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A Karcag Városért Helyi Közösség munkaszerveze-
te lakossági fórumot tartott a Helyi Közösségi Fejlesz-
tési Stratégiában megfogalmazott pályázati felhívása-
ival kapcsolatosan május 15-én, szerdán a Városháza 
dísztermében.

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában megfogalma-
zott és a közösség honlapján megjelenő „Hagyományőr-
ző, közösségépítő és kulturális programok szervezése” és a 
„Közösségi összetartozás erősítése” című pályázati felhívá-
sokkal kapcsolatban tartottak lakossági fórumot.

A programot Dobos László polgármester, a HACS elnöke 
nyitotta meg. - A mai napon egy nagyon fontos lépcsőhöz 
érkeztünk a HACS életében. 2016 nyár elején alakultunk meg, 
és kezdtük meg a munkánkat. Hosszú, nagyon alapos és ke-
mény munka van már a helyi akciócsoport megszervezése és 
életre hívása mögött. Úgy gondolom, hogy a mostani alka-
lom már egy olyan részt készít elő, amely alkotáshoz is vezet, 
hiszen a pályázati felhívásoknak a megalkotása vár ránk, és 
azért kellett ezt a fórumot létrehozni, hogy ismertetésre ke-
rüljön a pályázati anyag – fogalmazott a városvezető.

(Folytatás a 3. oldalon...)

Május 18-án, szombaton a 
Déryné Kulturális Központ 
színháztermében a művelő-
dési ház néptánccsoportjai ja-
vára gálaműsort rendeztek.

A megjelenteket Kovácsné 
Kerekes Katalin, a Déryné Kul-
turális Központ munkatársa ka-
lauzolta végig a néptánc világá-
ban. Elmondta, hogy a rendez-
vény bevételét az intézményben 
működő néptánccsoportok tá-
mogatására kívánják fordítani. 
Az egyik fő cél a ruhatáruk bő-
vítése, amely nemcsak egy-egy 
ilyen gálaest alkalmakor befolyt 
adományból gyarapodik, ha-
nem különféle sikeres pályáza-
tok útján is. A legutóbbi ilyen 
a tavalyi évben elnyert Csoóri 
Sándor program sikeres pályá-
zata volt. 

A rendezvényen jelen vol-
tak Pánti Ildikó, Nagyné Lász-
ló Erzsébet, Karcagi-Nagy Zol-
tán, Molnár Pál és Szepesi Ti-
bor önkormányzati képvise-
lők.

A gálán köszöntőbeszédet 
mondott Szepesi Tibor önkor-
mányzati képviselő, a Déryné 
igazgatója. 

A köszöntőben elhangzott, 
hogy külön öröm mind a vá-
ros, mind pedig a művelődési 
ház számára is, hogy az elmúlt 
tizenöt év alatt már sokadik al-
kalommal kerül megrendezésre 
a gála. A rendezvény szellemi-

ségéhez mérten Szepesi Tibor 
Sebő Ferenc Kossuth-díjas éne-
kes, gitáros, dalszerző és nép-
zenekutató gondolatait osztot-
ta meg a megjelentekkel: „A ha-
gyományt nem ápolni kell, hisz 

nem beteg. Nem őrizni kell, 
mert nem rab. Hagyományaink 
csak akkor maradhatnak meg, 
ha megéljük őket!” 

Az igazgató beszédében el-
mondta, hogy a nemzeti érté-
keink egyik legnagyobb kincse 
a magyar néptánc, amely segít 
megismerni a nemzet kultúrá-
ját, és hozzájárul nemzeti iden-
titásunk kialakításához is. Szólt 
arról is, hogy városunkban ki-
emelt helyet foglal el a nép-
tánccal való foglalkozás már az 
óvodás kortól kezdve, amely-

ben fontos szerep jut azoknak 
a pedagógusoknak, szülőknek, 
akik segítik, támogatják a gye-
rekeket abban, hogy a néptánc 
generációról generációra örök-
lődhessen, hiszen maga a nép-

tánc csak egy kifejezésforma, 
viszont amint mögé nézünk, 
egy egész világot látunk meg.

- A néptánchoz zene kell. A 
néptánchoz énekelni kell. A 
néptánchoz fel kell öltözni. A 
néptánchoz alkalom kell. Va-
gyis a néptánc, a népzene, a 
népdal, a népviselet és népszo-
kás kötődik egymáshoz, amik 
meghatározzák ma is a kul-
túránkat - fogalmazta meg az 
igazgató.

(Folytatás a 7. oldalon...)

Lakossági fórum a karcagiak 
összetartozásának erősítéséért Néptáncosok gálája

A Madarász Imre Egyesített Óvoda „Sportolj velünk!”- 
családi délutánra hívta az óvodásokat és szüleiket május 
17-én pénteken az Akácliget Fürdőbe.

(Folytatás a 3. oldalon...)

Családi délután a fürdőben
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok
 „…Európa, a 

büszke nő” (2.)
(avagy közelgő 

„érettségi tételünk”)
Ha úgy tetszik, Európa népeinek, 

nemzeteinek, országainak az „érettsé-
gét” mutatja majd meg a május 26-ai 
EP választás. A nép, a nemzet, az ország 
és állam fogalmát többnyire érti min-
denki, bár lehet, hogy nem pontosan 
és nem egyformán. Való igaz, a törté-
nelem folyamán változtak a fogalmak, 
nemcsak elméleti síkon, a gyakorlat-
ban is, de nem annyira, hogy az alap-
vető összefüggéseket ne láthatná a mai 
ember. 

Most, amikor a DK az „Európai Egye-
sült Államok” víziójával kampányol, 
óhatatlanul az Amerikai Egyesült Álla-
mok fogalmi és a médiákból tükrözött 
képe is elénk vetül, és többé-kevésbé 
érthető számunkra az a történelmi fo-
lyamat, ahogy kialakult. Nagyon leegy-
szerűsítve, ezt az „Újvilágot” az európai 
kontinensről „bevándoroltak” alapítot-
ták. Mégpedig úgy, hogy az őslakos-
ságot majdnem teljes egészében „asz-
szimilálták”. (Ám, ha azt írjuk, hogy 
kiirtották, akkor sem rugaszkodtunk 
el nagyon a valóságtól.) Bizony, felte-
hetnénk a kérdést akár Demokratikus 
Klárikának vagy Ágikának (bár utób-
bi noha annyira a „szíve csücskén” érzi 
a most születendő karcagi kislányok 
sorsát, mégsem errefelé kampányol): 
ha majd a bevándorlók lesznek több-
ségben, akkor is az európai kisebbség 
lesz az „irányító hatalom”? (Ugye kis-
sé „akadémikus” a kérdés, de meg kell 
nézni a demográfiai adatokat!)

Mert valójában úgy gondolják el 
ezek az „éceszgéberek”, hogy persze, 
majd az ő szűk kis hatalmi elitjük irá-
nyítja az Európai Egyesült Államo-
kat. Természetesen „demokratikusan”, 
mint ahogy az egykori nagy bolsevik 
párt képzelte el a „demokráciát”, nem-
csak Európában, hanem az egész vilá-
gon. Nem véletlenül nevezte magát ez 
a kisebbség többségnek, azaz bolsevik-
nak. Az sem véletlen, hogy megbukott, 
még ha jóval kevesebb véráldozat árán 
is, mint születésekor. (Ugyanis ne feled-
jük, az, hogy a kommunizmus bukása 
látszólag vér nélkül zajlott-zajlik, csak 
részben igaz. A balkáni, a dél-szláv és 
több kis helyi - nem csak európai - há-
borúk áldozatai ide is írandóak!) 

Az is nagyon érdekes például, hogy 
majd száz évvel ezelőtt, a jászkunok kö-
zül hogy látták sokan az Óvilág (Európa), 
és az Újvilág (Amerika) közti viszonyu-
lást. Az 1848-as forradalom 80. évfordu-
lójára Magyarországról félezres létszám-
mal Kossuth-zarándoklatot szerveztek a 
New York-i Kossuth-szobor avatására. 
A Jász-Nagykun-Szolnok vármegye kül-
döttségének két karcagi tagja is volt. 

-ács-

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 
önkormányzati választókörzetek képviselőinek májusi 

fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:
Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  május 28. 16.00-17.00-ig,  
   Városháza 2. terem
Gyurcsek János  4. választókörzet  május 27. 8.00-10.00-ig,  
   Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  május 28. 14.30-16.30-ig, 
   Városháza 5. szoba

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság és a MGYT 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete a magyar gyógy-
szerészet kiemelkedő alakja előtt tisztelegve, május 10-12. 
között Berekfürdőben rendezte meg a LIV. Rozsnyay Mátyás 
Emlékversenyt, amelynek célja ösztönözni a gyógyszerellá-
tásban dolgozó 35. év alatti gyógyszerészeket a mindenna-
pi szakmai munka gyakorlása mellett, a tudományos igényű 
kutatómunkára. A felmerülő szakmai kihívások felismerése, 
és azok megoldásának keresése mellett a verseny lehetősé-
get nyújtott az előadói és a vitakészség fejlesztésére is - tud-
tuk meg dr. Szalay Lászlóné dr. Szabó Anna Katalintól, az MGYT 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetének elnökétől, aki 
37 éve maga is sikeresen vett részt ezen a megmérettetésen, 
majd később két gyógyszerész lányának is szurkolt.

A konferencián dr. Szalay Annamária Ph.D., MSc., az MGYT 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetének alelnöke be-
mutatta azt a posztert, amely atyai nagyapja, Szalay Mihály 
katonagyógyszerész munkásságát örökíti meg. Mint meg-
tudtuk, az emlékverseny résztvevői szombat délután meg-
nézték a karcagi Györffy István Nagykun Múzeumot is, és a 
bereki gyógyvíz áldásos hatását is élvezték.

A versenyen dr. Lakatos Linda, a karcagi Kátai Gábor 
Gyógyszertár vezetője országos második helyezést ért el.  

DE

Gyógyszerészeti versenyt 
rendeztek Berekfürdőben

FELHÍVÁS 
Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy a 

2018. évi helyi iparűzési adóbevallás 
benyújtási határideje 2019. május 31-én lejár.

A 2018. évre megállapított tényleges adókülönbözetet a be-
vallások benyújtásának határidejével megegyezően, 2019. má-
jus 31-ig kell teljesíteni a 12053005-01000953-00300003 szá-
mú Iparűzési adó beszedési számlaszámra.

Az adó alanya az egyéni vállalkozó,  a jogi személy, az egyé-
ni cég, az egyéb szervezet, valamint a mezőgazdasági őster-
melő, ha őstermelői tevékenységéből származó bevétele a 
600.000 forintot meghaladta. 

Az adó mértéke: 2%.
Mentes a helyi iparűzési adó alól, akinek a vállalkozási 

szintű adóalapja nem haladta meg a 2,5 millió Ft-ot, illetve az 
a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű 
adóalapja a 20 millió forintot nem haladta meg.

A bevallási kötelezettség adómentesség igénybevétele ese-
tén is fennáll!

A gazdálkodó szervezetek (ideértve az egyéni vállalkozókat 
is) adóbevallásukat elektronikus úton kötelesek benyújtani!

Az adóbevalláshoz szükséges nyomtatványok beszerezhe-
tők a Polgármesteri Hivatal fszt. 40. sz. helyiségében, illetve 
letölthetők a www.karcag.hu honlapról.

Karcag Városi Önkormányzat 
Adócsoport 

Egy pályázat segítségével 
megújult a Kátai Gábor Kór-
ház kunhegyesi telephelyén 
található nőgyógyászati és on-
kológiai szakellátás elhelyezé-
sét biztosító épületrész.

Az épületet május 16-án, csü-
törtökön adta át ünnepélyes ke-
retek között Nagyné László Er-
zsébet mb. főigazgató, dr. Gon-
dos Miklós, az Állami Egészség-
ügyi Ellátó Központ főigazgató-
ja, dr. Fazekas Sándor korábbi 
földművelésügyi miniszter, or-
szággyűlési képviselő, F. Kovács 
Sándor, városunk és térségünk 
országgyűlési képviselője, Szabó 
András, Kunhegyes polgármes-
tere és dr. Suba László, az Álla-
mi Egészségügyi Ellátó Központ 
Észak-alföldi térségi igazgatója. 

Mint elhangzott, mintegy 44 
millió forintból újult meg a ren-
delő, s így már a tavaly nyá-
ron átadott felújított ápolá-
si osztállyal 21. századi körül-
ményeket biztosítanak a kun-

hegyesieknek, akiknek így nem 
kell Karcagra vagy más kórhá-
zakba utazniuk vizsgálatokra. 
A főigazgató és a képviselők is 
arról szóltak, hogy a település 
és a kórház életében is kiemel-
kedően fontos jelentőséggel bír 
a most átadott fejlesztés, hiszen 

nem bezártak, megszüntettek 
egy épületet, egészségügyi szol-
gáltatást, hanem korszerűsítet-
ték azt. Így mostantól a régóta 
várt, méltó helyen tudják a tér-
ség lakói az egészségügyi ellá-
tást igénybe venni, a 21. század 
elvárásainak megfelelő színvo-

nalon mind a járóbeteg szakel-
látáson, mind a korábban felújí-
tott ápolási osztályon. Az intéz-
mény harminc dolgozónak ad 
munkát, ezzel is biztosítva eny-
nyi kunhegyesi család megélhe-
tését. 

DE

Átadták a Kátai Gábor Kórház felújított kunhegyesi rendelőit
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HÍREK

(...folytatás az 1. oldalról)
- Most egy olyan érdemi 

részhez érkeztünk, hogy már 
pályázati pénzekhez is hoz-
zá lehet jutni. Komoly tételek-
ről van szó, tehát érdemes kö-
zösen gondolkodni és tervez-
getni ebben az ügyben, hi-
szen ez az itt élőknek az elő-
rehaladását, az itt munkálko-
dó intézmények, csoportok, 
egyesületek a jobb működé-
si lehetőségét fogja biztosíta-
ni – mondta Dobos László, és 
eredményes fórumot kívánt.

Ezt követően Polyik Zol-
tán, a HACS munkaszerveze-
tének vezetője is köszöntötte 
a fórum résztvevőit, aki a Kar-
cag Kincse Rendezvényszer-
vező Nonprofit Kft. szerepé-
ről mondott néhány szót. A 
tizennyolc tagból álló közös-
ség a kulturális örökségek vé-
delmében és egyéb nemes 
célokért kíván tenni Karcag 
város fejlődéséért.

Bugyik Andrea elsőként 
röviden szólt a HACS-ról, 
majd a helyi fejlesztési stra-
tégiáról, végül pedig a két 
pályázati felhívástervezetről, 
a „Hagyományőrző, közös-
ségépítő és kulturális progra-
mok szervezése” és a „Közös-
ségi összetartozás erősítése” 

című pályázati felhívásokról. 
Mint elhangzott, a Karcag 
Városért Helyi Közösség ti-
zennyolc taggal konzorciumi 
formában működik 2016 óta, 
amelynek vezetője a Karcag 
Városi Önkormányzat. A tá-
mogatói döntés alapján az 
eredetileg benyújtott nyolc-
százmillió forintos támoga-
tási kérelem helyett csökken-
tett összegű, négyszázmillió 
forint támogatást nyert el a 
konzorcium. A megvalósítási 
időszak 2017. november 1. és 
2022. február 28. között tör-
ténik. A program átfogó célja 
a karcagiak összetartozásá-
nak erősítése úgy, hogy elő-
térbe helyezik a város hagyo-
mányait és kulturális értékeit.

A jelenlévők kérdéseire 
Czampó Klaudia, a munka-
szervezet tevékenységét se-
gítő, a helyi felhívások elké-
szítésével megbízott külső 
szakértő válaszolt.

Végezetül pedig Dobos 
László polgármester, a HACS 
elnöke hangsúlyozta, hogy 
a felhívások a város érdekeit 
szolgálják. Sok sikert kívánt 
mindenkinek a tervezéshez, 
a megvalósításhoz, és be-
zárta a fórumot.

Kapás Mónika

Lakossági fórum a karcagiak 
összetartozásának erősítéséért

- Mi hazánk számára a má-
jus 26-ai választások tétje? - 
kérdeztük Hölvényi György 
európa parlamenti képviselő-
től az Ifjúsági Házban tartott 
kerekasztal-beszélgetés után.

- A jövő, az, hogy Európának 
milyen jövője lesz - válaszolta 
Hölvényi György. - Hazánk 15 
éve az EU tagja, megtanultunk 

európai uniósul gondolkod-
ni, de alapvetően mi magyarok 
vagyunk, és magyar nemzet-
ben gondolkodunk. Számunk-
ra a család, a keresztény kultú-

ra mindenképpen döntő, mert 
Európa e nélkül nem tud len-
ni, mert hiába mondták meg az 
európai atyák, most azt látjuk, 
hogy Európa, bár tényleg a világ 
legjobb helye, most veszélyben 
van - jelentette ki a képviselő.

- A politikai baloldal egy 
olyan világot képzel el, amit mi 
nem ismertünk. Nem lehet min-
dent együtt összekeverni, a nem-

zetek Európájáról van szó, ka-
rakterek Európájáról van szó, és 
ugyanúgy, ahogy Karcag, Euró-
pa másik részén is az a város, és 
annak a hagyományait is ugyan-

úgy Európa részeként kell elkép-
zelni. Ha nem ezt tesszük, akkor 
egy olyan világ jön létre, amit az 
európai polgárok többsége nem 
akar. Egy olyan nemzetközi-
ség, egy olyan ún. új embertípus 
összehozatalára tesznek kísérle-
tet, ami a legnagyobb probléma, 
és nem önmagában, hanem ami 
mögötte van. Európát most leg-
inkább az ellenőrizetlen és az el-
lenőrizetlennek hazudott beván-
dorlás fenyegeti. Ennek nem az a 
célja, hogy azoknak az emberek-

nek, akik jönnek, jólétet teremt-
senek, hanem az, hogy az euró-
pai nemzetállamokat végképp el-
töröljék. Ezt mi már ismerjük, a 
korábbi évtizedekben hallottuk. 
Ebben nincs alku, ebben nem is 
lehet alku, a migráció, a beván-
dorlás egy rossz dolog, és ha va-
laki valóban segítségre szorul, 
akkor oda kell menni, és venni 
kell a fáradtságot, és ott kell ne-
ki segíteni. S ha a politikai bal-
oldal azt mondja, hogy a migrá-
ció jó dolog, és ez Európát gaz-

dagítja, ebbe nem tudunk komp-
romisszumot találni. Erről szól 
most a választás, ezért kell el-
menni szavazni, és nincs más vá-
lasz, minthogy egyszerűen egy 
bevándorlásellenes többség kell 
az Európai Unióba. Ha nem ma, 
akkor holnap, ha nem holnap, 
akkor holnapután, mert egyéb-
ként ez a „legjobb hely a világon” 
státusz meg fog szűnni - hangsú-
lyozta az EP képviselő.
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(...folytatás az 1. oldalról)
A szervezők nevében Ba-

lajtiné Sütő Margit tagóvo-
da-vezető köszöntötte a meg-
jelenteket, a rendezvényt Sze-
pesi Tibor önkormányzati 
képviselő, a KSE ügyvezetője 
nyitotta meg, aki köszöntőjé-
ben szólt arról, hogy mennyi-
re fontos már gyermekkorban 
elkezdeni a sportolást. Gulyás 
Ferencné, a Madarász Imre 
Egyesített Óvoda intézmény-
vezetője pedig azt kérte a je-
lenlévő ovisoktól, minél több 
sportágat próbáljanak ki. Ami 
megtetszik nekik, azzal isko-

lásként komolyabban is foglal-
kozhatnak majd a szakosztály-
ok keretein belül. A megnyitó 
után dr. Vass Éva csecsemő-
gyermekgyógyász szakorvos 
egészségügyi szűrővizsgálato-
kat végzett a gyermekek részé-
re, s közben sportágak: aszta-
litenisz, kerékpár, labdarúgás, 
röplabda, úszás, birkózás, ké-
zilabda, talajtorna bemutatása 
zajlott a fürdőben. A szakosz-
tályok sportolói, edzői, vezetői 
mutatták be az adott sportága-
kat az érdeklődőknek, amelyet 
aztán ki is próbálhattak az óvo-
dások.

DE

Családi délután a fürdőben

Kerekasztal-beszélgetés Hölvényi György EP képviselővel
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Az elismerést tíz megye felkészí-
tő pedagógusai közül nyolcan kapták 
meg. Városunkból Posztósné Gyar-
mati Éva, a Györffy István Katolikus 
Általános Iskola tanára vehette át a 
Kazinczy-kitüntetést, amelyhez egy 
bronz plakett, egy elismerő oklevél, 
valamint egy, az idei évre szerkesztett 
könyv is járt. 

A pedagógus 2004 óta versenyez-
tet diákokat ezen a rangos versenyen, 
akik rendszeres résztvevői voltak szin-
te minden évben a megmérettetés dön-
tőjének. A hajdani versenyzők közül 

mára már többen felnőttek, és közülük 
van, aki a színész szakmát választotta 
hivatásul. 

A díjazottnak nagy meglepetés volt 
a kitüntetés. 

- Maga a díj, amikor felhívtak, hogy 
megkapom, már eleve nagy örömöt 
jelentett a számomra, mert azt gondo-
lom, hogy ez valamiféle szakmai elis-
merés is az ember életében. Nem szá-
mítottam rá, de nagyon jóleső érzés-
sel fogadtam - fogalmazta meg a ki-
tüntetett. 

A pedagógus lapunknak elmondta, 

hogy az évente megrendezésre kerülő 
versenyen mindig, ahogyan most is, 
a két forduló között kulturális prog-
ram szórakoztatta a vendégeket, majd 
az eredményhirdetés előtt a döntő va-
lamennyi résztvevője szakmai tanács-
kozáson találkozhatott a zsűri tagja-
ival, akik közül többen neves, „Szép 
magyar beszédért” kapott díjban ré-
szesültek az évek alatt. Ezt követően 
került sor a díjazottak köszöntésére, 
majd az idei évi arany, ezüst és bronz 
Kazinczy-jelvények átadására.

Mivel tanárnő elsősorban irodal-

márnak tartja magát, ezért is szív-
ügye az irodalomhoz kötődő verse-
nyekre történő felkészítés, és egyfaj-
ta mentorálás az előtte álló években is.

Tervei között szerepel, hogy tanít-
ványai egyikével legalább még egyszer 
bejusson ennek a versenynek a döntő-
jébe, valamint a szintén rendszeresen 
megrendezésre kerülő Simonyi Zsig-
mond helyesírási versenynek is szeret-
ne a továbbiakban is még aktív része-
se lenni a helyi versenyek mellett.

Brehó Mónika

KaziNczy-KitüNtEtéSbEN 
réSzESüLt 

PoSztóSNé Gyarmati éVa

Április 5-én, pénteken immáron huszadik alkalommal rendezték meg 
Kisújszálláson, a Polgármesteri Hivatal dísztermében a kelet-magyar-
országi megyék általános iskola felső tagozatos tanulói számára a „Szép 
magyar beszéd” versenyt. Az idei, jubileumi alkalom nemcsak a megmé-
rettetés döntője miatt volt fontos, hanem azért is, mert a verseny meg-
nyitóján az elmúlt húsz év legeredményesebb felkészítőit is köszöntötték.   

Koromsötét, füst és sej-
telmes színek jellemzik a 
Brain Drain zenekar új klip-
jét, amely egy 1985-ben író-
dott KFT klasszikus. Az idén 
10 éve megjelent „Szemtől 
szemben” c. lemez anya-
gával koncertező fiúk ezút-
tal Perge Adriánnal (Seňor 
zenekar) kiegészülve tár-
ták a hallgatóság elé a Bál 
az operában rock változa-
tát. Ennek elkészítése alatt 
az eredeti előadóval folya-
matosan konzultáltak, így 
a végeredmény mindkét 
fél tetszését elnyerte. Ter-
mészetesen videoklip is ké-
szült hozzá, amely május 
3-án debütált, és az első 48 
óra alatt több mint tízezren 
nézték meg. Az újragon-
dolt változat több zenével 
foglalkozó magazin érdek-
lődését is felkeltette, töb-
bek között Erdélyben is.

- Amikor Peti felvetette az 
ötletet, elutasító voltam. Az-
tán persze addig győzködött, 
hogy belementem. Elég soká-
ig lappangott a fiókban, de ami-
kor a KFT-vel sikerült felven-
nem a kapcsolatot, és megkap-
tuk az engedélyt, nagy lendüle-
tet adott a csapatnak. Adrián az 
első szóra elvállalta a közremű-
ködést, és igencsak kivette a ré-

szét a felvétel feladataiból. Igazi 
csapatmunka zajlott: Peti kitett 
magáért, hogy a lehető legjob-
ban szóljon a dal, Gergő a klipen 
gondolkozott, míg én a jogi pro-
cedúrát jártam ki, miközben tar-
tottam a kapcsolatot az eredeti 
előadóval – mondta Törőcsik Ist-
ván, a zenekar vezetője.

Nagy Pétertől megtudtuk, 
hogy a forgatás jó hangulat-
ban telt.

- Négyéves koromban vol-
tam először KFT koncerten, 
és akkor beleivódott a fejem-
be ez a dal. A dal elkészültének 
során szükség volt némi ko-
ordinálásra a szerzők részéről, 
de különösebb módosításokra 
nem kellett sort keríteni. A for-
gatás egy hangárban zajlott 
a kunmadarasi reptéren, ahol 
igencsak hideg, viszont annál 
jobb hangulat volt. Mivel egyi-

künk sem színész, jókat derül-
tünk egymás bakijain - emléke-
zett vissza a gitáros.

- Örülök, hogy a saját stílu-
sunkat sikerült ötvözni az ere-
deti dallal. Külön megtisztel-
tetés számunkra, hogy Bornai 
Tibor elégedetten nyilatko-
zott a dalról, ugyanis állítá-
sa szerint nem szereti a fel-
dolgozásokat, de a mienk na-
gyon megfogta – nyilatkozta 

Kustár Gergely, akitől meg-
tudtuk, hogy a klip forga-
tása egy egész napot vett 
igénybe, mert a forgatás-
nál sok beállítást kipró-
báltak. - Mindenképpen 
misztikus hangulatot sze-
rettünk volna reprezentál-
ni, ami úgy érzem, sikerült 
is – tudtuk meg a zenekar 
basszusgitárosától.

Perge Adrián, a Seňor ze-
nekar billentyűse elmond-
ta, hogy a Brain Drain-nel a 
jó kapcsolat már régen ki-
alakult.

- Pisti például tavaly ki-
segített bennünket egy 
koncerten, ahol már egy-
két dolog szóba került a 
jövőt illetően. A felkérés-
re egy hatalmas IGEN-t 
mondtam. A feldolgozás-
ban az eredeti dal gerin-
ce megmaradt, de sokkal 

modernebb lett, sok apró újí-
tást tettünk bele. A legjobb kri-
tikának mindenképpen azt tar-
tom, hogy a KFT tagjainak egy-
öntetűen tetszett a dal, és kol-
légáknak neveztek bennünket 
– mondta Adrián.

A zenekar jelenleg őszi fellé-
péseit szervezi. Többször kon-
certeznek majd a fővárosban, 
és meghívást kaptak Szerbiá-
ba is.

Régi klasszikust dolgozott fel a karcagi zenekar
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Az Akácliget Fürdőben má-
jus 11-12-én (szombat, vasár-
nap) hatodik alkalommal ren-
dezte meg a Napsugár Nyug-
díjas Klub és a fürdő az Orszá-
gos Nyugdíjas Művészeti Fesz-
tivált. Szombaton Pánti Ildikó 
önkormányzati képviselő kö-
szöntötte a fesztiválra érkező 
szépkorúakat.

Andrási István, a Nagykun-
Víz Kft. ügyvezető igazgatója az 
Akácliget fürdő kínálta gyógy-
ászati és strandolási lehetősége-
ket ismertette, és szólt a gyógy-
vizű fürdő vízének összetételé-
ről, annak jótékony hatásairól. 
A vendégeket köszöntötte még 
Márkus Ica elnök is, aki el-
mondta, idén mintegy feleany-
nyian lesznek mint korábban, 

mert a napokig tartó eső, hűvös 
idő miatt sok csoport lemond-
ta a találkozót. Most a két nap 
alatt a 48 produkcióban mint-

egy hatszázan léptek színpadra 
szólóban, vagy tánccsoportban, 
énekkarban.

DE

Kiskulcsosi Kavalkád címmel rendezte meg a KÁIAMI 
Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézmény a hagyomá-
nyos műsoros estjét május 6-án, hétfőn a Déryné Kultu-
rális Központ színháztermében.

A rendezvényt Futóné Szabó Margit tagintézmény-ve-
zető nyitotta meg Aranyos Ervin Tavasztündér című versé-
vel. - Hogy a kikelet köszöntése még vidámabb legyen, ösz-
szegyűjtöttünk gyermekeink segítségével egy kis tavaszi vi-
rágcsokrot Önöknek, amelyet nagy szeretettel nyújtunk át. 
Külön köszöntjük ezen a szép tavaszi estén az édesanyá-
kat, hiszen nemrég anyák napja volt. A Kiskulcsosi Tagintéz-
mény apraja-nagyja nagy izgalommal készült, hogy tehet-
ségét ezen az estén megmutathassa, és produkciójával ked-
veskedjen az édesanyáknak. Mesével, énekkel, tánccal, kü-
lönböző hangszerrel szeretnénk elkápráztatni közönségün-
ket – fogalmazott a tagintézmény-vezető.

A tanulók a köszöntő gondolatok után verseket, népda-
lokat adtak elő. A zeneiskolások különböző hangszeres pro-
dukciókkal is készültek, míg a zenei szakkörösök előadásu-
kat jelnyelvvel is kiegészítették. Több osztály pedig zenés-
táncos műsorral szórakoztatta a közönséget.

Kapás Mónika

Kiskulcsosi Kavalkád

A honvédelem napja al-
kalmából rendezett ünnepi 
koszorúzást a Karcagi Nagy-
kun Bajtársi Egyesület má-
jus 18-án szombaton az Ifjú-
sági Ház (volt HEMO) épüle-
ténél lévő emléktáblánál. 

Rab János nyá. őrnagy, az 
egyesület elnöke emlékbeszéd-
ében elhangzott, hogy a Ma-
gyar Honvédelem Napját má-
jus 21-én ünnepeljük. Az 1849-
es évben a dicsőséges tavaszi 
hadjárat megkoronázásaként 
ezen a napon foglalta vissza 
a magyar honvédsereg a bu-
dai várat a császáriaktól. Az or-
szágos jelentőségű eseményre 
emlékezik minden évben a Ma-
gyar Honvédség egy közpon-
ti rendezvénnyel és a helyőrsé-
gekben külön is. - Mi is emléke-
zünk. Ennél az emléktáblánál 
immár 13. alkalommal emléke-
zünk meg a karcagi helyőrség-
ről, amely több évtizeden át 
2004. június 30-ig élt létezett, 
működött, dacolva a folya-

matos átszervezésekkel. Meg-
hajtjuk jelképesen az elisme-
rés zászlaját azok előtt, akik itt 
az emléktáblán is szerepelnek, 
azok a Karcagon állomásozott 
honvéd alakulatok egykori sze-
mélyi állománya előtt, amelyek 

tevékenysége nagymértékben 
hozzájárult a település gazda-
sági, társadalmi, kulturális fej-
lődéséhez - mondta Rab János, 
majd szólt arról is, hogy az ed-
digi hagyományőrző eredmé-
nyeikről és volt laktanyáról Bo-

kor József ny. alezredes: A kar-
cagi laktanya története című 
könyvében bővebben olvas-
hatnak az érdeklődők. Az egye-
sület tagjai 2012-ben kopja-
fát állítottak a balatonkenesei 
Honvéd Üdülő területén a kar-

cagi egykori katonai szerve-
zetek emlékének megőrzésé-
re is. Ott is minden évben ko-
szorúznak. A volt laktanyá-
ban, amely ma már ipari funk-
ciót lát el - a 2010-ben kialakí-
tott emlékszobát - ahol a kar-
cagi laktanyai életet, katonai 
iratokat, ruházatot mutatják be 
- nézhetik meg az érdeklődők 
és az egykori katonák - sorol-
ta az elnök, majd az emléktáb-
lánál Horváthné Halász Klá-
ra őrnagy, a MH Katonai Igaz-
gatási és Központi Nyilvántar-
tó Parancsnokság, 1. Tobor-
zó és Érdekvédelmi Központ 
Szolnok, érdekvédelmi rész-
leg részlegvezetője helyez-
te el az emlékezés koszorú-
ját. Az önkormányzat nevében 
Karcagi-Nagy Zoltán képvi-
selő és Teleki Zoltán r. alezre-
des koszorúzott, az egyesület 
nevében Szabó Sándor, míg a 
tiszaföldvári testvéregyesület 
nevében Borsi Balázs ny. őr-
nagy helyezett el koszorút.

DE

Koszorúzás a honvédelem napja alkalmából

Hatszáz szépkorú lépett fel az országos 
Nyugdíjas művészeti Fesztiválon
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„Kezedben a sorsod!” cím-
mel hívta fel a szervezett szű-
réseken való részvétel fontos-
ságára a figyelmet az Egészség-
fejlesztési Iroda – Lelki Egész-
ség Központ május 8-án, szer-
dán a Déryné Kulturális Köz-
pontban.

A programot Nagyné László 
Erzsébet, a Kátai Gábor Kórház 
mb. főigazgatója nyitotta meg. 
Beszélt arról, hogy az Egészség-
fejlesztési Irodának van egy kö-
zösségi oldala, amelyen keresz-
tül mindenki értesülhet a prog-
ramjaikról. A járás öt települé-
sének együttműködésében hív-
ták létre ezt az irodát. Célja az 
egészség fejlesztése, a megelőzés. 
Hangsúlyozta továbbá, hogy a 
betegséget nemcsak el lehet kap-
ni, nemcsak ki lehet gyógyulni 
belőle, de meg is lehet előzni.

Kovács Szilvia alpolgármes-
ter Karcag Város Önkormány-
zata nevében köszöntötte a meg-
jelenteket, majd a szűrések fon-
tosságát női oldalról közelítet-
te meg. - Egy nőnek nagyon sok 
feladata, tennivalója van, és ez-
által önmagára kevesebb figye-
lem jut a legtöbb esetben, és itt 
máris elkövetjük a hibát, hiszen 
a magunkkal való törődés min-
denki  számára nagyon fontos 
kell, hogy legyen – hangsúlyoz-
ta Kovács Szilvia. - A megelő-

zéshez tájékoztatásra van szük-
ség. Tudnunk kell, hogy mit elő-
zünk meg, és hogyan előzhetjük 
meg. Nagyon sok itt a feladat, 
és főleg a családban, a szülők-
nek, de az orvosoknak is nagyon 
sok feladatuk van a védőnőkkel 
és más egészségügyben dolgo-

zókkal karöltve. A személyi fe-
lelősséget sem szabad elfelejteni, 
ami azt jelenti, hogy mi magunk 
is felelősek vagyunk magunkért. 
A lehetőségek tárháza áll rendel-
kezésünkre. Nagyon sok olyan 
módszer és olyan platform van, 
ami bennünket segít, de ehhez 
az kell, hogy figyeljünk oda ma-
gunkra. Figyeljünk arra, hogy 
pihenjünk eleget, hogy a test jel-
zéseit észrevegyük, és rendszere-

sen járjunk orvoshoz – fogalma-
zott az alpolgármester.

Dr. Borsos Anikó tiszti fő-
orvos előadásában nemcsak 
egészségügyi ismeretekről, a 
méhnyakrákról, hanem annak 
megelőzéséről beszélt, hogy eb-
ben mindenkinek személyesen 

is szerepe van. Megosztott né-
hány statisztikai adatot a jelen-
lévőkkel. A méhnyakrák a vi-
lágon a 4., Európában a 7. Ma-
gyarországon pedig a 6. leggya-
koribb rosszindulatú betegség. 
Évente 2009 és 2015 között 1073 
új megbetegedés jelentkezett, és 
ebben az időszakban 416 volt 
a női halálozás. Hangsúlyozta, 
hogy az időben észrevett első el-
változások jó esélyt jelentenek a 

gyógyulásra, valamint beszélt a 
védőoltások fontosságáról.

Dr. Farkas Béla szülész-nő-
gyógyász főorvos ismertette a 
női nemi szerv külső és belső 
felépítését, majd beszélt a jó és 
rosszindulatú daganatos beteg-
ségekről. Elmondta, hogy a vé-
dőoltással kb. 80%-ban meg le-
het előzni a megbetegedést. 

- Azért nem 100%-ban, mert 
minden típus ellen nem tudunk 
védőoltást adni – mondta dr. 
Farkas Béla, aki hozzátette ma 
már kb. 250 vírustípust fedeztek 
fel, és a felfedezésük sorrendjé-
ben adtak nekik számokat. Van-
nak alacsony (pl. szemölcsök) és 
magas kockázatú vírusok. Dr. 
Farkas Béla hangsúlyozta, hogy 
a méhnyakrák szűrése 21 és 65 
év között legalább háromévente 
javasolt, ugyanakkor nőgyógy-

ászati vizsgálatra évente érde-
mes elmenni.

Zagyváné Egri Tünde isko-
lavédőnő a HPV-védőoltásokkal 
kapcsolatos feladatokról beszélt. 
Elmondta, hogy június hónap-
ban minden 6. osztályos lány 
megkapja az oltásról a tájékozta-
tót, majd szeptember elején egy 
kérőlapon kell a szülőnek nyilat-
koznia arról, hogy kérik-e az ol-
tóanyagot. A védőoltást az isko-
laorvos adja be, általában az érin-
tett tanulók 90%-a kéri. Az oltás 
teljesen biztonságos, a bevezetése 
óta nem tudnak arról, hogy az ol-
tásból kifolyólag bármilyen szö-
vődmény fellépett volna.

A programot Horvátné Vass 
Erzsébet szakmai vezető zárta, 
és megköszönte mindenkinek a 
részvételt.

Kapás Mónika

A Születés hete alkalmá-
ból a Szülészet-nőgyógy-
ászati osztály szervezésében 
május 13-án, hétfőn előadá-
sokat tartottak a Kátai Gá-
bor Kórház előadói termé-
ben. A program kiemelt té-
mája idén a családbarát szü-
lészet volt.

Harmadik alkalommal csat-
lakozott a Kátai Gábor Kórház 
a Születés hete országos ren-
dezvénysorozathoz. Dr. Far-
kas Béla osztályvezető főor-
vos, szülész-nőgyógyász kö-
szöntőjében elmondta, az el-
ső évben öt előadás hang-
zott el a szakdolgozók részé-
ről a szüléssel, születéssel, 
újszülöttellátással kapcsola-
tosan, amelyből négy az in-
tézeti tudományos konferen-
ciára is továbbjutott. Tavaly a 
Semmelweis-emlékév kere-
tében tartottak előadásokat, 
idén pedig a családbarát szü-
lészet megvalósítása a fő té-
ma, amelynek igénye megje-
lent a várandósok, a kormány-
zat és a szakma részéről is. Dr. 
Farkas Béla újságunknak el-

mondta, eddig is igyekez-
tek a családias környezet biz-
tosítására, már a ’80-as évek-
től kezdve szülésre felkészítő 
tanfolyamokat tartottak, illet-
ve jelen lehetnek a szülésnél 
az apukák, vagy igény szerint 
más hozzátartozók. Kiemelte, 
hogy azzal, hogy a kormány-
zat most anyagi forrást rendel 
a program mellé, az egyéb-
ként is jó infrastruktúra to-
vábbfejlődik majd. - Megva-
lósul az egyszobás szülőszo-
ba káddal, bordásfallal, labdá-
val, zenével. Megpróbálunk 
megfelelni annak, amit elvár-
nak, azért, hogy a szülés ne 
egy önmagában vett rossz, 
fájdalmas és félelmetes do-
log legyen, hanem az egy él-
ménnyé változzon itt az inté-
zet adta környezetben, ahol 
az orvosi biztonságot meg 
tudjuk adni – fogalmazott dr. 
Farkas Béla.

Nagyné László Erzsébet 
mb. főigazgató köszöntőjében 
beszélt arról, hogy a Kátai Gá-
bor Kórház területi ellátási kö-
telezettsége átnyúlik Békés 
(Bucsa, Ecsegfalva) és Hajdú-

Bihar (Püspökladány) megyék-
be is, így több mint 96 ezer la-
kost, a járóbeteg részleg pedig 
43 ezer főt lát el. A főigazga-
tó lapunknak elmondta, az el-
nyert ötvenhárom millió forin-
tos támogatásból még az idei 
évben olyan eszközöket sze-
reznek be, és olyan átalakítá-
sok fognak történni, amelyek 
„tovább javítják, és komforto-

sabbá tehetik a nők számára 
ezt a nagy, ugyanakkor kedves 
teherrel járó folyamatot”.

A programon előadások 
hangzottak el. Kis Tiborné és 
Karsai-Boján Erika a bába-
ság történetéről beszélt a kez-
detektől napjainkig. Tóthné 
Varga Mária a családközpon-
tú szülészetről osztotta meg 
tapasztalatait, Pocsainé Ju-

hász Mária a születést a ba-
ba szemszögéből ismertette, 
és beszélt a rooming-in hatá-
sáról az újszülöttekre. Balázs 
Lajosné az újszülöttkori köte-
lező szűrővizsgálatok fontos-
ságáról tartott előadást, míg 
dr. Farkas Béla a családbarát 
szülészet jelentését ismertet-
te.

Kapás Mónika

Születés hete a kórházban

az egészségügyi szűrések fontosságára hívták fel a figyelmet
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(...folytatás az 1. oldalról)
A megnyitóban az is elhang-

zott, hogy abban a korban élünk, 
amikor a hagyományaink és a 
hagyományos értékeink megőr-
zésének, megtartásának, tovább-
adásának talán még nagyobb 
jelentősége van. Györffy Ist-
ván karcagi néprajztudós szava-
it idézve elhangzott, hogy: „Eu-
rópa nem arra kíváncsi, hogy át-
vettünk-e mindent, amit az eu-
rópai művelődés nyújthat, ha-
nem arra, hogy a magunkéból 
mivel gyarapítottuk az európai 
művelődést!”  

- Remélem és hiszem, hogy 
mint ahogy eddig, ezután is olyan 
Európában fogunk élni, ahol a 
nemzeti értékek és a nemzeti ha-
gyományok jelentősége a Györffy 
gondolatok jegyében zajlik majd. 
Ezért ne csak egy-egy alkalommal 
ápoljuk hagyományainkat, ha-
nem nap mint nap őrizzük, és ad-
juk tovább gyermekeink, unoká-
ink számára, hiszen ez magyarsá-
gunk legfőbb záloga - hangzott el 
a köszöntő végén.

A megnyitó után a néptánc-
csoportok műsora következett. 

A produkciókhoz a talpalávalót 
a Pipás zenekar húzta. 

A Toporgók néptánccsoport 
Kunné Nánási Mónika, a Ko-
pogók Balla Ágnes vezetésével 
mutatkozhattak be. Az Áren-
dás és a Pántlika csoportot pe-
dig Oroszné Millinkhoffer Rita 
táncpedagógus készítette fel. 

A táncok között szerepel-
tek karcagi, dél-alföldi, bonc-
hidai, nyárádmenti, bökönyi, 

szatmári, szilágysági táncok is, 
valamint a legkisebbek a „Cse-
rebogár gyere elő” című játék-
fűzéssel álltak a nagyközön-
ség elé.

A műsorszámok között két 
meglepetés produkció is helyt 
kapott. 

Nagy Emese somogyi és Ko-
lozs megyei népdalokat adott 
elő, míg Gánóczy Ferenctől 
balmazújvárosi és hódmező-

vásárhelyi népgyűjtés interjúi-
ból hallgathattunk meg néhány 
történetet, valamint egy csak-
is erre az alkalomra verbuváló-
dott „Apád, anyád idegyűjjön” 
elnevezésű néptánccsoport mu-
tatkozott be, akinek tagjai azok 
a felnőttek voltak, akik kedvet 
éreztek magukban ahhoz, hogy 
begyakoroljanak egy néptán-
cot, és bemutassák a közönség 
számára. 

A program zárásaként a felké-
szítők köszöntésére, virágok át-
adására került sor. Balla Ágnes és 
Kovács Kata búcsúzott a néptánc-
tól, a társaktól, a táncpedagógu-
suktól, Oroszné Millinkhoffer Ri-
tától, akinek köszönetet mondtak 
az elmúlt másfél évtizednyi mun-
kájáért. 

A gálaest az emeleti díszte-
remben bállal folytatódott to-
vább.

Brehó Mónika 

Néptáncosok gálája

Május 13-án, hétfőn került 
megrendezésre a hagyomá-
nyos váltófutó-verseny. A rész-
letekről Chrappánné Papp Ág-
nes tagintézmény-vezetőt kér-
deztük. 

- Hat iskola, felső tagozatos 
tanulóinak csapata mérte ösz-
sze erejét a váltó futásban, il-
letve egy meglepetéscsapat is 
helyet kapott az idei évi ver-
senyen. A csapat tagjai Sági 
István, a Karcagi Tankerüle-
ti Központ igazgatója, Kissné 
Soós Ágnes igazgatóhelyettes, 
Plósz Csilla Margit, a Karcagi 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola intézmény-
vezetője, valamint Lévainé 
Kovács Róza és Török Csilla 
intézményvezető-helyettesek 
voltak. Ők is, ahogyan a diá-
kok nagy izgalommal várták 
a versenyt - mondta el a tagin-
tézmény-vezető.

A versenyzőknek 800 mé-
tert kellett futniuk hat fős 
csapatokban, leány-fiú felosz-

tásban, váltóverseny formájá-
ban. 

A következő eredmények 
születtek: 1. helyezett lett a 
Karcagi Nagykun Református 
Általános Iskola csapata, akik 
így a vándorserleget is magu-
kénak tudhatják, a 2. helye-
zettek a Szent Pál Marista Ál-
talános Iskola növendékei let-
tek, a 3. helyezéssel Györffy 
István Katolikus Általá-
nos Iskola büszkélkedhet, a 
4. helyezést a Kiskulcsosi 

Általános Iskolai Tagintéz-
mény tudhatja magáénak, az 
5. helyet a Kováts Mihály Ál-
talános Iskolai Tagintézmény 
szerezte meg, míg a 6-at az 
Arany János Általános Isko-
la diákjai. 

A felnőttek csapatának tag-
jait oklevéllel jutalmazták, akik 
szintén eredményesen szerepel-
tek a versenyen. A díjakat a Kar-
cagi Tankerület és a Kováts-os 
Gyermekekért Egyesület aján-
lotta fel. 

Május 15-én, szerdán „Török világ Magyarországon” 
címmel történelmi vetélkedőt rendeztek. 

A versenyre a Györffy István Katolikus Általános Isko-
la csapata, valamint a Karcagi Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagin-
tézménye és a rendező tagintézmény csapatai jelentkeztek. 

A verseny témája az 1526 után kettő, majd három rész-
re szakadt hazánk története volt. A diákok előre megadott 
irodalomból készülhettek. A verseny során változatos fel-
adatokban bizonyíthatták tudásukat. A feladatok típusai 
között megtalálható volt a keresztrejtvény, a térképes fel-
adatok, a feleletválasztós és a „tippelős” feladatok egyaránt.

Első helyezett lett a Karcagi Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tag-
intézményének „Törökök” nevű csapata, második helye-
zést ért el a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézmé-
nyének „Vitézek” nevű csapata, harmadik helyezett lett 
a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézményének „Hu-
szárok” nevű csapata.

Brehó Mónika

Váltófutó-verseny

Kováts mihály Emléknapok történelmi vetélkedő
Az elmúlt heti lapszámunkban beszámoltunk a rendezvényso-

rozat nyitónapjának eseményeiről. E heti lapszámunkban pedig az 
emléknapok két következő programjáról olvashatnak: megrendez-
ték a már hagyományos váltófutó-versenyt és történelmi vetélke-
dőt. A május 15-re meghirdetett kispályás házi labdarúgó-bajnok-
ság döntőit a tervek szerint május 29-én rendezik meg. 
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Áprilisban került megrendezésre az Ag-
rár Szakma Sztár fesztivál Budapesten. A 
Hungexpo Budapesti Vásárközpontjában kü-
lönböző agrárszakmákkal ismerkedhettek a 
diákok. Iskolánkat a 6.b és a 6.c osztályos ta-
nulók képviselték. 

Az izgalmas versenyek mellett a látogatók 
számos tevékenységszigeten kipróbálhatták 
magukat. Egyebek mellett virágtartókat, ka-
ramellvirágokat és marcipánfigurákat készít-
hettek, amelyeket a tanulók haza is vihettek. 

A vegyipar standjánál természettudomá-

nyi kísérletekben vehettek részt, továbbá tár-
latvezetés, filmvetítés, sminktanácsadás és 
logikai játékok is várták az érdeklődőket. Az 
interaktív szakmavilág kamionban pedig VR 
szemüvegen keresztül több szakmával is meg-
ismerkedhettek a diákok. 

A rendezvényt a Nemzeti Agrárgazdasá-
gi Kamara szervezte. Hubai Imre és család-
jának jóvoltából diákjaink ingyenesen vehet-
tek részt a rendezvényen, amelyet megköszö-
nünk. 

Iskolavezetés, Refi

Két döntőben is a 
szentannais gépészek

Április 17-én rendezték meg Szolnokon 
a X. Kamarazenei Versenyt, amelyre a Szol-
noki Pedagógiai Oktatási Központ illetékes-
ségi területéről érkeztek növendékek, így 11 
intézmény 31 kamaracsoportja vett részt a 
rendezvényen. Iskolánkat az ütő és a cselló 
tanszak képviselte 3 együttessel, mindhá-
rom csapat kiváló teljesítményt nyújtott. A 
zsűri értékelésében kiemelte, hogy a verseny 
története folyamán ez volt a legszínvona-
lasabb megmérettetés. Éppen ezért külön-
leges értékű, hogy mindhárom csoportunk 
szép eredményt ért el. A gimnazistákból álló 
cselló trió (Kovács Balázs, Tótkomlósi Edina 
Eszter, Kovács Luca) 2. díjat, a Csellóegyüttes 
(Kovács Balázs, Kovács Luca, K. Nagy Vero-
nika, Tóth Anna, Tótkomlósi Edina Eszter, 
Czinege Lajos, Perge Adrián Tibor – zongo-
rakíséretével) 1. helyezést ért el. Felkészítő 
tanáruk: Urbánné Tóth Klára. Az Ütős Ötös 
kvintett (Kovács Ágota Csenge, Székely Lea, 
Nagy Zsófia, Nagy Emese, Örsi-Mizser Dá-
vid) kiemelt 1. helyezést kapott. Dudás Eni-
kő felkészítő tanár – a pedagógusok közül 

egyedüliként - a Szolnoki POK tanári külön-
díjában részesült. 

Ugyancsak áprilisban került megrendezés-
re a XXI. Regionális Rézfúvósverseny, ame-
lyen iskolánk harsona tanszakos növendéke, 
Ács Balázs Barnabás vett részt. Az első kor-
csoportban az I. helyezést érdemelte ki játé-
kával. Felkészítő tanára Soós Pál, zongorán 
Soós Pálné közreműködött.

Az Ütős Ötös következő megmérettetés-
ként a XIV. Országos Alba Regia Kamaraze-
ne Verseny székesfehérvári döntőjében 1. he-
lyezést ért el, tanáruk, Dudás Enikő tanári kü-
löndíjat kapott. Ezen az eseményen 29 ze-
nei intézmény vett részt az ország különböző 
pontjairól. A verseny nagyon magas színvo-
nalú volt, öröm volt hallani a sok tehetséges 
gyermeket, élvezettel gyönyörködtünk pro-
dukcióikban. A mi csapatunk is fantasztiku-
san játszott, sok kedves dicséretet kaptunk. 

Gratulálunk a tehetséges karcagi gyere-
keknek, köszönjük a szülők odaadó támo-
gatását!

Dudás Enikő és Urbánné Tóth Klára

Művészeti iskolánk sikerei

Agrár Szakma Sztár fesztivál

Idén is megrendezték az érettségizők részére az „Ága-
zati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak 
versenye” országos döntőjét Szolnokon.

Előzetesen március közepén bonyolították le az interak-
tív fordulókat, amelyen intézményünkből négy gépészdi-
ák vett részt, tesztfeladatokat oldottak meg anyagisme-
ret, munkagépek, erőgépek, géprajz és gépelemek témakö-
rökben.

Az elért eredmények alapján két tanuló jutott be a 
húszfős döntőbe, amelyet április 8-9-én rendeztek. Hét-
főn mezőgazdasági gépész ismeretek tantárgyból írták 
meg az emeltszintű feladatsort, kedden pedig szóbeli 
vizsgát tettek a szakmai vizsgabizottság előtt.

A két vizsgafeladat megoldása során elért pontszámok 
összesítése alapján Berényi Gergő első, míg Molnár Sza-
bolcs ötödik helyezést ért el.

A végzős technikusok legnagyobb megmérettetése, az 
„Országos Szakmai Tanulmányi Verseny” szintén ugyan-
ebben az időpontban zajlott Vépen.

A döntőt a gödöllői Szent István Egyetemen megírt 
komplex feladatsor előzte meg januárban, ahol számot 
adtak felkészültségükről agrárműszaki alapok, erőgépek, 
munkagépek, gépek üzemeltetése, illetve mezőgazdasági 
ismeretek tantárgyakból.

A dolgozatokat kétfős független zsűri javította ki, és 
az összesített pontszámok alapján az első tizennyolc leg-
jobb eredményt elért tanuló kapott meghívást a Vépen 
megrendezett országos döntőre.

Hétfőn a szóbeli tételek kifejtésére került sor mezőgaz-
dasági erőgépek, munkagépek, illetve mezőgazdasági is-
meretek tantárgyakból.

Kedden gyakorlati vizsgafeladatokat oldottak meg a 
mezőgazdasági termelés gépei és üzemeltetésük téma-
körén belül, amelyek a következők voltak: versenyszán-
tás, erő- és munkagép (függesztett műtrágyaszóró) kap-
csolatának beállítása üzemeltetésre, valamint egy gépal-
katrész elkészítése.

Szabó Gergő András, iskolánk 5/13. b osztályos tanu-
lója a tizedik legjobb eredménnyel állt helyt az igen erős 
mezőnyben.

A tanulók szakmai felkészítésében a gépész munkakö-
zösség pedagógusai és szakoktatói vettek részt, lelkiisme-
retes munkájukat köszönjük.

A diákoknak további sikeres versenyeket és szakmai 
vizsgát kívánunk!

Simon Gyula
szaktanár
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„Azé a nemzedéké és népé a jövő, amelynek lesz a jövőhöz akarata 
és tettereje.” (Max Planck)

 
1969-ben Golda Meir egy nyilatkozatával került az újságok címol-

dalára: „ Nem létezik palesztin nemzet. Nem az történt, hogy mi ide-
jöttünk, kiűztük őket, és elvettük országukat. Ez a nemzet nem léte-
zett.”

Zuheir Mohsen, a PFSZ végrehajtó bizottságának a tagja nyilatkozta a 
holland Trouw című lapnak 1973-ban: „A palesztin nép nem létezik. A 
palesztin állam megalakítása számunkra csak eszköz, hogy az arab egy-
ség kedvéért fokozzuk Izrael állama ellen a harcunkat. A valóságban ma 
nincs különbség jordánok, palesztinok, szírek és libanoniak között. Ma 
csakis politikai és taktikai okokból beszélünk a palesztin nép létezéséről, 
lévén az arab nemzeti érdekek azt követelik, hogy a cionizmussal szem-
ben mutassuk be egy ’palesztin nép’ létezését.” 

Hafez El-Assad szíriai elnök mondta Arafatnak: „Soha ne felejtse el, 
nem létezik palesztin nép. Nem létezik palesztin önállóság. Palesztina 
Szíria szerves része.”

Létezett olyan nép, hogy palesztin? Áttekintettük Izrael történetét. 
Harcoltak asszírokkal, babiloniakkal, görögökkel, rómaiakkal, perzsák-
kal, akik fennmaradt irataikban dokumentálták háborúikat, és ezek-
ben csak a zsidók ellenállásáról volt szó, sehol egy palesztin. A rómaiak 

a Bar-Kochba lázadás leverése után nevezték el ezt a területet Szíria-Pa-
lesztinának, hogy a Judea, Izrael nevet eltöröljék. A lakói a megmaradt 
zsidók voltak. Hosszú évszázadokon keresztül az arabok, majd a moha-
medán törökök uralták ezt a területet, de nincs írásos emlék a paleszti-
nokról. Sőt egy ideig szégyen lett volna használni ezt a nevet.

Mit is mondott Awni Abd al-Hadi a Peel-bizottság előtt 1937-ben? 
„Nem létezik olyan ország, hogy Palesztina, Palesztina egy olyan kifeje-
zés, melyet a cionisták találtak ki. A bibliában sem szerepel Palesztina. 
Palesztina idegen számunkra.”

Néhány más érv és történelmi cáfolatuk. 
Egyesek, köztük Arafat is azt állították, hogy a palesztinok a 

kánaániták leszármazottai, mivel ez az első ismert nép, amely a héber 
törzsek érkezése előtt már ezen a területen élt. De ez nem volt igazolha-
tó, mert a harcok során a kánaániták nagyobb része elpusztult, a kisebb 
asszimilálódott. A másik állítás, hogy a filiszteusok leszármazottai. Az 
Ótestamentum többször említi ezt a népet, és a nevük a héber philistine 
(megszállóból) ered. Hajós népek voltak, és Kréta szigetéről származtak. 
Az általuk megszállt terület nagyjából a mai gázai övezetre terjedt ki. Ez 
a nép is eltűnt a történelem viharában, biológiailag senki nem tekinthe-
tő utódának. Akkor kik a palesztinok? Genetikailag rokonságot mutat-
nak a szaudiakkal, szíriaiakkal és a jordánokkal, tehát arabok.

Mit is mond az ENSZ 181 sz. határozata? A gazdasági unióval egybe-
kötött felosztás terve:

I. rész 3. bekezdés: „3. Létre kell hozni Palesztinában a független Arab 
és Zsidó Államot, valamint a Különleges Nemzetközi Igazgatás alatt ál-
ló Jeruzsálem városát, amely utóbbiról a jelen terv III. része rendelkezik, 
mégpedig két hónappal azután, hogy a mandatárius hatalom fegyveres 
erői kivonását befejezték, de semmi esetre sem később, mint 1948. októ-
ber 1. Az Arab Állam, a Zsidó Állam és Jeruzsálem Város határait az aláb-
bi II. és III. rész írja le.”

Kétségtelen tény, hogy az évek folyamán, főleg hatnapos háború után 
megindult a nemzetté válás folyamata ezen arabok között. De ameddig 
ez a terroron és a gyűlöleten fog alapulni és nem a jövőbe tekintésen, ne-
héz lesz kitörni a mélypontból. 

(Folytatása következik.)
dr. Molnár Sándor

izrael, ahogy én látom

A Golden Gate (Aranykapu), amelyen át a Messiás be fog lépni Jeruzsálembe

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: Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és 

Háziorvosi Intézmény.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: ápolási és gondozási alapfelada-

tok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Köz-

alkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

Pályázati feltételek: ápoló végzettség vagy szociális gondozó és ápoló végzett-
ség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

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. május 28. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•	 személyesen Hodos Bálintné intézményvezetőnél a KTKT Idősek Otthona 

és Háziorvosi Intézmény székhelyén (5300. Karcag, Varró u. 1. sz.),
•	 postai úton a pályázatnak a KTKT Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény 

címére történő megküldésével (5300 Karcag, Varró u. 1. szám), 
•	 elektronikus úton a kgszoc@enternet.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31. 

ÁPoLó 

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 közalkalmazot-
ti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: 5300 Karcag, Horváth F. u. 1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a főszakács, szakács utasítása alap-

ján az élelmezési anyagokkal kapcsolatos tevékenységek, az étkezéssel kap-
csolatos feladatok és a HACCP rendszerrel összefüggő tevékenységek ellátása.

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

Pályázati feltételek: 
•	 8 általános iskolai végzettség,
•	 magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
•	 részletes szakmai önéletrajz,
•	 adatkezelési hozzájárulás megadása,
•	 erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén).

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. június 01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 28.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•	 személyesen Hodos Bálintné intézményvezetőnél a KTKT Idősek Otthona 

és Háziorvosi Intézmény székhelyén (5300. Karcag, Varró u. 1. sz.),
•	 postai úton a pályázatnak a KTKT Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény 

címére történő megküldésével (5300 Karcag, Varró u. 1. szám),
•	 elektronikus úton a kgszoc@enternet.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

KoNyHai KiSEGÍtő 

Lapzárta: 2019. május 27. (hétfő) 12.00 óra
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Május 25. (Szombat) 
8.00-13.00 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.) 

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

Május 26. (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.)

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, 
Berekfürdő területére 

vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra 

(péntek 16.00 órától hétfő 
reggel 07.00 óráig).

Május 25-26. 
 dr. Temesváry Tamás  
 Karcag, Széchenyi sgt. 38. 
 Tel.: 06/30-537-5758 

Anyakönyv
Születés

2019. május 14.
Balogh Vanda Nikolett - 
Huszti János
Kg., Délibáb utca 45. 

Jázmin Nikolett

2019. május 15.
Nagy Babett - Pisák Attila 
Kg., Tilalmas

Attila

2019. május 18.
Saliga Erika - Varga István
Kg., Madách utca 7. 

Lorina

Házasságkötés
2019. május 11.
Szepesváry Éva - Tomoga 
Zoltán

2019. május 17.
Antal Edit - Soós Sándor 
László

2019. május 18. 
Buzalka Katalin - Rigó Sándor

2018. május 24. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Kerekasztal-beszélgetés 
19.25 Nagykunsági krónika - különkiadás
 Aktuális kérdések
 Vendég: Hölvényi György 
 EP parlamenti képviselő
 Karcagi hírek
 - Kunkapitány-választás
 - Fotókiállítás a kunokról
 - A fiatalokra is számít a kunkapitány
 - 60 család megélhetését biztosítják
 - Fontos döntések születtek
 Háttér
 Vendég: Rózsa Sándor jegyző          
20.30 Nagykunsági Híradó         
20.50 Nőnapi nótaműsor 2019 - 1. rész 

2019. május 20. hétfő
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Országos Nyugdíjas Művészeti 
 Fesztivál 2019 - összefoglaló
19.20 Karcag Sport: 
 Tiszaföldvár – Karcag női megyei I. 
 osztályú bajnoki labdarúgó-mérkőzés

19.50 Karcag Sport: 
 Karcag - Fegyvernek női megyei I. 
 osztályú bajnoki labdarúgó-mérkőzés
20.20 Nagykunsági Híradó
20.40 Nőnapi nótaműsor 2019 - 2. rész

2019. május 28. kedd 
(ismétlés szerda) 
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise
19.35 Látogató - erdélyi utazás
20.00 Nagykunsági Híradó 
20.15 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet
22.15 Nőnapi nótaműsor 2019 - 2. rész

2018. május 30. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Gyermekpercek
18.50 Székely konyha  
19.05 Nagykunsági krónika 
 - különkiadás    
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.30 Jótékonysági koncert

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

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

rendőrkapitányi fogadónap a 
lakosság részére:

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 

MEGHÍVÓ
Tisztelt lakosság!

A Kátai Gábor Kórház Egészségfejlesztési Iroda – Lelki 
Egészségközpont Főzőklubot szervez főzni tudó, vagy 
főzni vágyó személyek részére Karcagon.

Mottónk: „Nincs de! – Rajtad is múlik!”
A program célja, hogy hetente egyszer, 6 alkalmas fog-
lalkozás keretén belül a résztvevők elméletben és gya-
korlatban elsajátítsák a különböző egészséges ételké-
szítési praktikákat, recepteket.
A program ingyenes, előzetes bejelentkezés szükséges 
(létszám: max. 10 fő)!

Az első foglalkozás időpontja: 2019. 05. 29. 16.00-tól
A program helyszíne: Karcag, Lovagi udvar

Szeretettel várjuk a jelentkezőket!
Jelentkezni lehet:
Horváthné Vass Erzsébet (EFI szakmai vezető): 
 06/20-287-3436
Pesti Csaba Barnabásné (EFI munkatárs): 
 06/30-864-4528
Faar Nóra Veronika (EFI-LEK irodavezető): 
 06/30-593-9967
E-mail: efilek.karcag@kgkorhaz.hu

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása 
és átfogó egészségfejlesztési 

programsorozat megvalósítása a 
Karcagi járásban

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

Tisztelt lakosság!

A 2019. május 26. napjára kitűzött Európai Parla-
ment magyar képviselőinek megválasztásával kapcsola-
tosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket.

A választás lebonyolításának alapvető feltétele, hogy a 
választásra jogosultak élni tudjanak szavazati jogukkal, 
amely jogukat csak érvényes okmányok birtokában gya-
korolhatják. 

A fentiek alapján 2019. május 25-én (szombaton) a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal kor-
mányablakai és okmányirodái reggel 8.00 órától délután 
14.00 óráig, 2019. május 26-án a választás napján reg-
gel 6.00 órától este 19.00 óráig rendkívüli nyitvatartással 
üzemelnek. 

A választópolgároknak a rendkívüli nyitvatartás ide-
jén a választáshoz kapcsolódó egyes okmányok pótlá-
sának ügyintézésére (ideiglenes személyazonosító igazol-
vány, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizo-
nyítvány kiállítása, a személyazonosításra szolgáló okmá-
nyok cseréje, elkészült okmányok átvétele) lesz lehetőség.

Rózsa Sándor 
jegyző

Hirdetmény
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Ingatlan
Karcagon kockaház, kétféle 
fűtési lehetőséggel, lakható 
alsóépülettel, rendezett ud-
varral, gyümölcsfákkal, főtér-
től, piactól 2 percre eladó. Tel.: 
06/70-391-2522, 06/30-439-
4839.
Karcagon a városközpont-
ban, a Kisújszállási út elején 
ház, nagy portával eladó. Tel.: 
06/30-647-6496.
Karcag városközpontban 50 
m2-es IV. emeleti, kétszobás 
lakás eladó. (Bolt, bölcsőde, 
óvoda, iskola a közelben.) Tel.: 
06/30-208-0095.
Közel a központhoz, csendes, 
szép kis utcában, emeletes 
kockaház jó elrendezéssel, két 
fürdőszobával, kis portán el-
adó. Érdeklődni: 06/70-364-
4967 (hétköznap 16.00 után, 
hétvégén 9-19 óráig).

Karcagon, a Takács Péter utcá-
ban 3,5 szobás családi ház el-
adó. Irányár: 20,5 M Ft. Kisebb 
kertes házat, lakást beszámí-
tok. Tel.: 06/30-789-5323.
Karcagon összközműves, tég-
lából épült kertes ház, beteg-
ség miatt eladó. Tel.: 06/30-
635-9662.
Ház eladó Karcagon, a Szivár-
vány utca 35. szám alatt. Irányár: 
2 M Ft. Tel.: 06/30-375-9135.
Karcagon, a Rózsa utca 17. 
szám alatt, régi építésű, felújí-
tásra szoruló ház, nagy telek-
kel, alsóépülettel eladó. Irányár: 
3 M Ft. Tel.: 06/59-314-337.

2 utcára nyíló kis kertes ház el-
adó: csak cserével 40 m2 körüli 
lakás érdekel, esetleg házrész 
is szóba jöhet intelligens tár-
saság között. Érdeklődni 8-18 
óráig. Tel.: 06/20-451-6311. 

Állat
Kopasztott csirke eladó. 
Karcag, Soós I. utca 12. Tel.: 
06/59-311-969, 06/30-244-
5160.

6 db vietnami csüngőshasú 8 
hetes malac eladó (3 koca, 3 
kan). Tel.: 06/70-284-4582.

Vegyes
Vásárolok régi paraszti fenyő-
bútorokat, sózóteknőt, disz-
nóvágó asztalt, többfiókos 
patikai, bolti berendezése-
ket, porcelán nippeket, órákat, 
festményeket, mindennemű 
régiséget, teljes körű hagyaté-
kot. Tel.: 06/20-996-1346.

Teljes körű hagyatékot fel-
vásárolok! Örökölte, vagy 
csak megunta a régi dolgait? 
Megveszem a legmagasabb 
napi áron, és mindent el is 
szállítok. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06/30-853-4323. 

Eladó tűzifa (100x100x170cm) 
szálában bükk, tölgy (27.000 
Ft/fm), ugyanitt kalodában 
30.000 Ft. Ingyen fuvar! Tel.: 
06/70-351-6936. 

Eladó 4 kerekű új moped, gáz-
konvektor, 20 db szék, 28-as 
női kerékpár, 1 db bőrülő, 1 
db fésülködőasztal, 4 db kar-
szék, konyhaszekrény, kony-
haasztal, 2 személyes rekamé, 
heverő. Tel.: 06/20-230-1202. 

Nagyméretű kombinált hűtő-
szekrény (2 méteres, 45.000 
Ft), jó minőségű, világos kony-
habútor (35.000 Ft), villanysü-
tő (4.000 Ft) eladó. Tel.: 06/30-
811-2645.

Eladó 2 db ágy, 6 db fotel, 
ágyneműtartó, női és fér-
fi ruhák, faliórák, plédek, ci-
pők. Érdeklődni 16 óra után 
Karcagon, a Délibáb utca 94. 
szám alatt. Tel.: 06/30-644-
3778. 

Alig használt 16-os gyerekke-
rékpár, elektromos kerékpár, 
suhanó alkatrészek, ásók, ka-
pák, gereblyék, lapátok, ka-
szák, sarlók, kalapácsok, fej-
szék, stb, eladók. Cím: Karcag, 
Hunyadi utca 40. Tel.: 06/70-
532-6644.
Eladó cukorbetegeknek láb-
masszírozó, testmasszírozó 
matrac, vibrációs tréner, fali-
lámpák, ufo lámpák, réz füg-
gőlámpa, 3x0,9 m futósző-
nyeg, M-es menyasszonyi ru-
ha. Tel.: 06/20-258-8997.
Eladó! Új faanyag, új járólap, 
új zsindely, fagylaltgép, kür-
tőskalácsgép, salgópolc, ci-
pőtároló szekrény, kertes ház 
500 m2-es üres telekkel, új 
holland turi ruha. Tel.: 06/20-
967-0837.
Bontott hullámpala (175x110-
es, 21 db) eladó Karcagon, az 
Attila utca 39. szám alatt. Tel.: 
06/30-651-6640.
Szőnyegek jó állapotban el-
adók (2 db 3x2,4-es és 1db 
2x3-as). Tel.: 06/30-432-3225. 

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle ja-
vítás, cipzárcsere, felhajtás, 
bőrkabát- 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 
bérelne, és vállal növényvé-
delmi szaktanácsadást, szak-
irányítást. Tel.: 06/30-785-
0690. 
Növényvédelmi szakirányí-
tást szerződéskötéssel, szám-
laképesen vállalok. Kenyeres 
László okleveles növényorvos, 
tel.: 06/30-785-0690.
Feleslegessé vált papír- és 
fémhulladékát ingyen elszállí-
tom! (Mosógép, hűtőgép, gáz-
készülék, autó-motor akku-
mulátor, stb.) Tel.: 06/30-265-
4197.

Vállaljuk az alábbi munká-
kat: épületek építését, bontá-
sát, bármilyen nemű kőműves 
munkát. Tető építését, javítá-
sát, járdák, kapubejárók újjá-
építését, betonozását, udva-
rok takarítását, terepek tisztí-
tását. A legkedvezőbb árakkal 
dolgozunk! Bármilyen nemű 
földmunkát, kubik munkákat 
is elvégzünk, nagy felületek 
aszfaltozását, zúzalékolását. 
Akár részletfizetés is meg-
oldható. Hívjon bizalommal! 
Nyugdíjasoknak kedvezmény! 
Tel.: 06/30-853-4323.

Rászoruló idős ember gondo-
zását vagy gondviselését vál-
lalom. Tel.: 06/30-238-2918.

A kora reggeli órákban iro-
dák takarítását vállalom. Tel.: 
06/30-238-2918.

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!

 - Ipari tevékenységet folytató egység vezetője - csomagolási 
csoportvezető (Karcag),

 - Ipari tevékenységet folytató egység vezetője - minőségel-
lenőr (Karcag),

 - Boltvezető - egyszerűsített foglalkoztatás (Karcag),
 - Általános irodai adminisztrátor - német nyelvismeret 

szükséges (Kunmadaras),
 - Adatrögzítő (Kisújszállás),
 - Bolti eladó (Karcag, Kisújszállás),
 - Kertészeti gazdabolti eladó - egyszerűsített foglalkoztatás 

(Karcag,)
 - Pultos - egyszerűsített foglalkoztatás (Berekfürdő, Karcag, 

Kenderes),
 - Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és -tenyésztő - állatte-

nyésztési technikus (Karcag), 
 - Sertésgondozó (Kisújszállás),
 - Halász, haltenyésztő (Karcag),
 - Pék - betanított pék (Karcag),
 - Lakatos - egyszerűsített foglalkoztatás (Karcag),
 - Kőműves (Kisújszállás), 
 - Ács (Karcag),
 - Tetőfedő (Karcag),
 - Fémmegmunkáló - gépbeállító, gépkezelő - egyszerűsített 

foglalkoztatás (Karcag),
 - Kamion - gépkocsivezető (Karcag), 
 - Növénytermesztő-gépész, gépszerelő (Karcag),
 - Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgépkezelő - 

gumikerekes forgó kotrógép kezelője (Békés megye),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozás - állatgondozó (Karcag),
 - Egyszerű ipari foglalkozás - karbantartó (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

Szombathelyen került meg-
rendezésre a középiskolás fi-
úk számára a Diákolimpia 
országos döntője 2019. május 
10-12. között. Majdnem 300 
intézmény nevezett be az or-
szágból, és a körzeti, a me-
gyei küzdelmekből a legjobb 
20 érkezett ide, és mérkőzhe-
tett meg a Diákolimpia baj-
noka címért.

A rendező szombathelyiek 
kiválóan megszervezték és bo-
nyolították le a magas színvo-
nalú, kiemelkedően sportsze-
rű keretek közt lezajló 3 na-
pos sporteseményt. Pénteken 
a Haladás Sportcentrumá-
ban megrendezett megnyitó, a 
Savaria Egyetemen megtartott 
sorsolás és egyéb programok, 
a Király Akadémia Sportléte-
sítmény műfüves pályáin való 
mérkőzések sokáig emlékeze-
tesek lesznek majd a Karcagi 
SZC Varró István SZKI. csa-
patának. 

Az előzetes eredmények, a 
CEFU országos bajnokság és 
a Diákolimpia megyei bajnok-
ság megnyerése biztató szerep-
lést ígért. Igaz, a sorsolásnál 
kiderült, hogy rendkívül erős 
csoportba kerültünk, hiszen 
a debreceni Fazekas gimnázi-
um, a győri Hild József SZKI., 
a váci Boronkay Gimnázium 
és SZKI., és a Pécsi SZC Garai 
Miklós SZKI. Siklós csapata-
ival kellett megküzdenünk 
szombaton. Szó szerint, hi-
szen nem kezdtük jól a tornát, 
mert az első meccsen a debre-
ceni csapattól kikaptunk. Az 
azutáni meccseket nyertük, és 
a körbeveréseknek is köszön-
hetően csoportelsők lettünk. 
Eredmények: 
Karcag, Varró – Debrecen, 
Fazekas 0:4, Karcag, Varró – 
Győr, Hild 6:1, Karcag, Varró 
– Vác, Boronkay 3:2, Karcag 
Varró - Siklós 3:1.

Vasárnap következett a tor-
na legnehezebb meccse a 4 

közé jutásért az encsi Váci 
Mihály Gimnázium ellen. Saj-
nos a kapufák és a játékveze-
tői felfogás, amire addig nem 
volt panasz, nem segítettek 
bennünket. Drámai meccsen 
minimális vereséget szenved-
tünk. A folytatásban az 5-8.
helyért következett Zala me-
gye bajnoka, akiket döntetlen 
után büntetőkkel legyőztünk. 
Majd a „minden ott végződik, 
ahol elkezdődött” idézet alap-
ján a debreceniekkel zártuk a 
tornát.

Eredmények: a 4 közé jutá-
sért Karcag, Varró - Encs 1:2, 
Karcag, Varró - Zalaszentgrót 
3:3 (8:7), az 5. helyért Kar-
cag, Varró – Debrecen, Faze-
kas 0:1.

Mivel nem jutottunk a leg-
jobb 4 közé, így csapatunkból 
sajnos nem került a különdí-
jazottak közé a kapusunk, Fe-
kete László és a mezőnyjáté-
kosok közül kiemelkedő Ka-
tona Tibor.

Szép eredmény a 6. hely is, 
és jövőre jó lenne a dobogóra 
is felállni! Ami még dicsére-
tes, a csapat a Fair play pont-
versenyben igen előkelő he-
lyen végzett. Szép volt fiúk!

Diákolimpiai csapatunk tag-
jai voltak: Balogh Norbert, Far-
kas Dávid, Farkas István, Feke-
te László, Katona Tibor, Pintér 
György, Seres István, Szendrei 
István, Tyukodi Krisztián 1, 
Tyukodi Krisztán 2, Fodor Csa-
ba tanár úr és Szabó Andrea 
tanárnő.   

Köszönjük a támogatását 
a Karcagi Szakképzési Cent-
rumnak, az ESSEN Kft-nek, 
és a SZAKI 2000 Alapítvány-
nak, hogy részt vehettünk 
ezen a rangos megmérette-
tésen, méltóképpen képvisel-
hettük Jász-Nagykun-Szolnok 
megyét, Karcag városát, isko-
lánkat. HAJRÁ VARRÓ!  

Fodor Csaba

DiÁKoLimPia orSzÁGoS DÖNtőN JÁrtaK a VarróSoK

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2019. május 31-én jelenik meg.

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


