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Az Országjáró Fórum programsorozat keretében 
városunkba érkezett Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter május 3-án, pénteken. Az előadása 
előtt ellátogatott szerkesztőségünkbe, ahol beszélt az 
európai parlamenti választások jelentőségéről, a tér-
ségünk gazdaságáról, és arról, hogy kóstolta-e már a 
karcagi birkapörköltet.

- Európai parlamenti választásnak soha nem volt még 
akkora jelentősége, mint a mostaninak. Az Európai Unió 
sorsdöntő időszak előtt áll, az európai polgárok most dönt-
hetik el, hogy milyen Európai Uniót szeretnének a jövőben: 
olyat, amely feladja a tagországok nemzeti, kulturális, val-
lási, történelmi identitását, vagy egy olyan Európai Uniót, 
ahol a tagországok ragaszkodnak keresztény örökségükhöz, 
a múltjukhoz és a kultúrájukhoz. Ma Európában az a kér-
dés, hogy a következő Európai Parlament bevándorláspárti 
vagy bevándorlásellenes többséggel fog rendelkezni. Ebben 
a kérdésben a magyarok szava is döntő jelentőségű.

- A magyar emberek többször is világosan elmondták 
a  véleményüket a bevándorlásról a nemzeti konzultáció, 
a népszavazás, illetve a legutóbbi parlamenti választás 
keretei között. Az országjárásnak óriási jelentősége van, 
mert így felhívhatjuk az emberek figyelmét arra, hogy az 
európai kérdésekben is döntő fontosságú a szavuk. Óriá-
si csatákat vívunk ma Európában a migráció kapcsán, és 
ezeket a csatákat csak úgy tudjuk sikerrel megvívni, ha a 
magyarok támogatását magunk mögött tudjuk. 

(Folytatás a 3. oldalon...)

Szijjártó Péter Karcagon

A Magyar Országgyűlés má-
jus 6-át, a Jászkun Redemptio 
kihirdetésének napját, nem-
zeti emléknappá nyilvánítot-
ta. Erre, és a kunok 780 évvel 
ezelőtti betelepedésére emlé-
keztek május 5-én vasárnap, s 
ekkor iktatták be a Hármas Ke-
rület új főkapitányát, Györfi 
Sándor karcagi emeritus nagy-
kunkapitányt, Kossuth-díjas 
szobrászművészt.

A Református Nagytemp-
lomban a jász, a kiskun és a 
nagykunkapitányok bevonu-
lása után a Hármas Kerület - 
jász, kiskun és nagykun tele-
pülései - és Karcag történelmi 
zászlóit a kerületek huszárjai 
hozták be a Kováts Mihály Hu-
szárbandérium vezetésével. 

Nt. Koncz Tibor esperes 
köszöntő szavai után Kovács 
Sándor országgyűlési képvise-
lő, a Kunszövetség elnöke szólt 
a megjelentekhez:

- Csodálatos ez a nap, és 
csodálatos helyen vagyunk, a 
karcagi református nagytemp-
lomban, amely több mint két-
száz esztendővel ezelőtt őse-
ink kétkezi munkájával jött lét-
re - fogalmazott Kovács Sándor. 
Csodálatos helyen vagyunk, 
az Úr házában, és különleges 
alkalom, hogy az Úr asztalánál 
lehet beszélni. Tudjuk azt a Jó-
istentől, hogy ő a történelem 
maga. Az ő kezében van éle-

tünk, nemzetünk, hazánk sor-
sa. A sorsunk és hazánk sor-
sa olyan, mint egy láncszem, 
s ebben a láncban mi szemek 
vagyunk. Véknyabbak, vasta-
gabbak, erősebbek, néha ta-

lán fényesebbek. Láncszemek 
vagyunk, amely kapcsolatot 
tart a múlttal, a jövővel. Lánc-
szemek vagyunk, amely össze-
köt bennünket őseinkkel, apá-
inkkal, nagyapáinkkal, déd-
nagyapáinkkal, azokkal az em-
berekkel, akik több száz esz-
tendővel ezelőtt hazát találtak 
a Kárpát-medencében, meg-
csapolták a mocsarakat, fel-
törték a szíket. Ezek az ősök 
mind itt állnak mögöttünk sor-
ban egymás után, és figyel-
nek bennünket, késői utódo-
kat, szemeket a láncban, hogy 

elég ügyesek, harcosak, mél-
tóak vagyunk-e hozzájuk, a 
munkájukhoz. Itt vannak má-
sok is, a gyermekek, a kisde-
dek, és itt vannak azok, akik 
még meg sem születtek, hi-

szen a láncnak ők is a szemei. 
Ők azok, akiknek örökül hagy-
juk ezt a láncot, ezt a temp-
lomot, ezt a szokást, és már 
ők is figyelnek bennünket. Fi-
gyelik azt, hogy méltó ősök le-
szünk-e, és méltó örökséget 
hagyunk-e rájuk. És itt vannak 
a jászok, a kiskunok és nagy-
kunok, akiknek külön hosszú, 
erős és fényes láncot adott 
a Jóisten. Ezek a láncszemek 
összekapcsolódnak a Magyar-
országra bejövetelkor, s ké-
sőbb a redemptio idején is. 

(Folytatás a 2. oldalon...)

a jáSzKun redemPtio emléKnaPja

- Közelednek az európai parlamenti választások. Mi-
ért kiemelten fontos ez a választás Magyarországnak 
és a magyar embereknek?

- Az országjárás keretében mit tapasztal, hogyan vi-
szonyulnak a betelepítéshez az emberek?

Beiktatták a Hármas Kerület új főkapitányát, Györfi Sándor 
karcagi emeritus nagykunkapitányt, Kossuth-díjas szobrászművészt

Interjút adott lapunknak a 
külügyminiszter
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Egy hasonlat 
„metamorfózisa”
(avagy patkányok és 

a kiirtásuk)
Nemrég, amikor Bangóné B. Ildikó 

úrhölgy nemes egyszerűséggel, úgy „en 
bloc” lepatkányozta a kormánypártot 
és szimpatizánsait, különösképpen nem 
lepődtem meg. (Eszembe jutott ugyan-
is, hogy egy baloldali úrhölgy, kb. húsz 
évvel ezelőtt, amikor engem lepatká-
nyozott, és néhányan - rajtam kívül is 
- számon kérték tőle ezt a „jelzőt”, bájos 
együgyűségével azt válaszolta: „ilyen a 
lelkiviláguk”.)

Hát igen. Némi képzavarral – egyko-
ri pártvezérére gondolva – megjegyez-
hetnénk: „patkányok kígyóznak”, illet-
ve: „kígyók patkányoznak”. Merthogy a 
„kígyók kígyóznak” az már kissé eufé-
mizmus, ha jobban belegondolunk az 
„állati rendszertanba.”

Szegény Bangóné, midőn lement óvó-
dás színvonalra (mint, amikor a homo-
kozóban egymásra csücsörítik a gyerkő-
cök: „nem én vagyok, te vagy a hűje”!, 
pontos „j”-vel természetesen), megfeled-
kezett arról az egyszerű emberi teendő-
ről, ami eme rágcsálókkal kapcsolatban 
legelőször is felmerül: irtani kellene őket. 
Pedig ha kedves B-né B. Ildikó fellapoz-
ta volna a wikipédiát, szakszerű leíráso-
kat talál irtásukra vonatkozólag is. (Pl.: 
„..A patkányok kiirtására természetesen 
fizikai módszerekkel is sor kerülhet, ame-
lyek során mérgek és egyéb szerek nélkül 
kerül sor a rágcsálók likvidálásra. Ebben 
az esetben alkalmazhatunk élve elfogó 
csapdákat, valamint ragasztólapos meg-
oldásokat. Figyelembe kell venni azon-
ban, hogy a patkány gyanakvó, igen óva-
tos állat. A hagyományos csapdák általá-
ban hatástalanok, a méregből pedig nem 
esznek, ha látják, hogy elpusztult a tár-
suk”, etc.)

Nem sokkal később helyesbített is 
„szociálisan érzékeny grémiumuk”, pla-
kátokat készítettek: „Patkányirtást vál-
lalunk” (sic!) felirattal, hogy hűek ma-
radjanak önmagukhoz és az „eszméhez”. 
(No meg a helyesírásukhoz is.) Mert-
hogy az „irtás”, pontosabban a „kiirtás 
ethosza” az már elődeik vérében is benne 
volt, nemcsak a „múlt végképp eltörlésé-
vel”, hanem a Gulág és egyéb haláltábor-
ok mesteri létrehozásával, megszervezé-
sével. (Eltöprenghetünk azon, hogy ez a 
szellemi színvonal, amely öröklődhetett 
bennük, végtére is, talán egyenes követ-
kezmény. S talán az emberiség szeren-
cséje is, hogy helyreállt a világ rendje!) 

Persze, az igazi patkányirtás (nevez-
hetjük akár „bio-patkányirtásnak” is), 
az idomított görényekkel történik. (Ezért 
adta Gion Nándor anno, 1971-ben híres 
regényének címéül: „Véres patkányirtás, 
idomított görényekkel”.)

Nem árt, ha tudják ezt is kedves B-né 
B. Ildikó, és a többiek. Nekik csak azt üzen-
hetjük: „Nem elég patkányirtóknak lenni-
ük, annak is kell látszani”. Görényeknek.

-ács-

(...folytatás az 1. oldalról)
- Ezek a láncok összekapcso-

lódnak, a kiskunokban, jászok-
ban és nagykunokban, így erő-
sebbek, fényesebbek és kitar-
tóbbak vagyunk. Hagyománya-
inkat őrizzük, amit örökül kap-
tunk, s gyermekeinknek tovább-
adjuk. Kívánom a most megvá-
lasztott jászkun főkapitánynak, 
hogy erős láncszem legyen, 
tartsa össze a kunokat, őseinket 
és tartsa össze a jövőt gyerme-
keinkkel, unokáinkkal. Én kívá-
nom Isten áldását jászokra, ku-
nokra, magyarokra, s az új jász-
kun főkapitányra, Györfi Sán-
dorra is - zárta szavait az elnök.

A kun miatyánkot dr. Bartha 
Júlia etnográfus mondta el, 
majd ő emlékezett a kunok 
780 évvel ezelőtti betelepedé-
sére, s az 1745-ös redemptiora, 
amely a jászok és kunok életét 
évszázadokra meghatározta.  

- A redemptioban - önmeg-
váltásban résztvevő települé-
sek lakóiban napjainkban is él 
őseik tettének emléke - hang-
súlyozta az etnográfus, majd 
szólt arról, hogy napjainkra új-
raéledtek a jász és a kun tele-
püléseken is a huszárbandéri-
umok, lovas hagyományok. A 
jász és a kun azonosságtudat 
kifejeződésének legjobb pél-
dája a Jászságban évenként a 
Jász Világtalálkozó, a Nagy- és 
Kiskunságban három évenként 
megrendezett Kun Világtalál-
kozó, s a kapitányválasztás. 

- Az újkori kapitányoknak 
1876 óta már természetesen 
semmiféle jogi eszköze nincs, 
sem hatalma, de a személye 
mégis fontos az őt választó kö-
zösség számára. Egyfajta szim-
bólum, hiszen az egykori au-
tonómia letéteményesét jele-
níti meg. Utal a dicső múltra, 
a rendelkezés szabadságának 
üzenetét hordozza - mondta 
dr. Bartha Júlia.

A Jászkun Kapitányok Taná-
csa 2018-ban a jászkun főka-

pitányi tisztségre Györfi Sán-
dort javasolta. Jelenleg Bor-
bás Ferenc a jászkun főkapi-
tány, aki a templomban be-
számolt az általa végzett ha-
gyományőrző munkáról, majd 
Percz László emeritus jászka-
pitány, a JKT korelnöke ismer-
tette Györfi Sándor szobrász 
életútját, akinek kiforrott mű-
vészete a szülőföld, a kunsági 
szík embertpróbáló világából 
táplálkozik. Nála jobban sen-
ki nem ismeri ezt a tájat, az itt 
élőket. Fajtájának konoksága 
munkál benne, a maga útját já-
ró, a nehéz, küzdelmes életű, 
jóra törekvő ember világát is-
merjük meg művészete által. 
A viaszveszejtéses bronzönté-
si technika egyik hazai megújí-
tója. Munkásságát számos ki-
állítás és közel háromszáz köz-
téri szobor mutatja. Kun szob-
rászatot teremtett, amely őse-
ink hagyatékára, a kun örök-
ségre támaszkodik - hangzott 
el a főkapitányról, aki ezután 
esküt tett az őt jelölő szerveze-
tek - Farkas Ferenc, a Jászsági 
Önkormányzatok Szövetségé-
nek elnöke és Kecze István, a 

Nagykun Hagyományőrző Tár-
sulás elnöke előtt. Az eskü szö-
vegét Kecze István olvasta fel, 
majd átadta a főkapitányi meg-
bízatás és kinevezés díszes ok-
mányát. A főkapitányi medált 
Borbás Ferenc leköszönő főka-
pitány adta át utódjának, majd 
Györfi Sándor szólt a megje-
lentekhez, s az áldásmondás 
után - Ft. Fekete Károly püs-
pök és Gulyás Zsolt plébános, 
érseki tanácsos gondolatai 
után - a Szolnoki Szimfonikus 
Zenekar adott díszhangver-
senyt a főkapitány tiszteletére.

A Redemptio Emléknapja al-
kalmából május 6-án, hétfőn 
Kovács Sándor, városunk és 
térségünk országgyűlési kép-
viselője, Dobos László, Karcag 
város polgármestere, Gyurcsek 
János és Kovács Szilvia alpol-
gármesterek elhelyezték az 
emlékezés koszorúit a Millen-
niumi Emlékmű parkjában, a 
Jászkun Redemptio Emlékha-
rangjánál.

Kedves olvasóink! Györfi Sán-
dor jászkun főkapitánnyal ké-
szített interjúnkat a következő 
lapszámunkban olvashatják.

DE

a jáSzKun redemPtio emléKnaPja

Május 6-án, hétfőn Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője, Dobos László, 
Karcag város polgármestere, Gyurcsek János és Kovács Szilvia alpolgármesterek elhelyezték 

az emlékezés koszorúit a Millenniumi Emlékmű parkjában, a Jászkun Redemptio Emlékharangjánál
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INTERJÚ

(...folytatás az 1. oldalról)

- A világpolitika és a világ-
gazdaság is átalakulóban van, 
és ennek három meghatáro-
zó szereplője van: az Ameri-
kai Egyesült Államok, Kína 
és az Európai Unió. Míg Kína 
és az USA a saját nemzeti ér-
dekeit helyezi előtérbe, addig 
az Európai Unió továbbra is 
egy önfeladó politikát folytat. 

Azonban ha ez így folytató-
dik, akkor végérvényesen le-
maradunk a globális verseny-
ben. Az európai érdekeket 
csak egy erős EU tudja képvi-
selni, ehhez pedig erős tagál-
lamok szükségesek.  

- A magyarok világos dön-
tést hoztak arról, hogy mi-
lyen irányban szeretnék látni 
hazájuk jövőjét. Orbán Vik-
tor programját a bevándor-
lás megállításáért rekord szá-
mú ember írta alá. Továbbra 
is fenntartjuk azt a jogunkat, 
hogy mi dönthessük el, hogy 
kit engedünk be Magyaror-
szág területére.  

Az elmúlt években ugyan 

számos kísérletet tettek ar-
ra New Yorkból, Genfből és 
Brüsszelből, hogy ezt a jo-
gunkat elvegyék, mi azonban 
nem engedtük, és nem fog-
juk engedni a jövőben sem. 

- Mind az amerikai el-
nök, mind a magyar kor-

mány egyformán erőteljes 
bevándorlásellenes álláspon-
tot képvisel. Magyarország, 
csakúgy, mint az Egyesült 
Államok, elkötelezett saját 
határai védelmében. Emel-
lett, az országok az elsők kö-
zött utasították el az ENSZ 
Globális Migrációs Csomag-
ját. Az Egyesült Államok je-
lenlegi elnöke és az elnöki 
adminisztráció egy hazafias 
politikát folytat az amerikai 
választók felhatalmazásával. 
Ennek a politikának része, 
hogy meg akarják védeni az 
Egyesült Államok és a pol-
gárainak biztonságát, és nem 
akarnak illegális bevándor-
lókat beengedni országuk te-
rületére. 

Az Orbán–Trump találko-
zón komoly lehetőség nyí-
lik arra, hogy összehangoljuk 
az Egyesült Államok és Ma-
gyarország fellépését a nem-
zetközi szervezetekben a 
migráció ellen, illetve kitér-
jünk a kétoldalú kapcsolata-
inkat érintő kérdésekre is.  

Az Amerikai Egyesült Ál-

lamok a második legfonto-
sabb kereskedelmi partne-
rünk az Európai Unión kívül 
és Németország után a má-
sodik legnagyobb beruhá-
zónk: hazánkban 1700 ame-
rikai vállalat 105.000 magyar 
embernek ad munkát. NA-

TO keretein belül a védelmi 
együttműködésünk szoros, 
továbbá tagjai vagyunk az 
Egyesült Államok által veze-
tett terrorellenes globális ko-
alíciónak. 

- Az elmúlt időszakban 
nagyon sok infrastrukturá-
lis fejlesztést hajtottak végre 
a régióban. Ez egyrészt kö-

szönhető Fazekas miniszter 
úrnak, aki a kormány tag-
jaként soha nem felejtke-
zett meg arról, hogy hon-
nan jött, és köszönhető Ko-
vács Sándor parlamenti kép-
viselő úrnak is, aki állandó-
an lobbizik ezért a térségért. 

Ezek az infrastrukturális fej-
lesztések éreztetik hatásukat, 
hiszen míg 2010-ben a mun-
kanélküliség még 12% volt 
ebben a választókerületben, 
mára ez az arány lecsökkent 
5%-ra. A fejlesztések nyo-
mán egyre több beruházó ta-
lálta vonzónak ezt a befekte-
tési környezetet.

- Tiszafüreden már vol-
tam, illetve a térségben Kun-

madarason is jártam, de 
Karcagon még nem, holott 
ez az egyik olyan település, 
amelynek a neve – legalább-
is az előző kormányzati cik-
lusban – a legtöbbször hang-
zott el kormányüléseken, te-
kintettel a két karcagi illető-
ségű miniszterre, akik min-
den lehetőséget felhasznál-
tak arra, hogy ezért a térsé-
gért lobbizzanak. 

- Ha akartam volna sem 
tudtam volna elkerülni a kar-
cagi birkapörkölt megkós-
tolását, ugyanis Fazekas mi-
niszter úr többször is hozott 
a kormányülésre, és az ere-
detileg felszolgálni szándé-
kozott ebéd helyett mindenki 
a miniszter úr birkapörkölt-
jét választotta. Tehát én ma-
gam többször is szembesül-
tem ezzel a lehetőséggel, és 
mondhatom, hogy jól válasz-
tanak a helyiek, amikor a sa-
ját specialitásukat fogyaszt-
ják.

Kapás Mónika

Szijjártó Péter Karcagon
- Milyen következmények-
kel járna, ha a bevándor-
láspárti erők nyernék az 
EP-választást? 

- A magyarok döntöttek 
arról, hogy nem szeret-
nének bevándorlóország 
lenni. Ha mégis érvénye-
sítenék a kötelező betele-
pítési kvótát, akkor van-e 
erre valami forgatókönyv, 
hogy hol lennének ezek a 
menekültek elhelyezve?

- Május 13-án Orbán Vik-
tor miniszterelnök úr Do-
nald Trumppal, az Ame-
rika Egyesült Államok el-
nökével fog találkozni. Mi 
ennek a találkozónak a 
célja?

- Térjünk át a térségünk-
re. Mi a véleménye a tér-
ség gazdaságáról?

- Járt már korábban Kar-
cagon? - Miniszter úr, köszönöm 

szépen az interjút!

- Ha Karcagon nem is, 
de máshol volt-e már 
lehetősége megkóstolni 
a hungarikum karcagi 
birkapörköltet? Ha igen, 
hogy ízlett?

Interjút adott lapunknak a külügyminiszter

Szijjártó Péter szerkesztőségünkben adott interjút kolléganőnknek
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A Kunok hazája című film-
hez kapcsolódva nyílt fotó-
kiállítás a Déryné Kulturális 
Központban május 5-én, va-
sárnap.

- A kunok és jászok betele-
pedésének 780. évfordulóján 
köszöntöm Önöket. Köszön-
töm a kiskun, nagykun, jászsá-
gi települések polgármestere-
it, képviselőit, a kormányhiva-
talok megyei és járási vezető-
it, képviselőit, az intézmények, 
egyházak, civil szervezetek ve-
zetőit, képviselőit, a Kunszö-
vetség tagjait, a Jászkun Kapi-
tányok Tanácsa szakmai segí-

tőit, a regnáló és emeritus kis- 
és nagykunkapitányokat, jász-
kapitányokat és hozzátartozói-
kat. Köszöntöm a hagyomány-
őrző egyesületek vezetőit és 
tagjait. Tisztelettel köszöntöm 
a Kunok hazája című film-
ben, és így a fotókiállítás képe-
in is szereplőket, a film alkotó-
it, szakértőit és a megjelent ér-
deklődőket. Megkülönbözte-
tett tisztelettel köszöntöm Ko-
vács Pál államtitkár urat, Ko-
vács Sándort, városunk és tér-
ségünk országgyűlési képvi-
selőjét, a Kunszövetség elnö-
két, dr. Fazekas Sándor or-
szággyűlési képviselőt, a Kun-
szövetség tiszteletbeli elnökét, 
Dobos Lászlót, Karcag város 
polgármesterét és Karácsony 
Sándort, a Kunok hazája című 
film rendezőjét, operatőrét, 
akinek a kameráján keresztül 
láthatjuk a mai kiállítás fotóit - 
mondta köszöntőjében Szepesi 
Tibor, a DKK igazgatója.

- 2018. október 19-én ke-
rült bemutatásra itt, a Déryné 

Kulturális Központban a Ku-
nok hazája című film. Az is-
meretterjesztő filmet 2015 és 
2018 között készítette Kará-
csony Sándor rendező. A film 
a kunok mai napig íródó törté-
netét mutatja be, és már a film 
készítése közben felvetődött a 
gondolat, hogy a film képei-
ből, az operatőr szemszögéből 
készült fotókból egy kiállítá-
si anyag kerüljön összeállítás-
ra és bemutatásra. Karácsony 
Sándor rendező így vall erről: 
rendezőként és operatőrként 
a kunságban felfedezhető ha-
gyományokat szerettem vol-
na bemutatni. Egy olyan érték-

rendszert, amely ennek a táj-
egységnek a kincse. A film ve-
zérgondolata a kun identitás 
erősítése volt, így a film for-
gatással párhuzamosan ké-
szült fotókat is ennek a szelle-
mében gyűjtöttem. A 21. szá-
zad elején megpróbáltam egy 
letűnt kor hangulatát felidéz-
ni olyan emberekkel, akik ma 
is értik a múltban rejlő értékek 
fontosságát. Mindezt megélve 
továbbviszik, megőrzik, és át-
adják a fiatalabb generációk-
nak. A film és a fotógyűjte-
mény azokra az emberekre fó-
kuszál, akikkel a három évig 
tartó gyűjtőmunkában meg-
ismerkedtem. Az Alföld kun 
tájegységeit járva fedeztem fel 
azokat a pásztorokat is, akik-
kel ma már csak a pusztában 
találkozhatunk - olvasta fel a 
rendező gondolatait Szepesi Ti-
bor, majd dr. Fazekas Sándor 
országgyűlési képviselő nyi-
totta meg a kiállítást.

- Köszönöm, hogy elfogad-
ták a meghívásunkat, és így az 

a sorozat, ami tavaly kezdődött 
a hasonló című filmmel, most 
folytatódik, hiszen egy igazán 
ünnepi rendezvénysorozat ke-
retében, a redemptio 480. év-
fordulója alkalmából mutat-
ja be Karácsony Sándor, kivá-
ló barátom, filmes, fotóművész 
ezeket a képeket, amelyek a ku-
nok, a kunok világának ünnep-
napjait és dolgos hétköznapja-

it egyaránt elénk tárják. Mi-
lyen szép is a mi vidékünk, mi-
lyen daliás, szép emberek élhet-
nek itt, gondolhatja az, aki be-
jön ebbe a terembe, nekem leg-
alábbis ez volt az első benyomá-
som. Szép hölgyek, elegáns, jó-
vágású urak vannak a képeken, 
és a hagyományok, a viselet, 
azt épített környezet, a termé-
szet egységet alkot. Ez az egy-
ség az, ami megjelenik a nagy-
kunok jellemvonásaiban, a kis-

kunok tulajdonságaiban és a 
velük évszázadok óta szövet-
séges jászokban egyaránt. Ez, 
ami összeköt bennünket, erőt 
ad, és büszkék lehetünk. Ha 
körbenézzük a képeket, akkor 
néhányat érdemes kiemelni, 
bár mindenki saját maga dönti 
el, hogy mi az, ami megragad-
ja a figyelmét, talán én is élhe-
tek ezzel a szubjektivitással, hi-

szen a kiállítás elején van egy 
kunkereszt. A déli területeken, 
ahol bizony a kunoknak ke-
mény csatákat kellett vívniuk 
a fennmaradásért a régi Csa-
nád vármegye területén, régi 
tanúja  régmúlt időknek, mel-
lette a viseletek, Györfi Sándor 
Kossuth-díjas szobrászművész, 
kedves barátom ahogy meg-
formálja alkotását. Most ő lesz 
a Hármas Kerület főkapitánya, 
azt hiszem ez a több évszázados 

folytonosságot is megjeleníti. 
Vagy akár a pusztában talál-
ható templomrom, vagy kis ta-
nya a csillagos éggel, a népvise-
let, az egyházi alkotott emlékek 
láthatók a folytatásban, illetve a 
gazdálkodás: egy szürkemarha 
egy kunhalommal, a pászto-
rok viselete, a tartásukba kife-
jeződő évszázados hagyomány-
beli és jellembeli tartás folyto-
nosság éppúgy, vagy a népvise-
letes hölgyek, mind-mind azt a 
világot mutatja meg számunk-
ra itt, a fotópillanatába sűrít-
ve, ami itt van körülöttünk, de 
ritkán látjuk így egészben. Ta-
lán most, amikor itt vannak a 
tisztelt jelenlévők, még kere-
kebb ez a kép - fogalmazott dr. 
Fazekas Sándor, aki azt kíván-
ta, hogy ez a kiállítás is segítse 
azt, hogy a hagyományok őrzé-
se a mindennapok része legyen, 
hogy átéljük ezeket a dolgokat, 
megéljük és tudjuk továbbad-
ni a következő generációknak, 
akiknek a fiataljai már itt van-
nak közöttünk huszárokként, 
nomád hagyományőrzőként, a 
különböző hímző körök, helyi 
egyesületek tagjaiként a viselet-
ben, a gondolkozásmódban, az 
értékek őrzésében egyaránt.

- Ezen gondolatok jegyében 
kívánok kellemes élménye-
ket, s azt, hogy a nap hátralé-
vő részében is átéljük mindazt 
az értékvilágot, ami a miénk, 
a sajátunk - zárta megnyitóját 
dr. Fazekas Sándor.

DE

„KunoK hazája”
megnyílt KarácSony Sándor filmrendező 

fotóKiállítáSa a dérynében
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Április 15-én, hétfőn mu-
tatták be a Déryné Kultu-
rális Központ színházter-
mében a Szent Pál Marista 
Általános Iskola előadásá-
ban „Karcagi Passió” cím-
mel Jézus szenvedéstörté-
netét. Az előadásra janu-
ár elejétől készültek. A har-
minc szereplő nemcsak vá-
rosunkban mutatta be idén 
a darabot, hanem Kende-
resen, valamint Tiszafüre-
den is.  

Nagy Józsefné, a Szent Pál 
Marista Általános Iskola igazga-
tója lapunknak elmondta, hogy 
a címválasztással nem csu-
pán a városhoz való kötődé-
süket igyekeztek kifejezni, ha-
nem az előadás egyediségére 
is utalni kívántak. Egyedi a szö-
vegkönyv, mert az evangéliu-
mi eseményeket a nők szem-

szögéből mutatja be. Sajátos 
az előadásuk azért is, mert Jé-
zus szenvedését, halálát és fel-
támadását gyerekek játsszák el.

Az iskola életében ez már 
a nyolcadik bemutató volt, 
és ezt a hagyományt to-
vábbra is folytatni kívánják, 

hiszen a Passió előadása az 
iskolában az evangelizáció 
egyik eszköze is. Az eltelt 
évek alatt az ország több in-

tézményében és művelődé-
si házában láthatták játéku-
kat. Mivel szinte minden sze-
replő az idén debütált, a szö-
vegtanulás, a szép kiejtés, a 
színpadi mozgás, a kifejező 
játék komoly erőfeszítést, ki-
tartást, fegyelmet kívánt a 
tanulóktól és a felkészítők-
től is. A jelmezek megterve-
zése és elkészítése is az isko-
la pedagógusainak munká-
ját dicséri.  

- A Passió mű bemutatásá-
val adni szerettünk volna a 
nézők számára, és mégis úgy 
éreztük, hogy kaptunk. Meg-
tiszteltek bennünket azzal, 
hogy egy órára velünk együtt, 
és általunk Jézussal voltak. 
Köszönjük ezt minden kedves 
nézőnknek - fogalmazta meg 
Nagy Józsefné.

Brehó Mónika

- Május 26-án lesznek az eu-
rópai parlamenti választások. 
Mindenki tudja a hírekből, 
hogy sok olyan kihívás van Eu-
rópában, az Európai Unión be-
lül, ami nagyon érdekli az em-
bereket, így öt év után szíve-
sen beszámol az ember a sa-
ját tapasztalatairól. Mindenek-
előtt a bevándorlás, a migrá-
ció ügye, de a fiatalok jövőjé-
től kezdve minden gazdasági 
ügy, támogatás érdekli az em-
bereket. Az látszik, hogy a be-
vándorlás a felmérések alapján 
az európaikat leginkább foglal-
koztató kérdés. Magyarország, 
mint schengeni határország eb-
ben határozottan állást foglal. 
Ezeket a tapasztalatokat fogom 
majd megosztani az országjárás 
keretében, és örülök, hogy Kar-
cagra is eljutok.

- Nagyon fontos, hogy Euró-
pa részei vagyunk. Az Európai 
Unióban is tagok vagyunk. Az, 

hogy a minket megillető he-
lyet elfoglaljuk, az nagyon sok-
szor vita és küzdelem kérdése. 
2003-tól dolgozom az Európai 
Parlamentben az Európai Nép-
pártnál először magyar sajtó-
főnökként, a frakcióhoz tarto-
zó Schuman Alapítvány főtit-
káraként, majd 2014-től euró-
pai parlamenti képviselőként. 
A Környezetvédelmi Bizottság 
és a Fejlesztési Bizottság tagja 
vagyok. Emellett nagyon fon-
tos, hogy a frakción belül társ-
elnöke vagyok egy munkacso-
portnak, a Vallásközi Párbe-
szédnek, amely vallásszabad-
sággal foglalkozik. Ez a három 
nagyobb témám van, ez ki is 
töltötte az elmúlt éveimet. Na-
gyon sok utazással, tapaszta-
lással járt nemcsak Brüsszel-
ben és Strasbourgban, hanem 
jellegéből adódóan az egész vi-
lágon.

- A korábbi európai parla-
menti választásokra is vissza-
tekintve, úgy gondolom, hogy 
ez a legfontosabb választás. Az 
Európai Unió, Európa fejlődé-
se egy döntő szakaszhoz érke-
zett. Két irány van, a beván-
dorlást támogató globalizáció, 

vagy a nemzetek önállóságá-
ra és a feladatokra szövetke-
ző Európa. Arról kell dönte-
ni, hogy egy bevándorláspár-
ti vagy egy bevándorlásellenes 
vezetése lesz az Európai Parla-
mentnek, majd később az Eu-
rópai Bizottságnak.

- Európa hagyományai, érték-
rendje komoly veszélyben van, 
hiszen a muszlim bevándorlás 
következtében egyre több, euró-
pai kultúrától független „sziget” 
alakult ki Európában. Számta-
lan ilyet láthatunk egyes nyugat-
európai nagyváros környezeté-
ben. Ahol ilyen „szigetek” ki-
alakulnak, ott előbb vagy utóbb 
ezek terjedni fognak. Közvetle-
nül tapasztaltam néhány hónap-
pal ezelőtt, hogy Strasbourgban 
a szálláshelyemtől néhány száz 
méterre, a karácsonyi vásáron 
kezdett el lövöldözni egy terro-
rista. Ezek nagyon komoly jelek, 
ezért nagyon fontos az, amit a 
magyar kormány elkezdett csi-
nálni. A segítséget odaviszi, ahol 
baj van, nem pedig a bajt hozza 
ide. Létezik a „Hungary Helps 
Program”, amelyet „Segítő Ma-
gyarország Program”-nak for-
díthatunk. Ez a program ponto-

san arra irányul, hogy felhívja a 
figyelmet arra, hogy nem az em-
bereket kell odahívni Nyugat-
Európába – ahogy a gyarmato-
sítás okán ezt évtizedek óta te-
szik –, hanem egyszerűen sok-
kal tisztességesebb azokba az 
országokba elmenni, és azokra 
nem gyarmatként, hanem part-
nerként tekinteni. Erről nagyon 
szomorú tapasztalataink van-
nak az elmúlt öt évből. Magyar-
ország ebben is igyekszik a ma-
ga szerény módján, de politika-
ilag határozottan valamit tenni. 
Ezért vannak a különböző se-
gélyprogramok, amely elsősor-
ban a legkiszolgáltatottabbak-
nak kíván segíteni. Ilyenek a kü-
lönböző megtámadott keresz-
tény felekezetek, illetve azok, 
akik veszélyeztetett állapotban 
vannak, és szükséget szenved-
nek.

- Karcagra mindig nagy öröm-
mel és rendszeresen járok. Édes-
anyám karcagi, és nagyon sok 
szép nyarat, ünnepet töltöttem 
a Csokonai utcában. Karcag-
hoz kifejezetten van kötődésem 
személyeken, illatokon és na-
gyon sok élményen keresztül.

- Igen, a birkapörkölt az Kar-
caghoz tartozik, de nekem a fő-
ispán, a ferdinánd, és a különbö-
ző ízes sütemények is, amelye-
ket a nagyszüleimen és a roko-
naimon keresztül kóstolhattam 
meg. A ferdinánd számomra 
legalább annyira hungarikum, 
mint a birkapörkölt, amit ter-
mészetesen nagyon szeretek. 
Ugyanakkor örülnék neki, ha 
egyszer hungarikumként lehet-
ne üdvözölni magát az othello 
bort is.

Kapás Mónika

„Karcagra nagy örömmel és 
rendszeresen járok”

Hamarosan városunkban látogat Hölvényi György európai parla-
menti képviselő. A karcagi gyökerekkel rendelkező politikus a be-
szélgetés során megosztotta az elmúlt öt év tapasztalatait, és felhív-
ta a figyelmet a keresztény értékeink megőrzésének fontosságára.

- Akkor biztosan szereti a 
karcagi birkapörköltet is…

- Karcagi kötődése is van. 
Milyen gyakran látogat vá-
rosunkba?

- Ön szerint mennyire van-
nak veszélyben a keresztény 
gyökereink, hagyományaink?

- Hamarosan európai par-
lamenti választások lesz-
nek. Miért fontos ez Ma-
gyarország életében?

- Mit tudhatunk Önről? Mi 
a fő szakterülete, mennyire 
nehéz Európában magyar 
képviselőnek lenni?

- Hamarosan Karcagra lá-
togat. Milyen célból érkezik 
városunkba, milyen témá-
ban fog előadást tartani?

Karcagi Passió 
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Rezdülések címmel nyílt 
fotókiállítás a Déryné Kultu-
rális Központban április 15-
én, hétfőn. A művész, Kolozsi 
Sándor Karcagon nőtt fel, és 
itt szeretett bele a fotózásba.

A kiállításmegnyitón Sza-
bó István, Szolnok város alpol-
gármestere ajánlotta barátja, 
Kolozsi Sándor munkásságát a 
jelenlévők figyelmébe. - Van-
nak olyan képek, amelyek a fia-

talokhoz szólnak, vannak, ame-
lyek a középkorúakhoz és van-
nak, amelyek egy idősebb gene-
rációhoz. Ez egy csodálatos ki-
állítás – fogalmazott az alpolgár-
mester, aki fontosan tartja, hogy 
a megyében élő művészek meg-
mutathassák magukat. 

Dr. Bartha Júlia etnográfus 
bemutatta Kolozsi Sándor éle-
tét. - Két nagy szerelem kísérte 
eddig az életét: a fotózás és a né-
met nyelv. Mindkettőben ma-
gaslatokra jutott. Németország 
ismereti tankönyvét tanítják, 
és sok egykori diákja köszöni, 
hogy felkészítette a nyelvvizsgá-
ra – mondta. - Az itt látható ké-
pek a pillanatokra is érzékenyen 
reagáló férfi megnyilvánulásai. 
Azon túl, hogy az önkifejezés 

eszközei, lenyomatok a korról, 
a tájról. Útiélmények, de töb-
bek is annál. Látlelet a világról, 
annak a szebbik oldaláról. Tér-
ben és időben igen nagy távlato-
kat ölel fel a kiállítás, Csíkszere-
dától Barcelonáig – fogalmazott 

dr. Bartha Júlia, majd megnyi-
totta a tárlatot.

Kolozsi Sándor Karcagon 
nőtt fel, és a fotózással való kap-

csolata 1965-ben a fotószakkör-
ön, a Déryné Művelődési Köz-
pontban kezdődött, ahol aztán 
1974 és 1979 között dolgozott 

is. A művész 2009 óta jár kiál-
lításokra, most az elmúlt tíz év 
legjobb képeit hozta el a karca-
gi közönségnek. - Azért adtam 
azt a címet, hogy Rezdülések, 
mert én csak azt tudom fotóz-
ni, ami bennem megindít vala-
mit, és ezt próbálom minél szo-
lidabban, nem túl sok technikát 
alkalmazva. Fontos, hogy maga 
a látvány beszéljen önmagáért 
– árulta el újságunknak Kolozsi 
Sándor. 

A rendezvényen közremű-
ködtek a KÁIAMI Erkel Fe-
renc Alapfokú Művészeti Isko-
lai Tagintézmény növendékei és 
tanárai.

Kapás Mónika

rezdülések címmel nyílt fotókiállítás

- Jelen pillanatban a magyar 
mezőgazdaság legnagyobb ki-
hívása az a brüsszeli bürokrácia 
által tett javaslat, amely csök-
kentené az európai, és így a 
magyar mezőgazdaság támo-
gatásait úgy, hogy közben a 
másik oldalon szigorítaná, ne-
hezítené az ezekhez való hoz-
záférést - mondta Feldman 
Zsolt, az Agrárminisztérium me-
zőgazdaságért felelős államtit-
kára április 25-én, csütörtökön 
a Dérynében tartott gazdafó-
rum előtti sajtótájékoztatón.

- Az Európai Bizottság olyan 
javaslatot tett, amely szerint 2 
milliárd euróval kevesebb for-
rást juttatna a magyar vidék és 
mezőgazdaság számára 2020 
után. Ezeknek a forrásoknak 
nagy részét a másik oldalon vi-
szont a migrációra, a bevándor-
lás támogatására, a bevándor-
lók valamiféle integrációjára 
fordítanák. Ez a magyar, az eu-
rópai érdekekkel ellentétes. Azt 
gondoljuk, ezeknek a források-
nak jobb helye van a magyar vi-
déken, a magyar gazdálkodók-

nál, hiszen ebből tudnak fej-
leszteni, gazdaságaikat előrébb 
juttatni - hangsúlyozta a jelenlé-
vő gazdáknak az államtitkár.

- Fontos, hogy mi ezekért 
a forrásokért való küzdelem-
ben szövetségben dolgozunk 
a Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
marával és a Magyar Gazdakö-
rök és Gazdaszövetkezetek Or-
szágos Szövetségével. Nem vé-
letlen, hogy egy komoly gazda 
aláírásgyűjtés történt az elmúlt 
hetekben, ami azt segítette, 
hogy minél szélesebb legitimá-
cióval a hátunk mögött tudjunk 
Brüsszelben a forrásokért érvel-
ni - hangsúlyozta az államtitkár, 
aki szólt arról is, hogy a forrás-
kivonási szándék veszélyezteti 
a 2020 utáni magyar mezőgaz-
daság fejlesztését, ami pont a 
Közös Agrárpolitika forrásainak 
okos és ésszerű felhasználásá-
val 2010 - 2018 között az Euró-
pai Unió legnagyobb mérték-
ben fejlődő, bővülő mezőgaz-
dasága volt. 

- A magyar mezőgazdaság e 
források felhasználásával tud-

ta az elmúlt években több mint 
duplájára, 9 milliárd forintra nö-
velni az exportteljesítményét. 
Most azért küzdünk, hogy ezen 
források felhasználásával ezt a 
fejlődést, a  mezőgazdaságból 
élők jövedelem termelő képes-
ségét javítani tudjuk - hangsú-
lyozta Feldman Zsolt, aki beszélt 
arról, hogy a brüsszeli terve-
zett 2 milliárdos forráskivoná-
si javaslat azt jelentené, hogy a 
mostani 1300 milliárdos vidék-
fejlesztési program, amelynek 
több mint felét beruházásokra, 
fejlesztésekre fordítjuk egyne-
gyedével csökkenne 2020 után.

- Azaz ennyivel kevesebb 
olyan segítség érkezne a me-
zőgazdasági ágazatba, ami je-
len pillanatban kiéhezett ezek-
re a forrásokra, azaz kevesebb 
jutna hűtőházak, öntözési ka-
pacitások fejlesztésére, kerté-
szeti kultúrák eszközbeszerzé-
sére, ültetvénytelepítésekre, 
azaz a nagyon erős verseny-
ben lemaradnánk, s ez nem ér-
dekünk - jelentette ki az állam-
titkár, aki néhány 2018-as me-

gyei adatot is megemlített. E 
szerint tavaly megyénkben 
közel tízezer gazdálkodó ju-
tott 30 milliárd forint terület-
alapú támogatáshoz. A vidék-
fejlesztési programban eddig 
4700, olyan megyénkből érke-
zett támogatási kérelmet bírál-
tak el pozitívan, ami 45 milliárd 
forint vidékfejlesztési prog-
ramból származó forrást jelent 

megyénknek. Ezen belül beru-
házásokra 18,3 milliárd forint 
támogatás jut megyei gazdál-
kodókhoz, több mint 465 kü-
lönböző pályázathoz kapcso-
lódva, ami jól jelzi, hogy az eus 
források csökkenése valóban 
a fejlődést veszélyezteti 2020-
tól - jelentette ki Feldman Zsolt 
a sajtótájékoztatón.

DE

Fórum a mezőgazdaság védelméről
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Május 1-jén, szerdán került 
megrendezésre a Déryné Kul-
turális, Turisztikai, Sport Köz-
pont és Könyvtár szervezésé-
ben a város idei évi családi nap-
ja. A szervezők többféle prog-
rammal kedveskedtek a meg-
jelenteknek, ahol a kicsiktől, a 
nagyokig, mindenki megtalál-
hatta a kedvére való programot.  

A kiszámíthatatlan időjárás 
miatt a műsorok a Déryné Kultu-
rális Központ mozitermében ke-
rültek megtartásra, míg a szabad-
ban légvár, kirakodó- és kézmű-
ves vásár várta az érdeklődőket. 

Elsőként a legkisebbeket vár-
ták a moziterembe a rendezők, 
ahol a „Mintapinty” zenekar in-

teraktív koncertjére került sor. 
Ezt követően a Dalma Dance 
Club moderntánc műsorát te-
kinthették meg a megjelentek. 
A rendezvény délután Ozsgyáni 
Mihály és Sheer Lívia operett 
előadásával folytatódott.

Ezen a napon rendezték meg 
az erdei futópályán a Kötöny Né-
pe Karcagi Íjászkör VI. Kötöny 
Népe Nagykun Íjfeszítő Viada-
lát, amelyre megközelítőleg 170 

versenyző érkezett határon in-
nen és túlról. Az ünnepélyes 
megnyitóra felsorakozott íjászo-
kat a kürtszó után Kovács Sán-
dor, városunk és térségünk or-
szággyűlési képviselője, a Kun-
szövetség elnöke köszöntötte. 

A képviselő elmondta, hogy 

Kelet-Magyarország legnagyobb 
talpasíjász-versenye ez, amely 
évről évre egyre több érdeklő-
dőt vonz. Ebben a környezet-

nek is fontos szerepe van, hiszen 
nagyon jó helyszínválasztás az 
erdei futópálya. Kovács Sán-
dor országgyűlési képviselő azt 
is hozzátette, hogy itt nemcsak 
egy sportversenyről van szó, ha-
nem egy szellemiségről is.

- Olyan emberek jönnek, akik 
átérzik azokat a hagyományo-
kat, azokat a szokásokat, ami 
egy ilyen sportág űzéséhez kell. 
Hiszen ha valaki egy ilyen hon-

foglalókori nomád íjat kézbe 
vesz, akkor ő nemcsak egy szer-
számot, nemcsak egy fegyvert, 
hanem egy kultúrát, egy ha-
gyományt, egy történelmet, egy 
szellemiséget vesz a kezébe - fo-
galmazott a képviselő.

Szólt arról is, hogy az íjász-

kodás egy olyan sport, amit egy 
családon belül szinte bárme-
lyik korosztály űzhet, ami azért 
is jó, mert ezeknek a hagyomá-
nyoknak a továbbvitelével ma-
radhat fenn a magyar nemzet.

A megnyitót követően Kovács 
Sándor országgyűlési képviselő, 
valamint Csízi Sándor, az egye-
sület elnöke indították el a ver-
senyt a saját íjaikból kilőtt nyíllal. 

A küzdelem egyik szerve-

zője, Molnár Ferenc elmond-
ta, hogy a mostani megméret-
tetés egyben a régiós verseny 
egyik állomása is volt. A csa-
patoknak 21 lőállomást, moz-
gó és álló célt kellett eltalálnia, 
amik közt 3D-s célok is voltak. 
A verseny gyorsítására min-
den célból kettőt állítottak fel, 
hogy feleződjön a versenyidő. 
Hat korcsoportban mérkőztek 
meg; 10 éves korig gyerek, 10-
14-ig serdülő, 14-18-ig ifi, az-
tán 50-ig felnőtt, 50-60 között 

senior és volt a bónusz kategó-
ria, a 60 éven felülieké, akik sa-
ját korcsoportjukban mérettet-
ték meg magukat, majd a ver-
seny végén korcsoportonként 
az első három helyezett állha-
tott fel a képzeletbeli dobogóra. 

A családi nap ismét egy olyan 
színfoltja volt Karcag életének, 
ahol a dolgos hétköznapokból 
kiszakadva kikapcsolódhattak 
városunk lakói. 

Brehó Mónika

majális Karcagon
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„Az ország, a nép még nem haza. A tényekből – az országból, a népből – 
akkor lesz csak haza, ha az anyanyelv nevet ad a tényeknek. Nincs más ha-
za, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor)

1875-ben egy zsidó fiatalembernek látomása volt: „Hirtelen, mint egy villám-
csapás, éles fény villant fel a szemeim előtt és annál a gázlónál álltam, ahol Izra-
el fiai átkeltek a Jordánon az Ígéret Földjére. Mennydörgő hang szólt a fülembe: a 
nép visszatér a nyelvhez és a földhöz.” Isten megbízta ezt az embert, hogy szólít-
sa fel a többi zsidót, hogy térjenek vissza Izrael földjére. Ő Eliezer Ben Jehuda volt. 
1875-ben született az akkori oroszországi Luzskiban, vallásos családba. Ahogy 
akkor szokás volt, kora gyermekkorában megismerkedett a héber nyelvvel, mert 
vallási iskolába, Jesivába járt. Végül nem lett rabbi, hanem Párizsba ment az or-
vosi egyetemre tanulni. Ott diagnosztizálták TBC-jét, és rövid életet jósoltak ne-
ki. Ezután Palesztinába utazott, ahol minden erejével a modern héber nyelv létre-
hozásában vett részt. Újságot alapított, amelyben csak héberül írt, hátoldalán volt 
az új szavak felsorolása, hogy értsék az olvasók. Szakmai bizottságot hozott létre a 
kifejezések megalkotására. Az alapszavakat a Bibliából vette és modernizálta. Pél-
dául nem volt kifejezés a szótárra. A héberben a mila szót jelent, ebből alakította a 
milon-t a szótárra. Ben Jehuda előtt a zsidók tudtak olvasni héberül, utána beszél-
ték is. Negyven évet fordított a modern héber nyelv megalkotására.

Izrael himnusza a Hatikva-Remény. Szövegét Naftali Herz Imber írta. 1856-ban 
született Zloczow-ban, egy galíciai kisvárosban, igen nagy szegénységben élő, val-
lásos zsidó családban. Sokat és szívesen tanult, hamar megmutatkozott költői te-
hetsége. Költeményeit gazdag orosz családoknak olvasta fel némi kézpénzért. Egy 
idő után külföldre utazott, sok nyelvet megtanult, és híres rabbik oktatták. Való-
színűleg Iasiban, Mose Waldberg rabbinál írta papírra a Tikvateinu-Reményünk 
versszakaszait, amely a Hatikva eredeti címe volt. Imber különböző országokban 
próbált szerencsét sikertelenül, és végül Palesztinában kötött ki. A teljes vers 1884 
a Barkai (Hajnalcsillag) című kötetben volt először olvasható. Ezzel a verssel is lel-
kesítette a korai zsidó telepeseket a nehéz munkájukban. A költő nem lett a nem-
zet nagy lírikusa. Sikertelenségére jellemző, hogy miközben egy cionista kong-
resszuson a Hatikvát énekelték, őt nem engedték be a terembe.

A Hatikva szövege magyarul:
Mindaddig, amíg a szív dobog, / Még nem veszett el minden reményünk, / a 
zsidó szív vágyakozva gondol, / Kétezer év reménye / előre kelet felé, / Sza-
bad nemzetként élni a hazánkban, / a szemek Cionra tekintenek / Cion és 
Jeruzsálem földjén.

A Hatikva zenéjét Samuel Cohen szerezte, aki 1870-ben Besszarábiában szü-
letett. Családjával 1878-ban érkezett Palesztinába, ahol Rishon LeZionba tele-
pedtek le. Ott tudták róla, hogy foglalkozik zeneszerzéssel. Amikor Imber ver-
sét megismerték, felkérték hogy írjon hozzá dallamot. A zeneszerző egy moldvai 
népdalt használt fel. A későbbi kutatások a dallam eredetét Spanyolországba, az 
1400-s évekre teszik, ahol Harmatáldás címen mondott imát Rabbi Yitzchak Bar 
Sheshet zenésítette meg. A zsidók kiűzése után a dallam sokfelé elterjedt. Mások 
mellett Smetana a Moldva című szerzeményében is felbukkan. Érdekesség, hogy 
hivatalosan csak 2004-ben lett Izrael hivatalos himnuszává. Sokak szerint már 
elavult. Nem szól az Izraelben élő kisebbségekről. Az eredeti héber szöveg nem 
említi a nőket, mivel a benne szereplő jehudi (zsidó) szó csak hímnemben szere-
pel. Nem beszélve arról, hogy Izrael már elnyerte függetlenségét.

Izrael nemzeti zászlója fehér alapon két kék csík, rá hegyével merőlegesen a 
kék Dávid csillag. Herzl az új állam zászlaját úgy képzelte el, hogy rajta 7 darab 
aranyszínű csillag található, a hétórás munkarendet jelképezve. David Wolffshon 
az első cionista kongresszuson a jelenleg használt zászlót ajánlotta. Így született 
meg a nemzeti zászló: a fehér alapon (új élet) két kékszínű sáv (tálisz-imasál) és 
közepén a kék Dávid csillag (ősi jelkép).

dr. Molnár Sándor

izrael, ahogy én látom

tájéKoztatáS
A FIDESZ Karcagi Szervezetének képviselői 
segítséget szeretnének nyújtani fűnyírásban a 

karcagi lakosságnak. 
A DÍJMENTES FŰNYÍRÁST KIZÁRÓLAG AZ 

IDŐS, BETEG, MOZGÁSSÉRÜLT 
SZEMÉLYEK VEHETIK IGÉNYBE.  

A LEVÁGOTT FŰ ÖSSZEGYŰJTÉSÉRŐL ÉS 
HASZNOSÍTÁSÁRÓL AZ INGATLAN 

TULAJDONOSAI KÖTELESEK GONDOSKODNI, MIVEL ANNAK 
ÖSSZEGYŰJTÉSÉT ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁT NEM TUDJUK MEGOLDANI. 

Kérjük, hogy azon személyek, akik a fenti csoportba tartoznak, 
keressék személyesen, vagy telefonon a képviselőket az alábbi elérhetőségeken:

 1. körzet Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8. 06/30-206-3327
 2. körzet dr. Kanász-Nagy László, Karcag, Kertész J. u. 4. 06/30-995-1635
 3. körzet Nagyné László Erzsébet, Karcag, Széchenyi sgt. 19.
(Hétköznapi megkeresés esetén kérjük 16 óra után telefonáljon) 06/30-239-3073
 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b. 06/30-279-7930
 5. körzet Dobos László, Karcag, Kuthen u. 2. 06/30-535-0764
 6. körzet Karcagi-Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7. 06/20-957-9091
 7. körzet Szepesi Tibor, Karcag, Móricz Zs. u. 19. 06/30-572-0000
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a. 06/30-240-0413

Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
Üdvözlettel:

FIDESZ KARCAGI SZERVEZETE 

A Déryné Kulturális Központ 
szervezésében április 17-én, szer-
dán került megrendezésre a Vá-
rosi Sportcsarnokban a tavaszvá-
ró játszóház. A nap folyamán to-
jás, textil, csomagolópapír, kü-
lönböző dekor alapanyagok, kel-
lékek felhasználásával, különfé-
le tavaszi és húsvéti dekorációk 
készítésére került sor. Gulyás Hé-
ditől, a foglalkozás vezetőjétől 
megtudtuk, hogy a tavaszi szü-
net előtti utolsó tanítási napon a 
legtöbb gyerek szervezetten lá-
togatta a rendezvényt, de sokan 
érkeztek szüleik kíséretében is.  

- A játszóházunk a „Karcagi Kultúr-
ház a fiatalokért” EFOP 3.3.2-16-2016-
00034 azonosító számú nyertes pá-
lyázatunkból valósulhatott meg, idén 
jóval gazdagabb programmal és sok-
féle kézműves eszköz felhasználásá-
val. Délelőtt az óvodások érkeztek, 
délután az általános iskolákból jöt-

tek a gyerekek - mondta el a szerve-
ző. 

A Sportcsarnok adottságai lehető-
vé tették, hogy légvár felállítására is 
sor kerüljön, illetve a népi játszótér 
eszközei is kényelmesen elfértek. 

A program a Csokonai úti óvoda 
Bóbita csoportjának tavaszváró mű-
sorával indult.

A gyerekek nagyon élvezték, hogy 
a helyszínen többféle programmal 
várták őket. A népi játszótér, a Mál-
tai Szeretetszolgálat kézműves fog-
lalkozásai, a légvár, az arcfestés, a 
Bengecseg Alapítvány interaktív dra-
matikus játszóháza, a bábozás, illet-
ve többféle kézműves foglalkozás is 
várta a gyerekeket, a legkisebbeknek 
pedig még játszósarkot is berendez-
tek. 

Az egész napos játszóház tartal-
mas kikapcsolódást nyújtott a ren-
dezvényre érkező közel háromszáz 
gyermek számára. 

Brehó Mónika

Tavaszváró játszóház a Sportcsarnokban

Az Elszenderülés temploma Jeruzsálemben, ahol Mária élt, és ahonnan a mennybe szállt



2019. május 10. 9

HÍREK

HIRDETMÉNYEK

Lapzárta: 
2019. május 13. (hétfő) 12.00 óra

elballagtak a középiskolások
Május 3-án (péntek) a Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollé-
giuma és a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium végzős diákjai, május 4-én 
(szombat) délelőtt pedig a Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium utolsó évesei búcsúztak iskolájuktól. A 
héten már megkezdődtek az írásbeli érettségi vizsgák, amelyekhez mindenkinek sok sikert kívánunk!

Karcagi nagykun református
gimnázium és egészségügyi

Szakgimnázium
Szentannai Sámuel Középiskola

és Kollégium

Karcagi Szc Varró
istván Szakgimnáziuma,

Szakközépiskolája és Kollégiuma

meghíVó
A Déryné Kulturális Központban működő néptánccsoportok javára 

gálaműsort szervezünk, amelyre szeretettel meghívjuk 
Önt és kedves családját.

Tervezett program:
2019. május 18-án (szombaton) 18.00 órától 

a Déryné Kulturális Központ földszinti színháztermében 
GÁLAMŰSOR.

Fellép a TOPORGÓK, a KOPOGÓK, az ÁRENDÁS, és a PÁNTLIKA néptánccsoport, 
kísér a PIPÁS zenekar. 

Belépőjegy: 500 Ft/fő
Jelentkezés és további információ: Kovácsné Kerekes Katalin 

tel.: 06/30-850-1848, e-mail: katalinom@gmail.com
A rendezvény tiszta bevételét az intézményben működő néptánccsoportok támogatására 
kívánjuk fordítani. Amennyiben nem tud részt venni rendezvényünkön, úgy támogatói 

jegyek (500 Ft/darab) vásárlásával segítheti céljaink megvalósulását!
Várjuk jelentkezését!

horgászok figyelem!
A Kakat főcsatorna a 4.sz főúttól a vasút felé 

(víztérkód 16-148-1-1)
Villogó főcsatorna a 4.sz főúttól a vasút felé 

(víztérkód 16-252-1-1)
NK-III/2 főcsatorna (víztérkód 16-300-1-1)

A pontytilalmat feloldották, ezek a halak foghatók.

elnökség
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Május 11. (Szombat) 
8.00-13.00 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
9.00-20.00 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco) 

Május 12. (Vasárnap) 
9.00-12.00 óráig 
 Oroszlán Gyógyszertár 
 (Kórház utca) 

Gyógyszertári ügyelet

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

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, 
Berekfürdő területére 

vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra 

(péntek 16.00 órától hétfő 
reggel 07.00 óráig).

Május 11-12. 
 dr. Terjék Imre 
 Karcag, Duna utca 7. 
 Tel.: 06/20-939-4650 

Anyakönyv
Születés

2019. május 01.
Pető Magdolna - Juhász Gábor 
Kg., Györffy István utca 16. 

Napsugár
2019. május 01. 
Seres Tímea - Illés-Sütő József
Kg., Kórház utca 12.

Zsófia

házasságkötés
2019. május 03.
Duka Gyöngyi Julianna - 
Dana Tibor
2019. május 03.
Lázók Erzsébet Zsuzsánna - 
Bakó Pál Mihály

halálozás
Sinkó Béláné (Labonc Ilona)
 (1943) 
Méhes János 
 (1947) 
Nagy Józsefné (Vincze Ilona) 
 (1940)
Gönczi Mihályné 
(Lukács Margit) 
 (1932) 
Kiss László 
 (1933)
Balogh Károly 
 (1935)
Bíró Gyula 
 (1941)
Magyar Istvánné 
(Nagy Erzsébet) 
 (1929)

2019. június 03. (hétfő) 09.00-12.00 óráig

rendőrkapitányi fogadónap a 
lakosság részére:

2018. május 10. péntek
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Megyei Tükör 
19.05 Nagykunsági krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Szijjártó Péter 
 külügyminiszter
 Karcagi hírek
 - Ballagási összefoglaló
 - Csodálatos Izrael kiállítás
 Háttér
 Vendég: Kovács Sándor 
 országgyűlési képviselő
20.40 Nagykunsági Híradó
21.00 Karcagi Tükör
 Karcag Város Önkormányzatának
 Képviselő-testületi ülése

2019. május 13. hétfő
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Nótaszó (Kakasfőző Fesztivál 
 Püspökladány)
19.00 Karcagi rendezvény 
 Birkafőző Fesztivál szombati nap 
 színpadi műsorának összefoglalója  

21.00 Karcagi Nótásfiúk Nőköszöntő 
 Nótagálája 2019 (1. rész)

2019. május 14. kedd 
(ismétlés szerda)  
18.00 Műsorajánlat  
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Jöjjetek Hozzám - református
 istentisztelet 
20.00 Látogató - erdélyi utazás
20.30 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise 
21.50 Nagykunsági Híradó
22.05 Karcagi Nótásfiúk Nőköszöntő 
 Nótagálája 2019 (2. rész)

2018. május 16. csütörtök
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Székely konyha 
19.05 Nagykunsági krónika 
 - különkiadás
 Végzős diákok ballagása 2019 
21.50 Nagykunsági Híradó
22.10 Karcagi Tükör

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

felhíVáS
A Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület vezetősége tisz-

telettel meghívja az egykor a karcagi laktanyában szolgá-
latot teljesített katonákat a 2019. május 18-án (szombaton) 
tartandó rendezvényünkre.

PROGRAM
11.00 Emléktábla koszorúzás

Helyszín: Karcag, Püspökladányi u. 11., Ifjúsági Ház 
(volt HEMO épülete)

Emlékszoba megtekintése 
Helyszín: a volt laktanya 9. sz. (parancsnoki épület, I. 
emelet)

13.00 Majális – ebéd
Helyszín: Karcag, Rákóczi u. 3. (Egyesületek Háza )
A majálison való részvétel esetén regisztrációs díjat szedünk.

Jelentkezési határidő: 2019. május 10. 
Jelentkezés: az egyesület vezetőségénél személyesen, illet-
ve a 06/70-459-7290 telefonszámon.

vezetőség

Véradás
Időpont: 

2019. május 16. (csütörtök) 
8.00-12.00 óra

Helyszín: 
Kátai Gábor Kórház, 

I. emeleti előadói terem
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Ingatlan
Karcagon, a Villamos utcán el-
adó egy 100 m2 alapterületű, 
részben felújított, 3 szobás, ré-
gi típusú lakóház, nagy kerttel, 
egyedi fűtéssel, ipari árammal, 
100 m2-es alsóépülettel. Tel.: 
06/30-350-6026. 
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 kockaház, kétféle fű-
tési lehetőséggel, lakható alsó-
épülettel, rendezett udvarral, 
gyümölcsfákkal, főtértől, piactól 
2 percre eladó. Tel.: 06/70-391-
2522, 06/30-439-4839.
Karcagon összközműves, tég-
lából épült kertes ház, beteg-
ség miatt eladó. Tel.: 06/30-635-
9662.
Eladó a Tilalmasi úton 4 ha, 
168,66 AK szántó, Móró úton 5 
ha, 117,5 AK szántó, Kisvénkert 
Kékvirág úton 939 m2-es kert. 
Fele felkerítve, fúrott kút, lakóko-
csi rajta. Tel.: 06/30-216-9216. 

Családi ház eladó Karcagon (34 
éve épült, 96 m2-es, háromszo-
bás, teljes közművel, központi 
fűtéssel). Tel.: 06/59-300-129.  
Karcagi családi házamat elcserél-
ném 1-2. emeleti erkélyes lakásra 
és garázsra. Tel.: 06/30-370-4620. 
Karcagon a városközpontban, a 
Kisújszállási út elején ház, nagy 
portával eladó. Tel.: 06/30-647-
6496.
Lakáscsere! Kockaházra cserél-
nénk Karcag központi, 2. eme-
leti, 48 m2-es lakásunkat, érték-
egyeztetéssel. Tel.: 06/30-240-
8470.
Karcag városközpontban 50 m2-
es IV. emeleti, kétszobás lakás el-
adó. (Bolt, bölcsőde, óvoda, isko-
la a közelben.) Tel.: 06/30-208-
0095.
Közel a központhoz, csendes, 
szép kis utcában, emeletes koc-
kaház jó elrendezéssel, két für-
dőszobával, kis portán eladó. 
Érdeklődni: 06/70-364-4967 
(hétköznap 16.00 után, hétvé-
gén 9-19 óráig).

Kiadó Karcag központjában a vá-
sárcsarnoknál egy 25 m2-es üz-
lethelyiség, amely alkalmas iro-
da céljára, szolgáltatásnak és 
bármilyen kereskedelmi tevé-
kenységnek. Érdeklődni: 06/20-
563-5087.
Eladó Karcag főterén a vásárcsar-
noknál egy 250 m2-es üzlet, továb-
bá egy és két szobás lakás, illet-
ve új építésű családi ház, mindez 
1200 m2-es telken. Az ingatlan be-
fektetőknek is kiváló, hiszen jelen-
leg is 70%-a bérbe van adva, de 
további lehetőség is adott. Az in-
gatlan az adottsága és a nagysága 
miatt biztos befektetés, ne haboz-
zon! További információt szemé-
lyesen. Érd.: 06/20-563-5087.
Főtér közeli telek eladó Karcagon. 
Tel.: 06/30-746-7609. 
Sürgősen eladó Karcag központ-
jában 54 m2-es, 4. emeleti, er-
kélyes, légkondis lakás, azon-
nal költözhető állapotban. Tel.: 
06/30-850-1971.
Karcagon, a Takács Péter ut-
cában 3,5 szobás családi ház el-
adó. Irányár: 20,5 M Ft. Kisebb 
kertes házat, lakást beszámítok. 
Tel.: 06/30-789-5323.

Vegyes
Vásárolok régi paraszti fenyőbú-
torokat, sózóteknőt, disznóvágó 
asztalt, többfiókos patikai, bolti 
berendezéseket, porcelán nippe-
ket, órákat, festményeket, min-
dennemű régiséget, teljes körű 
hagyatékot. Tel.: 06/20-996-1346.
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. 
Eladó tűzifa! (1m x 1m x 170cm) 
szálában (bükk, tölgy 27.000 Ft/
fm), ugyanitt kalodában 30.000 Ft. 
Ingyen fuvar! Tel.: 06/70-351-6936. 
Eladó egy Olimpia 18 típusú háti 
permetezőgép újszerű állapotban, 
alkuképesen 6.000 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.

ROBI 150-es kerti traktor pótko-
csival, rotakapával, fűnyíró- és 
szivattyúadapterrel, papírtégla-
nyomó és mobil kemence eladó. 
Tel.: 06/30-216-9216. 
Karcagon eladó 2 db kovács üllő 
és 1 db jó állapotban lévő centri-
fuga. Tel.: 06/30-245-3691.
Eladó egy 35 méteres, 380 V-os, 
négy eres kábel elosztódoboz-
zal (50 x 30 cm-es), masszázs és 
ultrahang kezelőműszer, ízületi 
és fájdalomcsillapításra alkalmas. 
Tel.: 06/30-521-8401. 
Eladó használt 1-es mosogató 
(fémtálcás, szekrénnyel), porce-
lán kézmosó, francia fenyőágy 
(matraccal), 2 db fotel, 4 db fe-
nyőszék + asztal. Tel.: 06/30-853-
0018. 
Eladó 380 -as villanymotor 
(1,5 kW-os és 10 kW-os), 4 kW-
os áramfejlesztő generátor 
(380/220-as), 5 kW-os inverter, 
fordulatszabályozó (3 kW-os, 
220/380-as), szabadégésű gáz-
bojler. Tel.: 06/30-219-6813.
Zuhanykabin, ágyazható heve-
rő, dohányzóasztal, szétnyitha-
tó asztal, szőnyeg (1,70 x 2,70) el-
adó. Érdeklődni: 9-16 óráig. Tel.: 
06/59-300-615.
Hagyományos ágyneműtartó és 
Hajdu mosógép (jó állapotú) el-
adó. Cím: Karcag, Szent István 
sugárút 36. szám. Érdeklődni: 10-
16 óráig.
1 hektár kukorica műveléséhez 
keresek kapásokat, brigádot. Ár: 
80. 000 Ft. Tel.: 06/30-963-5073. 
Eladó 4 kerekű új moped, gáz-
konvektor, 20 db szék, 28-as női 
kerékpár, 1 db bőrülő, 1 db fésül-
ködőasztal, 4 db karszék, kony-
haszekrény, konyhaasztal, 2 sze-
mélyes rekamé, heverő. Tel.: 
06/20-230-1202. 

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle javí-
tás, cipzárcsere, felhajtás, bőr-
kabát- 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, gázkészü-
lék, autó-motor akkumulátor, 
stb.) Tel.: 06/30-265-4197.
Vállaljuk az alábbi munkákat: 
épületek építését, bontását, bár-
milyen nemű kőműves mun-
kát. Tető építését, javítását, jár-
dák, kapubejárók újjáépítését, 
betonozását, udvarok takarítá-
sát, terepek tisztítását. A leg-
kedvezőbb árakkal dolgozunk! 
Bármilyen nemű földmunkát, 
kubik munkákat is elvégzünk, 
nagy felületek aszfaltozását, 
zúzalékolását. Akár részletfize-
tés is megoldható. Hívjon biza-
lommal! Nyugdíjasoknak ked-
vezmény! Tel.: 06/30-853-4323. 

APRÓHIRDETÉS

Hirdessen Ön is 
a Karcagi 

Hírmondóban!

Apróhirdetés
 már 200 Ft-tól!

Nyitvatartás:
Hétfő: 

8.30 - 13.30 óráig
Kedd: 

8.30 - 15.00 óráig
Szerda: 

8.30 - 10.00 óráig
Csütörtök: 

8.30 - 10.00 óráig
Pénteken 

nincs hirdetésfelvétel.

TISZTELT 
HIRDETŐINK!

SZERKESZTŐSÉGÜNK 
A HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁ-
ÉRT FELELŐSSÉGET 

NEM VÁLLAL!

MEGHÍVÓ
LAKOSSÁGI FÓRUM A KARCAG VÁROSÉRT HELYI 
KÖZÖSSÉG PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAIVAL KAPCSOLATBAN

Tisztelt karcagiak, kedves érdeklődők!
A Karcag Városért Helyi Közösség (HACS) munkaszerve-

zete a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában megfogal-
mazott és a közösség honlapján megjelenő „Hagyomány-
őrző, közösségépítő és kulturális programok szervezése” 
és a „Közösségi összetartozás erősítése” című pályázati fel-
hívásokkal kapcsolatban lakossági fórumot tart.

HELYSZÍN: Karcag Városi Önkormányzat, 
 I. emelet, Díszterem
 5300 Karcag, Kossuth tér 1.

IDŐPONT: 2019. május 15. (szerda) 16.00 óra

PROGRAM:

16.00 - 16.05 Köszöntő: Polyik Zoltán, a HACS 
 munkaszervezetének vezetője

16.05 - 16.15 Köszöntő: Dobos László, a HACS 
 elnöke

16.15 - 17.00 Bugyik Andrea: ismertető a „Hagyo- 
 mányőrző, közösségépítő és kulturális 
 programok szervezése” és a „Közösségi  
 összetartozás erősítése” című pályázati 
 felhívásokról

17.00 - 17.30 Kérdések és válaszok Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2019. május 17-én jelenik meg.

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

Április 27-én, szombat dél-
után a Városi Sportcsarnokban 
Szepesi Tibor, a DKK igazgató-
ja köszöntötte a XXVI. Nagy-
kun Diák Sportviadal ered-
ményhirdetésén megjelent ver-
senyzőket, edzőket, iskolaveze-
tőket.

A viadalnak az idén városunk 
adott otthont április 
25-26-27-én. 

A három nap alatt 
nyolc karcagi, kisúj-
szállási, túrkevei, kun-
hegyesi, kunszentmár-
toni iskola csapatai ver-
sengtek kilenc sportág-
ban az első helyért. 

Látványos, izgalmas 
mérkőzésekkel, szép küz-
delemben, immár ötö-
dik alkalommal nyer-
te meg a Nagykun Diák 
Sportviadalt a Karca-
gi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium, Szak-
gimnázium csapata, így a szom-
bati díjátadón örömmel vették át 
Nagyné László Erzsébet és Pán-
ti Ildikó önkormányzati képvi-
selőktől és Szendrey József lab-
darúgótól az első helyért járó ku-
pát, és a legtöbb érmet kapott is-
kolának járó Varga József Ván-
dorserleget dr. Varga Gyöngyi-
től. A második helyen a kisúj-
szállási Móricz Zsigmond Refor-
mátus Középiskola csapata vég-
zett, a harmadik pedig a karca-
gi Szentannai Sámuel Középisko-
la lett. Negyedikként vehettek át 

elismerést a KSZC Varró István 
Szakiskolája diákjai.  

A támogató önkormányzat-
oknak, vállalkozóknak köszön-
hetően számtalan különdíjat 
is átadhattak az iskolák csapa-
tainak és a legeredményesebb 
egyéni versenyzőiknek.

Az eredményhirdetés végén 
Gyökeres Sándor, a rendező 

Szentannai Sámuel Középisko-
la és Kollégium igazgatója át-
adta a stafétát, azaz a nagykun 
zászlaját Metzinger Ferencnek, 
hiszen két év múlva Kunhe-
gyes lesz a rendezője a XXVII. 
Nagykun Diák Sportviadalnak.

Tóth Barna, a győztes Karca-
gi Nagykun Református Gimná-
zium, Szakgimnázium igazgatója 
elmondta, az iskola immár ötödik 
alkalommal nyerte meg zsinórban 
a Nagykunt, ami nagy öröm szá-
mára, és köszöni kollégáinak és 
diákjaiknak az eredményt. Gyöke-

res Sándor, a házigazda iskola ne-
vében sikeresnek értékelte a meg-
mérettetést, s bár a Szentannai is-

mét a harmadik helyen végzett, de 
egy nemes küzdelemben, fair play 
játékban. Metzinger Ferenc pe-

dig megígérte, legalább ilyen ma-
gas színvonalú lesz a kunhegyesi 
Nagykun is 2021-ben.  

DE

Ötödjére is a refisek nyerték a nagykun diák Sportviadalt

bejutottak az országos döntőbe a varrósok
A Karcagi SZC Varró István 

SZKI. kispályás focicsapata a 
közelmúltban ismét szép sike-
reket ért el.

Fodor Csaba testnevelő ta-
nár, amelyik versenyrendszer-
be benevezte csapatát, sikere-
sen jutottak túl tanítványai-
val a körzeti versenyeken, majd 
remekül helytálltak a megyei 
döntőkön. Legsikeresebben az 
április 03-06-ig megrendezett 
CEFU országos döntőn képvi-
selhették az intézményt, Kar-
cag városát és Jász-Nagykun-
Szolnok Megyét.

A Szakképzési Centrumok 
Országos Futsal Bajnokságát 
Nyírbátorban rendezték, ahol 
a csoportküzdelmek során el-
sőként jutott tovább, majd min-
den csapatot legyőzve a döntő-
ben is diadalmaskodott a Győ-
ri SZC Bercsényi Gimnázi-

um és SZKI. ellen, és hozta ha-
za ismét a vándorkupát. A leg-
jobb mezőnyjátékos Farkas Dá-
vid, a legjobb kapus Gönczi Ist-
ván lett. 

A Fair Play Cup megyei dön-
tőben április 10-én Szajolban a 
fiúk mellett Pál Mariann tanár-
nő vezetésével a lányok is pá-
lyára léptek, és erős mezőny-

ben mindkét csapatunk 2. he-
lyezett lett. 

A Diákolimpia megyei dön-
tőjében április 12-én 1. helye-
zett lett a fiúcsapat, és ezzel jo-
got szerzett, hogy május 10-12-
én Szombathelyen az országos 
döntőn szerepeljen a csapat, 
amely fegyelmezett, taktikus, 
sportszerű és valóban csapatjá-
tékkal felállhasson a dobogóra 
majd ott is.

Mi az eredményesség tit-
ka? A csapattagjai szorgalma-
san gyakorolnak heti 2-3 alka-
lommal az intézmény műfüves 
pályáján, valamint többen tag-
jai voltak a Karcagi SE korosz-
tályos labdarúgó csapatának is. 
Tehetségesek, összeszokottak, 
képesek csapatjátékot játszani, 
és mindezt nagyon fegyelme-
zetten és sportszerűen, ami ál-
tal országosan is jegyzett lett a 

Karcagi SZC Varró SZKI. csa-
pata.

A fiú labdarúgócsapat tagjai: 
Balogh Ernő, Balogh Norbert, 
Farkas Dávid, Gönczi István, 
Katona Tibor, Tyukodi Kriszti-
án 1, Seres István, Pintér György, 
Mihácsi Patrik, Szendrei István, 
Kelemen Gábor, Fekete László, 
Kovács Viktor és Tyukodi Krisz-
tián 2. Felkészítő testnevelő: Fo-
dor Csaba. 

Köszönjük a támogatását a 
Karcagi SZC-nek, az intézmény 
nevelőtestületének, a gyakor-
lati munkahelyeknek, külön is 
a Laboncz Kft-nek, a Sárkány 
Modul Kft-nek, Szatmári Já-
nosnak az Euró Kft. vezetőjé-
nek és a SZAKI 2000 Alapít-
ványnak, hogy segítik, támo-
gatják csapatunkat a tanév so-
rán.

Fodor Csaba testnevelő

L A B D A R Ú G Á S

A viadal győztesei a kupával

Pillanatkép a megnyitóról


