinét.

- Repertoárunkban előkelő 
helyet foglalnak el a magyar nép-
dalok, különböző ünnepi alka-
lomhoz kapcsolódó kórusművek, 
továbbá a könnyűzenei paletta 
remekeit is szívesen műsorunkra 
tűzzük. Az utóbbi időszak műso-
raiból nagyon szívesen énekelte 
a kórus a „Kunsági népdalcsok-
rot”, az „A csikósok, a gulyá-
sok” című népdalfeldolgozást, 
a „DonaNobisPacem” szövegű 
háromszólamú kánont, a Credo 
– Horváth Sándor feldolgozást: 
„Mert a haza”, illetve a könnyű-
zene műfajából a sokak által is-
mert és énekelt Szenes Iván szer-
zeményt a „Nem csak a húszéve-
seké a világ” szövegű dalt. A he-
ti rendszerességgel megtartott 
próbákat kellemes hangulat jel-
lemzi, ahol az örömzenélés mel-
lett a tiszta hallás, a jó, helyes in-
tonáció mihamarabbi kialakítá-
sa a cél. Nem titkolt szándékom 
a magyar zenei hagyományok 
megismertetése, illetve a magyar 
népdalok éneklésének alkalma-
zásával egy olyan igényes zene-
kultúra kialakítása, amely min-
den abban résztvevő és a hallga-
tóság tetszését is elnyeri. A kórus 
amatőrnek mondható, hiszen ze-

nét senki nem tanult, de vannak, 
akik zenei általános iskolába jár-
tak, és ott elsajátították a kottaol-
vasást. A többség azonban hallás 
után tanulja meg az éppen mű-
soron lévő műveket. Az együttes 
„fiatal kora” ellenére már több 
fellépést tudhat maga mögött.

- Karcagon Györfi Sándor 
Kossuth-díjas szobrászművész 

kitüntetése alkalmából rende-
zett köszöntőn, az augusztus 
20-ai ünnepi önkormányzati 
ülésen, majd Karcagon és Kun-
madarason az Idősek Világnap-
ja alkalmából rendezett megem-
lékezéseken. Advent idején az 
utolsó gyertyagyújtáskor a kar-
cagi katolikus templomban, va-
lamint Kunhegyesen a magyar 
kultúra napja alkalmából meg-
rendezett városi ünnepségen él-
vezhette a kórus a közönség el-
ismerését. Az idei évben terve-
ink között szerepel a közeljö-
vőben a karcagi Kun Orgonda 
Zenebarátok Egyesület szerve-
zésében megvalósuló zenei es-
ten való fellépés, ahol szimfoni-
kus zenekari közreműködéssel 
egy olyan, konkrétan erre az al-
kalomra alakult „Nagy kórus-
nak” leszünk a részesei, amely 
a Karcagon jelenleg működő 
gyermek, felnőtt, illetve nyug-
díjas kórusokat hozza össze egy 
produkció erejéig. Ez pedig nem 

más, mint Selmeczi György: 
Milleniumi Óda című művé-
nek III. tétele. Ezen kívül ter-
mészetesen az aktuális felké-
réseknek is szívesen eleget te-
szünk, amelyeket mindig szí-
vesen fogadnak a kórus tag-
jai: Bató Tamara, dr. Kapitány 
Csilla, Hamar Gabriella, Juhász 
Ágnes, Juhászné Márki Mária, 
Kósáné Bene Hajnalka, Kurucz 
Magdolna, Lingné Orosz Haj-
nalka, Mátyus Józsefné, Ökrös 

Zsuzsanna, Pánti Sándorné, 
Potornai Rita, Scardovi Szofi 
Valentina, Szabóné Pető Beáta, 
Tőkésné Borók Anita, akik hit-
vallásukat Babits Mihály sorai-
val fogalmazták meg: „Minde-
nik embernek a lelkében dal van 
és a saját lelkét hallja minden 
dalban. S akinek szép a lelkében 
az ének, az hallja mások énekét 
is szépnek.”

- Napjainkban egyre inkább 
reneszánszát éli, hogy sorra 
alakulnak a „munkahelyi” kó-
rusok és a közös éneklés vará-
zsa, része lesz életüknek, ezál-
tal jobban meg tudják élni a kö-
zösségi érzést, akik kórusban 
énekelnek. Jobban érzik magu-
kat a társadalomban, csökkenti 
a mindennapi stresszt, szerve-
zeti kultúra fejlesztő, elősegíti a 
kellemes munkahelyi légkör ki-
alakulását és számos egészség-
javító hatását is ismerjük - so-
rolja Plósz Csilla, aki szerint a 
karcagi Polgármesteri Hivatal 

Kórusa talán egyedinek szá-
mít. 

- Tudomásom szerint ha-
zánkban nem működik még egy 
ilyen hivatali kórus. De mint 
minden kezdeményezés, ez sem 
tudna életben maradni, fejlődni 
és sikereket elérni, ha nincs az a 
támogató jelenlét, amelyet a vá-
ros vezetése biztosít számunk-
ra. Akik ezzel nemcsak a zenei 
kultúra szélesebb körű terjeszté-
sét és fejlődését segítik a város-

ban, hanem, biztosítják a Pol-
gármesteri Hivatal dolgozói szá-
mára azt a feltöltődési lehetősé-
get, amelynek következménye-
ként a munkavégzésük is haté-
konyabbá válik, hiszen lelkileg 
kiegyensúlyozott, szellemileg 
felfrissült állapotban folytatják 
tevékenységeiket a próbák után. 
Nem utolsósorban a szereplések 
alkalmával elért sikerélmény 
„katarzis” érzés, több napon ke-
resztül motiválttá tesz minden 
résztvevőt - mondja a kórusveze-
tő, aki Kodály Zoltán sorait idé-
zi: „Legyen a zene mindenkié”, 
majd tovább gondolva mond-
ja, hogy legyen az éneklés min-
denkié, hiszen az „mindig kéz-
nél van”, ha szeretettel műveljük, 
elvarázsolja a személyiséget, és 
szebbé teszi az élet sok-sok pil-
lanatát.

- Igen, az első próbától kezd-
ve kihívásként és egyben lehe-
tőségként tekintek az előttük 
álló közös időszakra. Eddigi 
életemet mindig a zene közelé-
ben és művelésével töltöttem, s 
úgy gondolom ez a továbbiak-
ban is így lesz. Vezettem már 
klarinét együttest, fúvószene-
kart és tanítottam meg sok- sok 
fiatalt klarinétozni, furulyáz-
ni, szaxofonozni és tárogatózni, 
de ez a kórus az első kórusom, 

akikkel együtt dolgozhatom. 
A sors ajándékának tekintem, 
hogy a nemrégiben egy egye-
temi továbbtanulás alkalmával 
elsajátított kórusvezetői isme-
reteket a gyakorlatban is ka-
matoztathatom. A mindenna-
pi közneveléssel kapcsolatos 
hivatásom mellett, kikapcso-
lódást jelentenek a kóruspró-
bák, illetve a különböző fellé-
pésekre való műsor összeállí-
tása különlegesen kreatív, kel-
lemes órákat, napokat terem-
tenek számomra. Szeretném 
remélni, hogy tíz vagy akár 
húsz év múlva is ilyen lelkesen 
fog összetartani és énekelni a 
kis csapat, és ezzel örömet sze-
rez saját magának és a közön-
ségnek is, amely mindig há-
lás, ha szívből jövő dallamokat 
hall egy-egy fellépés alkalmá-
val - fogalmazott a jövőt illető-
en Plósz Csilla.

DE

Az ORSzÁGbAN SINCS pÁRJA 
A pOlGÁRMESTERI HIVATAl KóRuSÁNAK
Karcag város Polgármesteri hivatalának Kórusa 2018. február 20-án alakult a hivatal dolgozóiból. Az éneklés szeretete és az ösz-
szetartó, együttműködő csapatszellem keltette életre az amatőr kórusközösséget és tartja azóta is össze. A kórus vezetője Plósz 
Csilla, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője, zenepedagógusa, köznevelési szakértő. vele 
beszélgettünk a kórusról.

- Milyen dalokat énekelnek?

- Hol szerepeltek már eddig?

- A kórusvezetés Önt is új 
feladat elé állította.
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A megnyitó ünnepségen Kovács Tí-
mea intézményvezető-helyettes elmond-
ta, hogy az iskola 1994. március 2-án 
vette fel Aranya János nevét. Azóta a hí-
res névadó születésének tiszteletére min-
den évben megrendezik az Aranyos Na-
pok rendezvénysorozatot, amely Bugyik 
Lászlóné nyugalmazott intézményveze-
tő kezdeményezésére indult el, huszon-
öt évvel ezelőtt.

- Arany János életrajza talán nem 
olyan látványos, mint a kortárs Petőfié 
vagy Jókaié. Ifjúkori vándorszínész ka-
landja kudarccal végződött, és mivel ha-
zatérve idős szüleit súlyos betegen talál-
ta, életét mintegy vezeklésként rendezte 
be. Példás hivatalnokká vált, attitűdjé-

re haláláig jellemző a feladatteljesítő be-
állítottság, igaz, ennek ellentéteként ki-
fejlődött benne a gúzsba kötve táncoló 
ember belső szabadsága. A dolgok és a 
világ ironikus, illetve humoros meglá-
tásának képessége – idézte a költő élet-
útját Kovács Tímea. Beszélt arról, hogy 
Arany sosem volt fiatal költő, huszon-
nyolc éves volt, amikor megjelent az iro-
dalmi életben és harmincegy éves volt, 

amikor megérkezett a Toldi 
nagy sikere.

A köszöntő gondolatok 
után a költő életrajzát a nyol-
cadikos tanulók egy álta-
luk készített PowerPoint dia-
sor segítségével mutatták be, 

zongorán pedig Barkóczi Boglárka mű-
ködött közre.

Dobos László, Karcag város polgár-
mestere nagyon szép és fontos hagyo-
mánynak nevezte az Aranyos Napok ren-
dezvénysorozatot. Gratulált a jól műkö-
dő intézményhez, és köszönetet mondott 
az iskola vezetésének és nevelőtestületé-
nek a kiváló, lelkiismeretes munkájukért.

A város nevében megköszönte to-
vábbá azt a százötvenezer forint érté-

kű könyvadományt, amelyet a Nédiusz 
Kft. karcagi Könyvsziget könyvesbolt-
ja ajánlott fel, és amelyet Orosz Attila 
ügyvezető adott át Szentesiné Nánási 
Tünde intézményvezetőnek.

- Nagyon fontos, hogy ilyenkor meg-
mutassuk magunkat, azt, hogy milyen 
kreatívan tudunk megemlékezni a ne-
künk vagy az ország számára fontos 
eseményekről. Így történt ez most is, a 
8.a osztály mutatta be előadását Arany 
Jánosról. Fontos ugyanakkor, hogy ha-
ladjunk a korral is. A mai gyerekeket – 
mindegy milyen háttérből érkeznek – 
nagyon érdeklik az újkori tudományok, 
az IKT-használat, a PowerPoint, tehát 
mi is felkészülten várjuk ezeket a kihí-
vásokat, és ezért tartottuk fontosnak, 
hogy a mai megnyitón ebből is lássunk 
egy kis szeletet – árulta el a rendezvény 
után Szentesiné Nánási Tünde.

A programon az iskola vezetői és a 
diákönkormányzat képviselői koszorút 
helyeztek el a költő domborművénél.

A megnyitó után kihirdették a rajzpá-
lyázat eredményeit, ahol egy előre meg-
adott irodalmi művet kellett a tanulók-

nak vizuálisan megjeleníteni. Március 
5-én, kedden az irodalmi csapatverse-
nyen előre meghatározott Arany mű-
vek feldolgozása történt játékos vetél-
kedő formájában. Március 7-én, csü-
törtökön pedig a Toldi Erőversenyt 
rendezték meg az iskola tornatermé-
ben a város legerősebb diákjai között, 
akik két korcsoportban bizonyíthat-
ták, hogy méltóak a dobogós helyezé-
sekre.

A rendezvényen a Karcag Városi Ön-
kormányzatot képviselte még Pánti Il-
dikó és Karcagi-Nagy Zoltán önkor-
mányzati képviselők.

Kapás Mónika

huszonötödik alkalommal rendezték meg a Karca-
gi Arany János Általános Iskolában az Aranyos Na-
pok című rendezvénysorozatot, amelyen március 4. 
és 7. között rajzolásban, irodalmi feladatok megoldá-
sában és erőpróbán mérhették össze a tudásukat a di-
ákok városi és iskolai szinten.

Városi rajzpályázat – március 4. (hétfő) 
5-6. évfolyam:

1. helyezett Kiss Réka Mária (5. osztály, Kiskulcsosi Ált. Isk. Tagint.)
2. helyezett Jóni János (6. osztály, Karcagi Arany J. Ált. Isk.)
3. helyezett Horváth Henrietta (6. osztály, Karcagi Arany J. Ált. Isk.)

7-8. évfolyamos kategóriában
1. helyezett Kele Gabriella (8. osztály, Kiskulcsosi Ált. Isk. Tagint.)
2. helyezett Kovács Ágota Csenge (7. osztály, Karcagi Nagykun Ref. Ált. Isk.)
3. helyezett Tyukodi Gergő Sándor (8. osztály, Karcagi Arany J. Ált. Isk.)
Különdíj: Fülöp Zsuzsanna (7. osztály, Kiskulcsosi Ált. Isk. Tagint.)

Városi irodalmi verseny – március 5. (kedd)
1. helyezett a Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézmény „Aranyifjak” csapata
2. helyezett a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola „Aranycsapat” csapata
3. helyezett a Karcagi Arany János Általános Iskola „Őszikék” csapata

 

Városi Toldi erőverseny – március 7. (csütörtök)
5-6. évfolyam:

1. helyezett Zsákai Márk (Kiskulcsosi Ált. Isk. Tagint.)
2. helyezett Zsákai Ferenc (Kováts Mihály Ált. Isk. Tagint.)
3. helyezett Lólé Béla (Szent Pál Marista Ált. Isk.)

7-8. évfolyam:
1. helyezett Seres Dávid (Szent Pál Marista Ált. Isk.)
2. helyezett Monori Imre (Kiskulcsosi Ált. Isk. Tagint.)
3. helyezett Lakatos Viktor (Kováts Mihály Ált. Isk. Tagint.)

Aranyos Napok 2019
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HIRDETMÉNYEK

az általános iskolai beiratkozás rendjéről 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
(a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdésében, valamint 
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köz-
nevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésében fog-
laltaknak megfelelően a 2019. évben tanköteles korba 
lépő gyermekek általános iskolai beiratkozásának idő-
pontja – a területileg illetékes tankerületi központok 
véleményének kikérésével – az alábbiak szerint került 
meghatározásra. 

A 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beirat-
kozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óra között
2019. április 12. (péntek) 8.00 - 19.00 óra között

A szülő a tanköteles korba lépő (2013. augusztus 31-
ig született) gyermekét a hirdetményben közzétett idő-
pontban a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott 
iskola első évfolyamára beíratni köteles.

A szülő 2019 áprilisától már választhatja a gyermek 
általános iskolai beiratkozásakor az online ügyintézés 
lehetőségét is, amelynek során az adatokat a KRÉTA rend-
szer felületén, vagy a https://eugyintezes.e-kreta.hu/ webol-
dalon történő regisztráció után otthonról is kitöltheti.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratko-
záskor be kell mutatni:

 - a gyermek nevére kiállított személyi azonosí-
tót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a 
gyermek lakcímkártyáját), valamint

 - az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléré-
sét tanúsító igazolást. 

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvétel-
ről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérel-
met elutasító döntést hoz, amelyet köteles írásban kö-
zölni a szülővel.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek 
felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő 
a döntés ellen jogorvoslattal élhet.

A szülő az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdései alapján jogsza-
bálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújt-
hat be jogorvoslati kérelmet a döntés közlésétől számí-
tott 15 napon belül állami fenntartású iskola esetében 
az illetékes tankerületi igazgatóhoz, nem állami fenntar-
tású intézmény esetében az intézmény fenntartójához.

Amennyiben a szülő a választott iskola igazgatójának 
elutasító döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a 
döntés véglegessé válását követő 5 napon belül köteles 
gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola 
első évfolyamára.

A kötelező felvételt biztosító iskola köteles felvenni, 
átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az 
általános iskola körzetében lakik.

Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügye-
lete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az 
iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem bizto-
sítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a 
fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban ve-
gyen részt, szabálysértést követ el.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szol-
noki Járási Hivatala által felülvizsgált és közzétett általá-
nos iskolai körzetek kijelöléséről és a pedagógiai szak-
szolgálatot ellátó intézmény működési körzeteiről szóló 
tájékoztató megtekinthető a Kormányhivatal honlapján 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/
hirek/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-tajekoztato, 
továbbá valamennyi települési önkormányzat polgár-
mesteri hivatalában és az illetékességi területükön mű-
ködő általános iskolákban.

Hodos Julianna
Karcagi Járási Hivatal

hivatalvezető

HIRDETMÉNY
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a te-

lepülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 37. § (2) bekezdé-
sének megfelelően ezúton tájékoztatom Karcag város lakosságát, érdekképviseleti, civil 
és gazdálkodó szervezeteit, vallási közösségeit arról, hogy Karcag Városi Önkormány-
zat Képviselő-testülete a 34/2019. (II.28.) „kt.” sz. határozatával módosított 275/2018. 
(X.25.) „kt.” sz. határozatának meghozatalával Karcag város hatályos Településszerke-
zeti tervének és Helyi építési szabályzatának módosítását határozta el.

A módosítási célok megtekinthetőek a Karcagi Polgármesteri Hivatal Alközpontjá-
ban kifüggesztett TRT-módosítás hirdetményei mappában, valamint a www.karcag.hu 
oldalon a közhírelés menüpont alatt.

Kérem, hogy a R. 37. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az előzetes tájékoztató hir-
detmény megjelenésétől számított 21 napon belül, az abban foglalt elhatározással, és 
a rendezés alá vont területtel kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket, véleményüket 
írásban a következő címre küldjék meg:

Karcag Polgármesteri Hivatal, Farkas Renáta főépítész részére, 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Tájékoztatom továbbá, hogy a R. 29/A § (1) d) pontja alapján

2019. március 20-án 15.00 órakor
lakossági fórum megtartására kerül sor.

A lakossági fórum helye:
Karcagi Polgármesteri hivatal, 5300 Karcag, Kossuth tér 1., 2. sz. tanácskozó terem

Amennyiben a meghirdetett anyaggal kapcsolatban kérdésük van, kérem keressék te-
lepülésünk főépítészét: 

Farkas renáta főépítész: 06/30-414-6325
Dobos László
polgármester

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályáza-
tot hirdet a

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Bajcsy-Zsilinszky utca 6. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: családse-

gítői feladatok ellátása (gyermekjóléti alapellátás, illetve szociális alapellátás) az 1993. évi III. 
törvény és az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet alapján, valamint az 1997. évi XXXI. törvény és a 
15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján. 

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

Pályázati feltételek: felsőfokú képesítés, felsőfokú szociális végzettség, szociális munkás, 
szociálpedagógus, szociálpolitikus, stb., felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: család- és gyermekjóléti szolgálatnál vagy központ-
nál legalább 1-3 év szakmai tapasztalat. 

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű alkalmazkodó és problémamegoldó képesség, önálló 
munkavégzés, empátia, tolerancia. 

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

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 3. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kun Csilla nyújt 

a 06/59-311-006-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Karcagi Többcélú Kistér-

ségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (5300 Karcag, 
Püspökladányi út 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azo-
nosító számot: 79-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: családsegítő. Elektronikus 
úton Kun Csilla intézményvezető, részére a szszkkarcag@gmail.com e-mail címen keresztül. 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 12. 

CSALÁDSEGíTő 

Hirdetmény 
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Anyakönyv
Halálozás

Balogh Rudolf 
 (1953) 

Szűcs József 
 (1931)

Szűcs Jánosné 
(Czinege Mária) 
 (1923)

2018. március 15. péntek
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó 
 - összefoglaló a városi ünnepségről 
18.20 Györffy Néptánc Gála II.
19.05 Nagykunsági krónika
 Aktuális kérdések
 Aláírásgyűjtés a gazdákért 
 - sajtótájékoztató
 Karcagi hírek
 - Országos Nyugdíjas Polgári 
 Egyesület karcagi szervezetének 
 közgyűlése
 - Asztalitenisz Diákolimpia
 - Felújítás a Karcagi Szakképzési 
 Centrumban
 - Rajzpályázat
 - Ovis tehetségpont
 - Ébredezik a természet
 Háttér
 Téma: Szakmai munka a SzIM 
 óvodában
20.10 Nagykunsági Híradó
20.20 Karcag Város Önkormányzatának 
 Képviselő-testületi ülése

2019. március 17. hétfő
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 

18.20 Sztárportré
19.00 Ünnepi megemlékezés Karcagon
20.30 Nagykunsági Híradó
20.50 Székely konyha
21.05 Nagykunsági krónika 

2019. március 19. kedd 
(ismétlés 2019. március 20. 
szerda)
18.00 Műsorajánlat  
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet 
19.35 Látogató - erdélyi utazás
20.10 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise 
21.25 Karcagi rendezvény
 
2018. március 21. csütörtök
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Györffy Néptánc Gála IV.
19.05 Nagykunsági krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Hodos Julianna
 Karcagi hírek
 Háttér
 Vendég: Molnár Ferenc
20.10 Nagykunsági Híradó
20.20 Ünnepi megemlékezés Karcagon

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 15-16-17. 
 dr. Dániel Mihály 
 Karcag, Sport utca 13. 
 Tel.: 06/30-205-3260

Március 15. (Péntek)
ÜNNEPNAP
9.00-12.00 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Március 16. (Szombat)
8.00-13.00 óráig
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)

9.00-20.00 óráig
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Március 17. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Gyógyszertári 
ügyelet

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

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

Tisztelt Szülők!
A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művésze-

ti Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye 
szeretettel hívja és várja a leendő első osztályos gyere-
keket és szüleiket iskolanyitogató programunk bemuta-
tó foglalkozására és az azt követő szülői fórumra 2019. 
március 27-én (szerda) 8.00 órakor.

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

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2019. március 22-én jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

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, 3 hónap próbaidő.

Foglalkoztatás jellege: 12 órás munkarend.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok Megye, 

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona 
és Háziorvosi Intézmény.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: ápolási és 
gondozási alapfeladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók.

Pályázati feltételek:
 - ápoló végzettség vagy
 - szociális gondozó és ápoló végzettség,
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselek-

vőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

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

A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást 
követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 19. 
A pályázatok benyújtásának módja: 

 - személyesen, Hodos Bálintné intézményvezetőnél 
a KTKT Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény 
székhelyén (5300 Karcag, Varró u. 1. szám),

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

 - elektronikus úton a kgszoc@enternet.hu e-mail címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 21. 

ÁpOló vagy GONDOzó
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Ingatlan
Karcagon, a Takács Péter utcá-
ban 3,5 szobás családi ház eladó. 
Irányár: 20,5 M Ft. Kisebb ker-
tes házat, lakást beszámítok. Tel.: 
06/30-789-5323.
Régi típusú rendezett parasztház 
eladó Karcagon, az Attila utca 47. 
szám alatt. (Víz, villany, cserép-
kályha 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, fel-
újításra, építésre is alkalmas. Tel.: 
06/30-647-6496.
Karcagon, kockaház kétféle fűté-
si lehetőséggel, lakható alsóépü-
lettel, rendezett udvarral, gyü-
mölcsfákkal, főtértől, piactól 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 eladó 
vagy kiadó. Tel.: 06/20-327-5719.

Keresek 2,5-3 szobás házat Kar-
cagon 6-8 M Ft-ért, továbbá a 
Kacsóh utca 44. szám alatt ház el-
adó. Ára: 13,9 M Ft. Tel.: 06/30-557-
6833.
Karcagon téglából épült, össz-
közműves, kertes ház eladó. Tel.: 
06/30-635-9662.
A Mátrában, Parádon, úszómeden-
cés, üdültetésre használt 140 m2-
es ház eladó. Irányár: 19,9 M Ft. Tel.: 
06/30-408-2329, 06/59-311-431.
Karcagon, a Kátai Gábor utcában 
875 m2-es telken lakóház mellék-
épülettel felújításra, vagy bontásra 
eladó. Irányár: 1,8 M Ft. Tel.: 06/59-
312-562.  

Vegyes
Vásárolok régi paraszti fenyőbú-
torokat, sózóteknőt, disznóvágó 
asztalt, többfiókos patikai, bol-
ti berendezéseket, porcelán nip-
peket, órákat, festményeket, min-
dennemű régiséget, teljes körű 
hagyatékot. Tel.: 06/20-996-1346.
Eladó minőségi tűzifa konyhaké-
szen, 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 megunta 
a régi dolgait? Megveszem a leg-
magasabb napi áron, és mindent 
el is szállítok. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06/30-853-4323. 
2 db szőlőprés (zúzóval) olcsón 
eladó. Tel.: 06/59-313-584, 06/30-
245-6421.
Festésre váró 3-2-1-es, vajszínű, 
textilbőr ülőgarnitúra eladó. Tel.: 
06/30-424-8505.
1100 W-os, 220/380 Y/A motor 
1360-as fordulattal, kapcsolóval, 
kondenzátorral, 230-ról műkö-
désre bekötve eladó. Tel.: 06/30-
424-8505.
Kb. 60 literes légtartály kompresz-
szorhoz eladó. Tel.: 06/30-424-
8505.
Használt, régi férfi kerékpár és új 
kapszulás kávéfőző eladó. Tel.: 
06/30-424-8505.
Egyszer sem használt, 27 db-ból ál-
ló, aranyszegélyes porcelán étkész-
let és fekete-fehér színösszeállítású 
(szintén porcelán) mokkáskészlet 
eladó. Tel.: 06/70-550-2902.
Eladó 10 db UFO lámpa, 3 db kül-
téri fali lámpa, 1 db öntvény (réz) 
függőlámpa. Tel.: 06/20-258-8997.
Kisbálás széna eladó. Tel.: 06/20-
406-6768.
Lakótelepi lakás bejárati ajtó eladó 
(15.000 Ft). Tel.: 06/30-326-4531.
PB gázpalackok eladók. Tel.: 06/30-
297-7742.
Jó állapotú 3 égős gáztűzhely el-
adó. Tel.: 06/30-950-8922.
Kiárusítás! Március 14-15-én (csütör-
tök-péntek) 14-17 óráig, Karcagon a 
Püspökladányi út 14. szám alatt (a 
nagykapuban) megtekinthetők szé-
kek, asztalok, padok, vasfogasok, 
dohányzóasztal (3.000 Ft), 8 részes 
ebédlőbútor, 12 személyes tárgya-
lóasztal, számítógépasztal (6.000 
Ft, fenyő színű). Egyeztetés után 
az időponton kívül is jövök.  Tel.: 
06/30-696-5288. 
Eladó egy Olimpia típusú háti per-
metezőgép újszerű állapotban, al-
kuképesen, 7.000 Ft-os áron, va-
lamint 2 db 2 kg-os lengyel turis-
ta gázpalack égőfejjel együtt. Tel.: 
06/59-311-817, 06/30-455-6995.

Termelői mézvásár! Karcagon, a 
Reggel utca 33. szám alatt (nagy-
kapuban) március 15-én, (pén-
teken) 8-13 óráig mézkóstolóval 
egybekötött termelői mézvásárt 
tartunk. Igény szerint házhoz is 
visszük. Tel.: 06/30-696-5288.
Eladó több köbméter faanyag, fa-
gyasztószekrény, rekamié, szek-
rénysor, gáztűzhely, FÉG konvek-
tor, 28-as női kerékpár, 3 db-os 
bőrülő, 3 db heverő, 4 kerekű mo-
ped. Tel.: 06/20-230-1202.
A Kóborszívek Állatmentő Alapít-
vány 2019. március 16-án (szom-
baton) 8-13 óráig ismét vásárt ren-
dez Karcagon, a volt Jéggyár sar-
ki üzlethelyiségében. A bevételt 
a menhelyen elhelyezett kutyák 
ellátására fordítjuk (üzemeltető: 
Nemes Tímea). Tel: 06/30-525-
0760.

Állat
Kopasztott kövér kacsa eladó. 
Megrendelést már most felve-
szünk folyamatosan húsvétig, il-
letve a készlet erejéig. Karcag, 
Soós I. utca 12. Tel.: 06/59-311-
969, 06/30-244-5160.
Kopasztott csirke eladó. Karcag, 
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.
Puli kutya (szuka) kölyköt keresek 
megvételre. Tel.: 06/20-411-7430. 

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle javí-
tás, cipzárcsere, felhajtás, bőrka-
bát- és hátizsákjavítás. Tel.: 06/59-
887-269.
Üvegezés-képkeretezés! Sári 
Mihály egyéni vállalkozó, Karcag, 
Szent István sgt. 14. Tel.: 06/30-
219-6813.
Az Orgonda Agrár Kft. földet bé-
relne, és vállal növényvédelmi 
szaktanácsadást, szakirányítást. 
Tel.: 06/30-785-0690. 
Növényvédelmi szakirányítást 
szerződéskötéssel, számlaképe-
sen vállalok. Kenyeres László ok-
leveles növényorvos, tel.: 06/30-
785-0690.
Feleslegessé vált papír- és fém-
hulladékát ingyen elszállítom! 
(Mosógép, hűtőgép, gázkészülék, 
autó-motor akkumulátor, stb.) 
Tel.: 06/30-265-4197.

Vállaljuk az alábbi munkákat: 
épületek építését, bontását, bár-
milyen nemű kőműves munkát. 
Tető építését, javítását, járdák, ka-
pubejárók újjáépítését, betonozá-
sát, udvarok takarítását, terepek 
tisztítását. A legkedvezőbb árak-
kal dolgozunk! Bármilyen nemű 
földmunkát, kubik munkákat is el-
végzünk, nagy felületek aszfalto-
zását, zúzalékolását. Akár részlet-
fizetés is megoldható. Hívjon bi-
zalommal! Nyugdíjasoknak ked-
vezmény! Tel.: 06/30-853-4323.
Mindennemű kőműves és segéd-
munkát, házkörüli munkát (pad-
takarítást, udvar, sírkő, sírrende-
zést) olcsón, pontosan, gyors ha-
táridővel vállalok! Tel.: 06/20-593-
7075. 
Festést, mázolást, gipszkarton-
szerelést vállalok: Balogh Lajos, 
megbízható, öreg szaki. Tel.: 
06/70-530-0852.
Rászoruló idős ember gondozá-
sát vagy gondviselést vállalok! 
Tel: 06/30-238-2918.
Takarítást, házimunkát vállalok 
Karcagon! Tel.: 06/70-774-0213.

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!

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 

 - Minőségi ellenőr (Kisújszállás),
 - Munkaszervező-irányító (Szarvas),
 - Számviteli ügyintéző (Karcag),
 - Mérlegképes könyvelő (Karcag),
 - Eszközgazdálkodó (Karcag),
 - Bolti eladó - egyszerűsített foglalkoztatás (Kenderes),
 - Élelmiszer eladó - egyszerűsített foglalkoztatás (Kisújszállás),
 - Élelmiszer eladó - mozgóbolti jégkrém eladó (Szarvas),
 - Vendéglátóipari alkalmazott - egyszerűsített foglalkoz-

tatás (Kenderes),
 - Cukrász - egyszerűsített foglalkoztatás (Kisújszállás),
 - Általános asztalos - egyszerűsített foglalkoztatás (Karcag),
 - Növénytermesztő gépész, gépszerelő (Karcag),
 - Sertésgondozó (Kisújszállás),
 - Állattenyésztő (Karcag),
 - Halász, haltenyésztő (Karcag),
 - Asztalos - egyszerűsített foglalkoztatás (Karcag),
 - Forgácsoló - CNC vezérlésű gépeken szerzett tapaszta-

lat (Kisújszállás),
 - Hidegburkoló (Karcag),
 - Egyéb máshova nem sorolható ipari építőipari foglalko-

zás - egyszerűsített foglalkoztatás (Karcag), 
 - Targoncavezető - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozású - állatgondozó (Karcag),
 - Egyszerű ipari foglalkozás - egyszerűsített foglalkozta-

tás (Karcag).

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

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

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
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SPORT

E S K R I M A

K A R A T E

L A B D A R Ú G Á S

Február 9-én, szombaton immár második al-
kalommal került megrendezésre a Karcag Kupa 
Nyílt Eskrima Verseny, amelyen számos alföl-
di régióba tartozó Eskrima iskola versenyzői je-
lentek meg. Az idei versenynek a tavaly alakult 
Karcagi Harcművészeti Központ adott otthont.

Az összesített éremtáblázat alapján az első 
helyen újra a karcagi csapat végzett. Minden 
versenyzőnkre nagyon büszkék vagyunk, hi-
szen nagyszerűen helytálltak a verseny során.

Karcagi eredmények:
Gyerek formagyakorlat kategóriákban:

Domján Tünde – arany, György Dávid – arany, 
Kollár István – arany, Adamecz Dávid – ezüst, 
Ökrös Flóra – ezüst, Szekrényesi József – ezüst, 
Pányi László – ezüst, Fekete Tibor – bronz érem.

Gyerek küzdelem kategóriákban: Ökrös 
Flóra – arany, Péter Dániel – arany, György Dá-
vid – ezüst, Kollár István – ezüst, Simon-Vincze 

Aurél – ezüst, Vászon Vivien – ezüst, Adamecz 
Dávid – bronz, Szekrényesi József – bronz érem.

Felnőtt női kategóriában Mészáros Lilla dup-
la bot első érintésben és viadalban is a dobogó 
legfelső fokán végzett. Domján Tünde viadalban 
és első érintésben is ezüst érmet szerzett, míg 
Kövesdi Mária dupla bot első érintésben hozta 
el a bronzot.

A férfiaknál Simon Sándor egy arannyal (dup-
la bot) és egy bronzzal (viadal), Mészáros Vik-
tor egy ezüsttel (duplabot), Ábrahám Máté egy 
ezüsttel (viadal) zárta a versenyt.

A kupa legeredményesebb versenyzője a 
karcagi Mészáros Lilla lett.

Köszönjük a segédek és a csapattársak mun-
káját, illetve köszönjük a versenyző gyerekek 
szüleinek aktív részvételét és segítségét a ver-
seny lebonyolítása során.

Disznós Imre

Megrendezték a II. Karcag Kupát

Megyei I. osztályú Bajnokság
Karcag-Csépa 6-0 (2-0)
2019. március 10. (vasárnap)

Az első hazai tavaszi fordulót játszották va-
sárnap Karcagon. A karcagiak ellenfele Csépa 
együttese volt. Az első két idegenbeli sikeres 
mérkőzés után a hazai csapat jó és eredmé-
nyes játékot várt a találkozótól. 

Az alábbi karcagi játékosok kaptak szerep-
lési lehetőséget: Belényesi-Szentannai, Kovács 
L., Domokos A., Szőke N., Györfi, Terjék, Szívós 
Gy., Hajdu Zs., Nagy R., Erdei.
Cserék: Andrusek, Kiss S., Balajti.
Edző: Orosz István.

A 2. percben már az első tá-
madáskor gólt szerzett a hazai 
csapat, Nagy R. emelése után a 
kapu közepébe hullott a labda 
(1-0).

A 7. percben Nagy R-t kiug-
ratták a védők közül, de a kifutó 
kapus, Terjék az utolsó pillanat-
ban el tudta rúgni előle a labdát. 

A 14. percben egy kapu előt-
ti kavarodás után a vendégka-
pusról lepattant a labda Nagy 
R. elé, aki másodszorra háttal 
a kapunak, ballal a kapuba lőtt 
(2-0).

A 22. percben Domokos A. 
elhúzott a bal oldalon, majd kö-
zépre adott, Györfi visszapasz-
szolt Nagy R. elé, akinek lapos lövése elsuhant a 
bal alsó sarok mellett.

A 25. percben Erdei indította a bal oldalon 
Györfit, a védő elvétette a labdát, de a karcagi csa-
tár közelről a kapusba lőtt. 

A 32. percben Györfi elment a bal oldalon, majd 
az egyedülálló Nagy R. elé játszott, de nagy hely-
zetben a védőre rúgta a labdát. 

A 37. percben egy jobb oldali csépai támadás 
során Schrancz nagy lövését Belényesi kiütötte.

Az 57. percben Nagy R. szöktette a jobb oldalon 

felbukkanó Györfit, aki becsapta védőjét, beadá-
sát az ötös sarkánál Szívós Gy. a kapu fölé emelte. 

A 62. percben Hajdu Zs. elé pattant a labda, a 
csatár egyből kapura lőtt, de a középre tartó lövést 
Terjék biztosan védte. 

A 64. percben Nagy R. bevezette a labdát a 
16-oson belülre, lövése a bal kapufa tövéről ki-
pattant, éppen Györfi elé, aki egyből a jobb sa-
rokba lőtt (3-0).

A 70. percben Györfit elgáncsolták a 16-oson 
belül – 11-es! A büntetőt Hajdu Zs. a jobbra vető-
dő kapus mellett a bal sarokba lőtte (4-0).

A 72. percben gyors hazai támadás után a vé-
dőről lepattanó labdát Hajdu Zs. a kapuba gurí-
totta (5-0).

A 75. percben egy karcagi támadás után Kovács 
L. elé került a labda, aki a kimozduló kapus fölött 
a hálóba emelt (6-0).

A 87. percben egy hazai akció során öt karcagi 
játékos támadt két csépai védő ellen, de Kovács L. 
nagyerejű lövése elzúgott a felső léc fölött. A kar-
cagi csapat végig fölényben játszott a mérkőzé-
sen, még ilyen arányban is megérdemelten győ-
zött. Orosz István edző véleménye a mérkőzésről: 
- Egyértelmű a győzelem.

b.I.

Tavaszi gólzápor

Tisztelt lakosság!
Az Egészségfejlesztési Iroda - Lelki Egészség Központ 

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

Mottónk: „Együtt, biztonságban!”

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

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

A program ingyenes, kéthetente kerül megrendezésre.

Helyszín: 5300 Karcag, Kátai Gábor Kórház, I. emeleti  
előadói terem 

Tervezett első időpont: 2019. március 21. (csütörtök) 
16.00 óra

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

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

Egészségfejlesztési Iroda 
létrehozása és átfogó 

egészségfejlesztési 
programsorozat megvalósítása 

a Karcagi járásban

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

Kyokushin Karate Diákolimpia - Szentes
2019. március 02. (szombat)

Szentesen rendezték meg a Kyokushin Karate Diákolimpi-
át, amelyen 360 fiatal lépett tatamira. Az országos elődöntő-
ben ifjúsági korcsoportban Magyar Levente mindkét verseny-
rendszerben - küzdelemben és formagyakorlatban - is indult. 
Küzdelemben a -60 kg-os súlycsoportban 50 kg-mal verseny-
zett. Mindkét versenyágban kiválóan helytállt, formagyakor-
latban I., küzdelemben pedig II. helyezést ért el. A Diákolim-
pia döntőjét áprilisban, Veszprémben rendezik meg.

b.I.

Magyar levente ismét 
a dobogó legtetején

Lapzárta: 
2019. március 18. (hétfő) 12.00 óra

Fotó: KLBK


