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Sportos gyereknapra várta 
a Déryné Kulturális Központ 
május 25-én, szombaton a Li-
get úti Sportpályára a gyereke-
ket és felnőtteket. Szepesi Tibor 
a Déryné Kulturális Központ 
igazgatója köszöntője után F. 
Kovács Sándor városunk és tér-
ségünk országgyűlési képvise-
lője nyitotta meg a rendezvényt.

- A mai napra megérkezett a 
nyár, minden adott ahhoz, hogy 
egy nagyszerű gyermeknapon 

vegyenek részt a gyerekek és 
szüleik is - mondta a képviselő. 

- Ezen a sportos családi napon 
mindenki izgul, a szülők, akik 
ugyanúgy versenyeznek mint a 
gyerekek, s közben főznek. Ez 
a sportos gyermeknap egy na-
gyon jó kezdeményezés. Azt 
gondolom, a mai nap után nem 
kell sem a szülőket, sem a gyere-

keket este elringatni. A pályán 
sok olyan ügyességi feladat lesz, 
ami gyereket, szülőt megmoz-

gat. A népi ételek főzőversenye 
pedig az osztályközösségeket 
mozgatja meg, a szülők össze-
fognak, együtt főznek és közben 
jókat beszélgetnek. Elmondha-
tó, hogy a mai nap jó közösség-
formáló és egyben nagy élmény 
is mindenkinek - vélte a képvi-
selő.

A megnyitó után Kátainé 
Nyakó Edit gyógytornász ve-
zetésével bemelegítő torna volt, 
hogy ne sérüljön meg senki a 
versenyfeladatok közben. Ezt 

követően több helyszínen zaj-
lottak az események. A sport-
pálya előtti füves részen a Mi le-
szek, ha nagy leszek? - bemuta-
tó keretében mezőgazdasági gé-
pekkel - kombájn, traktor -, ku-
kásautóval, rendőr- és tűzoltó-
autóval ismerkedhettek a gye-
rekek. A focipálya melletti sá-
tor alatt kézműves foglalkozá-
sok, kunhímzés, csillámtetová-
lás, papírhajtogatás volt, a kór-
ház munkatársai pedig egész-
ségügyi szűréseket végeztek. Az 

osztályközösségeknek volt né-
pi ételek főzőversenye, apukák, 
anyukák ragadtak fakanalat, és 
főztek jellegzetes karcagi étele-
ket. Eközben a pályán zajlott az 
akadályverseny, a banyafutás, a 
bombázó bajnokság, volt népi 
játszótér ügyességi játékokkal, 
légvár, pónilovaglás, de a sze-
lektív gyűjtést is népszerűsítet-
ték. A Bringa Akadémia pedig 
kerékpáros ügyességi versenyt 
tartott a gyerekeknek.

DE

Sportos gyereknapra várták a családokat

Idén tavasszal is elérkezett a 
virágültetés időszaka. A pom-
páját vesztett árvácskák és az 
elvirágzott tulipánokat követ-
ve, az egynyári virágok veszik 
át az uralmat köztereinken. 

A Városgondnokság kerté-
szei már múlt héten megkezd-
ték a színpompás virágok se-
rény kiültetését a gondosan 
előkészített ágyásokba és vi-
rágládákba. A munkálatokat 
sajnos akadályozta a szokat-
lanul csapadékos időjárás, de 
az elhivatott munkások lelke-
sedését ez nem törte meg, így 
időben földbe kerültek a kis 
növények.

A Sétáló utcán kihelye-
zésre került hat új virágosz-
lop is, élénk színű virágok-

kal beborítva. Ezek a külön-
leges, szemet gyönyörködte-
tő építmények már a tavalyi 
évben is elnyerték a lakosság 
tetszését. 

Ezekkel a színes virágokkal 
szinte kivirult városunk, és ez 
a vidám hangulat elkísér ben-
nünket a komor ősz beköszön-
téig.

Virágba borult a város
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A Fidesz-KDNP nyerte a május 26-ai, 
vasárnapi európai parlamenti (EP-) vá-
lasztást, a kormánypártok 13 mandátu-
mot szereztek, míg az ellenzék összesen 
nyolc képviselőt küldhet majd Brüsszel-
be: a Demokratikus Koalíció (DK) négyet, 
a Momentum kettőt, az MSZP-Párbeszéd 
és a Jobbik pedig egyet-egyet.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) 99,9 
százalékos feldolgozottság mellett 

közzétett előzetes adatai szerint a Fi-
desz-KDNP a szavazatok 52,14 száza-
lékát szerezte meg, míg a Demokra-
tikus Koalíció 16,26 százalékos, a Mo-
mentum Mozgalom 9,92 százalékos, 
az MSZP-Párbeszéd 6,68 százalékos, 
a Jobbik pedig 6,44 százalékos ered-
ményt ért el.

Nem érte el az ötszázalékos bejutá-
si küszöböt, így nem szerzett mandátu-

mot a Mi Hazánk Mozgalom (3,33 szá-
zalék), a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 
(2,63 százalék), az LMP (2,19 százalék) és 
a Munkáspárt (0,42 százalék).

Pálffy Ilona NVI-elnök az eredmé-
nyeket ismertető sajtótájékoztatón el-
mondta: a még meg nem számolt, kö-
rülbelül hatvanezer külképviseleti és le-
vélszavazat várhatóan nem befolyásolja 
a választás eredményét. 

KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Az „új ellenzék” 
és a Valóság 

nagybácsi 
(avagy Isten malmai 

lassan őrölnek)
(1.)

Néhány hete az EP-választási kam-
pány vége felé Varga Miklós egykori dala 
jutott eszembe, amelyben Európát „egy 
büszke nőhöz” hasonlította. (Pontosab-
ban megszemélyesítette.) Most, a vá-
lasztások után pedig hallgatva a régi-új 
ellenzéki formációkat, ahogy magyaráz-
zák bizonyítványukat, Cseh Tamás majd 
negyven éve írott dala, a „Valóság nagy-
bátyám” című. Amit jóval kevesebben 
dúdolgattak akkoriban, lévén még itt-
hon „puha diktatúra”, ám Lengyelhon-
ban már kibontotta zászlaját a „Szoli-
daritás” nevű mozgalom, amely klasz-
szikus „munkásmozgalomként” indult 
Lech Walessa, egy danski villanyszere-
lő vezetésével. (Néhány karcagi ismerő-
sömnek varsói barátai is csatlakoztak a 
mozgalomhoz, de amikor indulni akar-
tunk hozzájuk, nagy hirtelen bevonta 
az útlevelünket a III/3-as Állambizton-
sági Alosztály.)

Bizony a „valóság tükröződése” – akár 
az objektív, akár a virtuális – eléggé fur-
csa dolog. Filozófusok könyvtárnyi esszé-
ket írtak róla, ám ha a vasárnap esti ellen-
zéki pártok vezetőinek az eredmény érté-
kelését hallgatjuk, úgy tűnik, haszontala-
nul. Bár lehet néhányan, akik valamikor a 
dialektikus és történelmi materializmus 
ismeretelméletét is tanulták, emlékezhet-
tek - legalábbis kellett volna - a hófehér 
szakállú Marx bácsi egyik félmondatára: 
„A gondolkodás nemcsak tükrözi a való-
ságot, hanem bizonyos értelemben te-
remti is azt.” 

Így aztán már-már sajnálni is kezdtem 
az egyes politikai közszereplőket, de vala-
hogy nehezen megy ki az ember fejéből a 
„kígyók kígyóznak-patkányok patkányoz-
nak” analógia. Mindenesetre, talán még 
jobb is, hogy a kormányzó pártok nem ér-
ték el a 14. mandátumot, mert az valóban 
ebben a kategóriában - EP-választások 
- már nehezen megdönthető rekord lenne. 

Nem is kívánom, még kiragadva sem 
idézni a Hír TV hétfő esti Sajtóklubjában 
elhangzott poénokat, bár kétségtelen, a 
jobbikos Jakab képviselő napirenden kí-
vüli felszólalására nem sok mentsége 
lesz a későbbiekben. Nem tudom, ő há-
nyadik volt a párt jelöltjeinek az EP listá-
ján, de az biztos, örökre elfelejtheti. (Vi-
szont azt meg kell jegyeznem, a Hír TV a 
választás estéjén egy nagy bakot is lőtt: 
a riporter fiatalember Balczó András ne-
vét említette, mint aki a 2. volt a Jobbik 
listáján. (Nyilvánvalóan elszólás, de még 
ha testvérekről van szó, akkor is!)

Persze, ettől függetlenül nem árt, ha 
felidézik az ellenzékiek Cseh Tamás dalá-
nak záró sorait: „(...) És ezzel zárom is so-
raim, ölelek, csókolok/ mindenkit s ma-
radok tisztelettel. Valóság.”/ S családunk 
sír meg nevet/ olvasván ezt a nevet.”

(Folytatás a következő számban)
-ács-
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Száz új munkahelyet teremt az indiai tu-
lajdonú Samvardhana Motherson Group 
(SMG) autóipari beszállító cégcsoport új, 
ötmilliárd forintos beruházása - jelentette 
be a külgazdasági és külügyminiszter május 
22-én, szerdán Túrkevén, az új üzem ava-
tóján.

Szijjártó Péter elmondta: az SMG-
vállalatcsoport műanyag fröccsöntött al-
katrészekre specializálódott része, a MATE 
(Motherson Automotive Technologies and 
Engineering) beruházásához a kormány 1 
milliárd 480 millió forint vissza nem térí-
tendő támogatást adott. 

A cégcsoporthoz tartozó SMR (Sam-
vardhana Motherson Reflectec) vállalat 
2016 októberben átadott túrkevei gyáregy-
ségének szomszédságában a MATE újabb 
12 ezer négyzetméteres gyártócsarnokot 
létesített, erősítve a cégcsoport magyaror-
szági jelenlétét.

A vállalatcsoport az eddigi kedvező ma-
gyarországi tapasztalatok alapján döntött 
úgy, hogy a lökhárítókat gyártó üzem leg-
jobb helye Magyarországon lesz. A világ 

egyik legnagyobb autóipari beszállító vál-
lalata újra Magyarországot tekintette az 
ideális befektetési helyszínnek - hangsú-
lyozta.

Az eseményen beszédet mondott Vivek 

Chaand Sehgal, a Motherson cégcsoport 
tulajdonosa, Tibori Pál-Levente, az SMR 
Németországért és Kelet-Európáért felelős 
alelnöke és F. Kovács Sándor, a térség or-
szággyűlési képviselője.

Száz új munkahely a térségben
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Májusi szerenád est címmel 
hangversenyt rendezett a Kun-
Orgonda Zenebarátok Egye-
sület május 22-én, szerdán a 
Déryné Kulturális Központ-
ban. A műsorban közremű-
ködött a Karcagi Szimfonikus 
Zenekar, a KÁIAMI Erkel Fe-
renc Alapfokú Művészeti Isko-
lai Tagintézmény és a Karcag 
Városi Egyesített Kórus.

A telt házas májusi estén 
Plósz Csilla, a Karcagi Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola intézményvezetője kö-
szöntötte a megjelenteket. - Mit 
is ajánlunk Önöknek ezen az es-
tén? Könnyed, lágy dallamokat, 
hangszeres és kórusmuzsikát, 
amelyek bízunk benne, ha kis 
időre is, de kikapcsolják Önö-
ket a mindennapi élet forgata-

gából, és örömet szereznek vele 
a lelküknek – fogalmazott Plósz 
Csilla. 

A hangverseny a Karcagi 
Szimfonikus Zenekar játékával 
kezdődött, amelyet Horváth Pál 

karmester vezényelt. A műsor 
további zeneszámaiban Baráth 
András zongorán és Sebők La-
jos klarinéton működött közre.

Plósz Csilla újságunknak el-
mondta, tavaly ősszel született 

meg a hangverseny ötlete, ezt 
követően pedig megkezdődött 
a műsor összeállítása. - A zene-
kar Horváth Pál karmester irá-
nyításával a zenekari számokat 
kezdte tanulni, én pedig felvet-
tem a kapcsolatot a meghívott 
kórusok vezetőivel. Egyeztet-
tünk arról, hogy hogyan is fog-
juk megtanulni a záróművet, 
amely a hangverseny utolsó mű-
sorszámaként hangzott el. Men-
tek a próbák külön-külön, aztán 

ellátogattam a kórusok próbái-
ra. A hangverseny előtt összesen 
három közös próbánk volt, ahol 
összehoztuk a zenekarral, illetve 
a kórusokkal az utolsó műsor-
számot – árulta el Plósz Csilla.

Selmeczi György Millenniu-
mi ódájának harmadik tétele egy 
összefogás eredményeként csen-
dülhetett fel több mint 140 ember 
előadásában a hangverseny végén. 
- Megszületett egy álom, amit ki-
tartással, szeretettel, akarattal 
véghezvittünk, és akik most itt 

állnak a színpadon, hosszú, kitar-
tó munkájuk eredményeképpen 
adhatnak kedves közönségünk-
nek pár percnyi reményt. Az ösz-
szetartozás élménye is bizonyít-
ja azt, hogy együttműködéssel 
és közös akarattal sok-sok álom-
ból tanulságot tudunk építeni – 
mondta az intézményvezető.

A Karcag Városi Egyesített 
Kórusát „Márkus Ica” Hagyo-
mányőrző Népdal- és Nótakör 
Egyesület Kórusa, a KÁIAMI 

Erkel Ferenc Alapfokú Művé-
szeti Iskolai Tagintézményének 
növendék kórusa, Karcag Város 
Vegyeskara, Karcag Város Pol-
gármesteri Hivatalának kórusa, 
a Kátai Medi-Song, a Madarász 
Imre Egyesített Óvoda Jókai úti 
Tagóvoda gyermekkara és szü-
lői kórusa alkotta. Őket a Kar-
cagi Szimfonikus Zenekar és a 
Szolnoki Szimfonikus Zenekar 
zenészei kísérték.

Kapás Mónika

HÍREK

MájuSi Szerenád eSt

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 

Lapzárta: 
2019. június 3. (hétfő) 12.00 óra
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Halálos baleset  
Karcagnál

Halálos kimenetelű közúti 
közlekedési baleset történt 
2019. május 28-án 12 óra 30 
perc körül a 4-es számú fő-
úton, Karcag külterületén. 
A rendelkezésre álló ada-
tok szerint egy személygép-
kocsi és egy tehergépjár-
mű ütközött a 163. kilomé-
terszelvénynél. A baleset-
ben a személyautó sofőrje a 
helyszínen életét vesztette. 
A rendőrök teljes útlezárás 
mellett helyszíneltek. 

Ittasan vezetett
A Karcagi Rendőrkapi-

tányság eljárást indított jár-
művezetés ittas állapotban 
vétség és járművezetés az 
eltiltás hatálya alatt sza-
bálysértés elkövetése miatt 
egy tiszaburai lakos ellen. A 
rendőrök 2019. május 25-
én 23 óra 25 perckor Kun-
hegyes belterületén ellen-
őrizték a 34 éves gépjármű-
vezetőt. A sofőrrel szemben 
alkalmazott alkoholszonda 
pozitív értéket mutatott. A 
járőrök azt is megállapítot-
ták, hogy a férfi nem rendel-
kezik vezetői engedéllyel, 
sőt, a hatóság eltiltotta a jár-
művezetéstől. A férfit előál-
lították a Karcagi Rendőrka-
pitányságra, majd szabály-
sértési őrizetbe vették.

Lopás 
Kunmadarason

A Karcagi Rendőrkapi-
tányság lopás vétség elkö-
vetésének megalapozott 
gyanúja miatt indított eljá-
rást egy kunmadarasi lakos 
ellen. A 30 éves férfi 2019. 
május 22. és 2019. május 
23. között bejutott egy kun-
madarasi családi házba, 
ahonnan cipőket, ruhaszá-
rítót, gyermekjátékokat és 
felmosót lopott el. A rend-
őrök az adatgyűjtést köve-
tően azonosították, és a la-
kásán elfogták a tolvajt. A 
nyomozók gyanúsítottként 
kihallgatták a férfit, az eltu-
lajdonított tárgyakat meg-
találták és lefoglalták, majd 
a sértett részére visszaadták.

HÍREK
Rendőrségi 

hírekA református templomban 
adott jótékony koncertet május 
17-én, pénteken este két kar-
cagi születésű művész, dr. Ko-
vács Szilárd Ferenc és dr. Pólus 
László. A koncert hallgatósága 
és a református egyházközség 
nevében Nt. Koncz Tibor espe-
res köszönte meg a két művész-
nek a jótékony estet, amelynek 
bevételét a templom felújításá-
ra, egy korábbi beázás okoz-
ta foltok eltüntetésére fordítja 
majd az egyház.  

A koncert előtt a fellépő mű-
vészek elmondták, mindketten 
szívesen jöttek haza játszani, 
mert elmondásuk szerint, sze-
rettek volna így hozzájárulni a 
templom felújításhoz, másrészt 
megköszönni mindazt, amit 
szülővárosuktól pályájuk elején 
kaptak. Bevallásuk szerint ki-
csit izgultak a koncert előtt, hi-
szen most rokonaik, ismerőse-
ik, s egykori zeneiskolai taná-
raik, zongorakísérőik előtt ját-
szottak. 

Az est során a nagy klasszi-
kusok mellett dr. Kovács Szi-
lárd Ferenc több saját műve is 
elhangzott. Dr. Kovács Szilárd 

Ferenc orgonaművész Szolno-
kon végezte alapfokú zenei ta-
nulmányait, s Debrecenben szer-
zett orgonaművész diplomát. Az 
1999-es budapesti Nemzetkö-

zi Liszt Ferenc Orgonaversenyen 
a harmadik lett, s egyben a leg-
jobb magyar induló. 2011-ben 
Finnországban doktorált, a Pé-
csi Bazilika orgonaművésze, ze-

neigazgató, a Pécsi Tudomány-
egyetem Művészeti karának or-
gonatanára. Dr. Pólus László, a 
Magyar Operaház csellóművé-
sze, a Pécsi Tudományegyetem 
Művészeti Karának tanszék-
vezető csellótanára a zeneisko-
lai tanulmányai után a Kodály 
Zoltán Zeneművészeti Szakkö-
zépiskolában Papp László volt a 
mestere. 1990-ben Kecskemé-
ten a III. Országos Szakközépis-
kolai Gordonkaverseny győzte-
se volt, elvégezte a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskolát, majd 
a Bázeli Zeneakadémia növen-
déke lett. 1993-ban a Zeneaka-
démiát képviselte zenésztársa-
ival Párizsban egy nemzetközi 
kamarazenei találkozón. Rend-
szeresen közreműködött a Ma-
gyar Rádió Szimfonikus Zeneka-
rának fiatalokat támogató prog-
ramján, számos hangversenyen, 
rádiófelvételen játszott nemzet-
közi hírű karmesterek irányítá-
sával. 

S hogy milyen nagyszerű 
művészek lettek mára, azt meg-
tapasztalhatta a közönség ezen 
az estén, játékukat vastapssal 
jutalmazták.

DE

ismét Karcagon játszottak a neves zenészek

Május 10-én, pénteken 
tartott előadást az Ifjúsági 
Házban Fazekas Róbert, aki 
két évvel ezelőtt, 2017 feb-
ruárjában nyolc nap alatt 
fedezte fel az Atlanti-óce-
án pici szigetét, Madeirát. 
A portugál autonóm terüle-
tű sziget mindösszesen 750 
négyzetkilométer, 160 kilo-
méter kerületű, és mintegy 
238.200 fő lakja. Az utazó el-
mondása szerint kicsinysé-
ge ellenére, sok érdekessé-
get rejt magában az „örök 
tavasz szigetének” is neve-
zett Madeira. 

Fazekas Róbert előadásában 
elmondta, hogy milyen élmé-

nyekkel, hatásokkal találkozott 
ottjártakor. Megnyerő volt szá-
mára az emberek kiegyensú-
lyozott, nyugodt mentalitása, 
valamint tetszett neki az a sa-
játos hangulat, amit az ottani 
emberek sugallnak. Szót ejtett 
arról is, hogy akik ide utaznak, 
azoknak része lehet a pihente-
tő időtöltésben és a kellemes 
éghajlatban, valamint csoda-
szép virágkompozíciókat te-
kinthetnek meg. 

Madeira élő- és állatvilága is 
lenyűgöző. Funchalban, Made-
ira fővárosának parkjaiban és 
utcáiban nagyobb keresgélés 
nélkül is összefuthat az ember 
mangó-, banán- és papaya-
fákkal, valamint a sziget egyik 

jelképével, a papagájvirág-
gal, valamint a szabadon nö-
vő kálával. 

A sziget gasztronómiája is ki-
magasló: olyan halfajták kósto-
lására van lehetőség, amelyek 
csak kevés helyen elérhetők.

Szót ejtett arról is, hogy ma-
gyarként külön öröm volt meg-
emlékezni IV. Károly magyar ki-
rály sírja előtt, aki Madeirán lel-
te halálát, és akit a szigeten, a 
Miasszonyunk templom olda-
lában helyeztek örök nyuga-
lomra.

Fazekas Róbert beszámo-
lójában elmondta, hogy a szi-
get legfőbb bevétele a turiz-
musból származik. Madeira 
leghíresebb alakja Cristiano 

Ronaldo focista, aki bőkezűen 
támogatja szülőföldjét, és aki-
nek itt igazi kultusza van. 

Főképp a középkorú és nyug-
díjas német turisták vakációz-
nak itt, de természetesen szer-
vezett utazásokra a világ min-
den tájáról vannak érdeklődők.   

Fazekas Róbert élményekkel 
gazdagon tért haza, és tervei 
közt szerepel, hogy még egy-
szer visszatér Madeirára.

Nyolc-kilenc évvel ezelőtti 
szenvedélyének tovább hódol-
va, hamarosan ismét útra kel. A 
következő utazása idén szep-
temberben lesz, amikoris Szer-
biát, a délvidéki magyarlakta 
területeket fedezi majd fel.

Brehó Mónika  

Az „örök tavasz szigetén” járt

VI
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Április 16-án kedden, a Hor-
tobágyi Nemzeti Park Igazga-
tósága immáron hetedik alka-
lommal szervezte meg óvodá-
sok és óvodás néptánccsopor-
tok részére a „Hímzett kötény, 
kiscsizma” elnevezésű néptánc-
versenyt a debreceni Belvárosi 
Művelődési Központban. Város-
unkból a Madarász Imre Egye-
sített Óvoda Csokonai úti óvo-
dájának Aprólábak Néptánccso-
portja, Benéné Kecskeméti Ani-
kó tagóvoda-vezető irányításá-
val mutatkozott be.

Bár sok fellépés van már a cso-
port mögött, mégis nagy volt 
az izgalom Debrecen felé a szü-
lők, gyerekek körében is a bu-
szon, amelynek költségét Gulyás 
Ferencné intézményvezető biz-
tosította. A tánccsoport már a 
harmadik alkalommal vett részt 
ezen a rangos megmérettetésen, 
ahol mindig szép eredményt ért 
el. 2016-ban bronz, 2018-ban ki-
emelt arany, idén pedig ezüst mi-
nősítéssel lettek gazdagabbak a 
kilenc induló csoport közül. Az 
idei évben népi játékokkal, kiki-
áltó mondókával, valamint a du-

nántúli ugrós lépéseivel készül-
tek a táncosok, az életkori sajá-
tosságok figyelembevételével. 

A gyerekeket nemcsak a tánc-
ra készítette fel a pedagógus, ha-
nem a zsűri értékelésére is. Az 
oktató saját bevallása szerint, na-
gyon fontosnak tartja azt, hogy 
elsősorban ne a legjobb ered-
mény elérése szolgáljon motivá-
cióul, hanem maga a tánc örö-
me, az élményszerzés, illetve az a 
fajta minőségi együtt töltött idő, 
amely ezeken a napokon még in-
kább megvalósul.   

Igazi csapatmunka egy ilyen 
fellépésre való készülés. 

- A szülők hozták a kislá-
nyoknak a pántlikát, a cipőt, de 
az óvodában dolgozó dajka né-
nik is hozzájárultak a néptáncos 
ruhák rendbetételéhez. A zsűri 
előtt az előadás egyik kritériu-
mául szolgál, hogy milyen a fel-
lépők ruházata, hajviselete, ter-
mészetesen az előadandó tánc 
megválasztása mellett. A fiúk-
nak az inget és a mellényt egy 
pályázaton nyertük, így ők ab-
ban táncoltak. A Madarász Im-
re Egyesített Óvoda nevelőkö-

zössége is segíti és támogatja a 
munkámat, a tehetségműhely 
foglalkozásokon Ecsediné Bol-
dizsár Szilvia pedagógiai mun-
kát segítő munkatárs és Ábra-
hám Anett pedagógiai asszisz-
tens. A debreceni „Hímzett kö-
tény” versenyre elkísért ben-
nünket a Kuthen úti óvodából 
Szabó Lajosné gyerektánc te-
hetségműhely-vezető - tudtuk 
meg Benéné Kecskeméti Anikó-
tól.

A megjelent szülők visszajel-
zései alapján is mindig egy fan-
tasztikus élmény egy ilyen prog-
ramon való részvétel, ugyan-
is egyfajta közösségformáló- és 
összetartó ereje van. Azért is 
fontos ez, mert művészeti óvoda 
lévén nagy gondot fordítanak a 
gyermekek és a művészetek köz-
ti erős érzelmi kötődés kialakí-
tására, a komplex fejlesztésre, 
amelyben projektmódszerrel 
dolgozzák fel akár, a gyermek-

tánc csoportbeli tevékenysége-
iket is. Megismerik a gyerme-
kek a szűkebb, tágabb környe-
zetet, amely a nemzeti identi-
tástudat, a keresztény kulturá-
lis értékekhez való kötődés alap-
ja, hogy rátudjanak csodálkozni 
már kisgyermekkorban a jóra, a 
szépre, és megbecsüljék az érté-
kes dolgokat. 

Ehhez járul hozzá az a faj-
ta kapcsolattartás, ami az óvo-
da és a Karcagi Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Isko-
la Erkel Ferenc Alapfokú Művé-
szeti Iskolai Tagintézmény kö-
zött már 2006 óta tart. 

- Eddig sikerült minden év-
ben rendszeresen művészeti él-
ményhez juttatni a gyerekeket, 
és még inkább felkelteni az ér-
deklődésüket a zene világa felé. 
Erre június 5-én egy „Művészeti 
kavalkád” elnevezésű program 
keretein belül kerül sor, ahol a 
hangszerbemutatót követően, a 

különféle hangszerek kipróbá-
lására lesz lehetősége az érdek-
lődő gyerekeknek a zeneiskolá-
ban - fogalmazott Lór-Kerekes 
Ágnes, az Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskolai Tagintézmény 
tagintézmény-vezetője.

A tagóvoda-vezető elmond-
ta, hogy nagyon büszke a gye-
rekekre és az elért eredményre, 
és úgy gondolja, hogy az okta-
tó-nevelő munka egyik legszebb 
része az, amikor olyan élmény-
nyel gazdagodhatnak a gyere-
kek, ami akár az egész életük-
re meghatározó lehet. Gondo-
latait egy Dürer idézettel zárta, 
amely hűen tükrözi a fent emlí-
tett szavait.

„Gondolom, gyújtok én itt egy 
kicsike lángot, s ha ti mindany-
nyian élesztgetitek, istápoljátok, 
meglehet, akkora tűz keletkezik 
belőle, hogy az egész világot be-
ragyogja a fénye.”

Brehó Mónika 

A Kátai Gábor Kórház Cse-
csemő- és Gyermekosztálya 
számára szerveztek jótékony-
sági koncertet az Ifjúsági Ház-
ban május 18-án, szombaton. 
Az este során négy együttes 
lépett színpadra.

Perge Tibor, a rendezvény 
egyik szervezője, a The Best 
Company zenekar tagja el-
mondta, 2018 decemberé-
ben jött a jótékonysági kon-
cert gondolata. A fő ötletgazda 
Romhányi Sándor, az együttes 
basszusgitárosa, kórházi dolgo-
zó. - Elkezdtük felvenni a kap-
csolatot a zenekarokkal, a ren-
dezvényhelyszínnel, és min-
denki azonnal igent mondott – 
árulta el Perge Tibor. A rendez-
vényt Nagyné László Erzsébet, 
a Kátai Gábor Kórház mb. fő-

igazgatója nyitotta meg, beszé-
det mondott dr. Kanász-Nagy 
László önkormányzati képvise-
lő és dr. Perge Judit főorvos.

Négy zenekar lépett a szín-
padra, a Matchboys, a Seňor, a 

Decadence és a The 
Best Company. Az es-
te különlegességeként 
a 11 éves Pandur Lász-
ló dobon a TBC együt-
tessel közösen két ze-

neszámot játszott. - Első alka-
lommal szerveztünk ilyen jóté-
konysági koncertet, de annyi-
ra pozitívak a visszajelzések, 
hogy szeretnénk minden év-
ben ezt megismételni, és mi-
nél színvonalasabbá tenni – 
mondta Perge Tibor.

A koncert több mint kétszáz-

ezer forintos bevételét a Gyer-
mekosztály műszervásárlás-
ra szeretné fordítani. Dr. Sza-
bó Mária, az osztályvezető fő-
orvos elmondta, a felajánlott 
SZJA 1%-okkal együtt terve-
zik felhasználni az összeget. - 
Meg kell várnunk, hogy abból 
mennyi folyik be, és annak bir-
tokában tudunk tovább ter-

vezni – fogalmazott. - 
A köszönetünket fe-
jezzük ki, a koncert 
nagyszerű ötlet volt. 
Az együttesek kezde-
ményezték ezt, de iga-
zából mindenki mel-
léjük állt. Nagyon kö-
szönjük, mert a városi és 
a környékbeli gyereke-
kért történik minden – 
mondta dr. Szabó Mária.

Kapás Mónika

Jótékonysági koncert a Gyermekosztály javára

ezüst minősítést kaptak az „Aprólábak”

Fotók: Origo
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Május 21-én, kedden került 
sor a Madarász Imre Egyesí-
tett Óvoda Kuthen úti Óvodá-
jában a „Zsebi baba” gyermek-
napi rendezvényre. A részle-
tekről Balajtiné Sütő Margit 
tagóvoda-vezetőt kérdeztük. 

- Évek óta hagyomány a gyer-
meknap megünneplése az óvo-
dánkban, természetesen a szü-
lők közreműködésével. Ezen az 
alkalmunkon a négy tehetség-
műhelyünk mutatkozott be; így 

sor került gyöngyfűzésre, fafa-
ragásra, valamint népviseletbe 

öltöztetett babák készítésére is 
a népművészek irányításával, és 
az óvodapedagógusok segítsé-

gével. Ezekkel a tevékenységek-
kel is szeretnénk ápolni népha-
gyományainkat - tudtuk meg 
Balajtiné Sütő Margittól.

A délutánt a tagóvoda-veze-
tő köszöntőjét követően a „Ka-
milla útja” tehetségműhely mű-
sora követte, amelyben éne-
kes-táncos produkciók kerül-
tek bemutatásra. Ezután az Er-
kel Ferenc Alapfokú Művésze-
ti Iskolai Tagintézmény tanuló-
inak hangszeres játéka követke-
zett, majd kézműves tevékeny-
ség volt. 

Brehó Mónika  

„zsebi baba” gyermeknap a Kuthen úti oviban

Tizedik alkalommal csatlakozott a Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium és az Általános Iskola az 
országos Szeretethíd programhoz. A Kárpát-meden-
cei református önkéntes napon május 24-én, pénte-
ken az általános iskola 7. osztályos és a középiskola 9. 
osztályos tanulói különböző helyszíneket takarítot-
tak és tettek rendbe.

Türke Beáta református vallás- és nevelőtanár el-
mondta, a program célja, hogy közösen tegyenek egy-
másért, a helyi és gyülekezeti közösségeikért, a világért. 
Az országos programhoz már tizedik éve csatlakozik a 
gimnázium és az általános iskola. Ilyenkor rendbe teszik 
és kitakarítják az iskolát, a templomot, a gyülekezeti há-
zat. Idén a hetedikesek a temetőt és a Kiskulcsosi temp-
lomot tették rendbe, míg a kilencedikesek a gimnázium-
ban, a tornateremben, a gyülekezeti házban és Reformá-
tus Nagytemplomban takarítottak. - A programnak le-
hetne még olyan része, hogy sérülteket, fogyatékosokat, 
öregeket látogatunk meg, de mi az elmúlt években vol-
tunk az idősek otthonában, így most csak takarítási mun-
kákat vállaltunk – fogalmazott a vallástanár.

Az önkéntes nap közös értékeléssel, a csoportok beszá-
molóival zárult, majd a Kávészünet zenekar megzenésí-
tett verseket adott elő a Református Nagytemplomban. 

- Az együttes megpróbálja közelebb hozni a diákok 
számára azokat a verseket, amelyeket egyébként is ta-
nulnak, ismernek, de talán egy számukra közelebbi stílus-
ban adják elő. Úgy gondoltuk, hogy ennek a napnak mél-
tó lezárása lesz ez a koncert, amelyen már az egész gim-
názium részt vett – mondta Türke Beáta, aki megköszön-
te a Karcagi Református Egyházközségnek is a „szeretet-
vendégséget”.

Kapás Mónika

Szeretethíd programhoz 
csatlakoztak a Refi diákjai

Május 15-én, szerdán rendezték meg a 
SZIM óvodában a SZIM-világ elnevezésű 
családi játékos délutánt. A részletekről 
Szabóné Szentesi Mária tagóvoda-veze-
tőt kérdeztük. 

A megnyitót követően az óvodások kö-
szöntő műsorára került sor. - A gyerekek a 
rossz időjárás miatt, az óvoda falain belül, 
két helyszínen adták elő műsorszámaikat. A 
nagycsoportos gyerekek „Tükörcsodák” elne-
vezésű produkcióját a „Négy vándor jár kör-

be, körbe” kis és középső csoportos gyerme-
kek játéka követte - mondta el a tagóvoda-ve-
zető. 

A programok között szerepelt Ökrös Patrí-
cia Katica csoportos óvodás aranyminősített 
meseelőadása, valamint Házi-Sáray Mária és 
zeneóvodásainak meglepetés műsora. 

A nap rendezvényéhez tartozott kézműves 
tevékenységek a délelőtt folyamán kerültek 
megtartásra, ahol kísérőprogram gyanánt, a 
Madarak és fák napjára emlékeztek. 

Brehó Mónika 

XII. SZIM-világ
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2019. április 29-én került megrendezésre iskolánkban a 
már hagyománnyá vált Családi nap. Ezzel a programmal 
az volt a célunk, hogy a szülőket bevonjuk az iskola életé-
be, és erősítsük a szülő-gyermek-pedagógus kapcsolatát. 
Egészséges életmódra neveljük a gyermekeinket, ebben 

nyújtottak szakszerű segítséget az Egészségfejlesztési Iro-
da munkatársai. Igyekeztünk a délutánt színessé tenni. A 
hangulatot a Barna Gyöngyök táncosai alapozták meg, a 
zenés bemelegítés után sportprogramok, rajzos, táncos, 
ügyességi foglalkozások, egészségügyi állapotmérés és tá-
jékoztatás várta a gyerekeket, a szülőket és a pedagógu-
sokat. A délutánt meglepetés sztárvendég zárta. A részt-
vevők örömmel fogadták a Dorina koncertet. Így a csalá-
di napunk fergeteges hangulatban ért véget. Hálásan kö-
szönjük mindenkinek, aki munkájával hozzájárult a ren-
dezvény sikeréhez.

Szociális bizottság

„Lásd a fényt, ne bántsd, mi érted él!
Halld a szót, mit föld, az ég beszél.
Nézd a bolygót! Oly tiszta kék.
Élj ma úgy, hogy éljen még!”

Orbán Tamás

Hagyomány iskolánkban, hogy a 
4. osztályos tanulók környezetisme-
reti versenyen mérik össze tudásukat. 
Erre a rendezvényre az idén 2019. áp-
rilis 30-án került sor. A verseny célja, 
hogy ismerjék meg, szeressék és védjék 
is a természetet a felnövekvő generá-
ció tagjai.

Változatos, érdekes feladatokkal kel-
lett a gyerekeknek megbirkózniuk. A 
zsűri folyamatosan javította és értékel-
te a megoldó lapokat, az elért pontokat 
kivetítőn követhették nyomon a részt-
vevők. TOTO, keresztrejtvény, villám-
kérdések, filmes feladat, térképismeret, 
igaz-hamis állítások eldöntése tette iz-
galmassá a versengést. A szokásos fel-
adatok mellett, követve a hagyományo-
kat, egy téma kapott kiemelt szerepet. 
Az idén a 2019-as év madara: a gólya-

töcs, az év hüllője: a foltos szalamand-
ra, az év emlőse: az eurázsiai hiúz rész-
letesebb megismerése volt a kitűzött cél. 
Az eredményhirdetésig beszélgettünk, 
tapasztalatot cseréltünk, és vendégül 
láttuk a gyerekeket és tanítóikat.

A díjakat Plósz Csilla Margit, a 
Karcagi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola intézményvezetője és 
Futóné Szabó Margit tagintézmény-
vezető adta át.

1. helyezett: Darabos Lehel (Györffy 
István Katolikus Általános Iskola), 
felkészítő tanára: Molnárné Tőkés 
Éva.

2. helyezett: Rácz Anna (Karcagi Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola Kiskulcsosi Általános Isko-
lai Tagintézmény), felkészítő taná-
ra: Hegedűsné Fórián Annamária.

3. helyezett: Orbán Lili (Karcagi Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola Kiskulcsosi Általános Isko-
lai Tagintézmény), felkészítő taná-
ra: Hegedűsné Fórián Annamária.

4. helyezett: Fekete Loretta (Karcagi 
Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola Kováts Mihály Általá-
nos Iskolai Tagintézmény), felkészí-
tő tanára: Törőcsikné Magyar Erika

Köszönjük a felkészítő tanárok és a 
zsűritagok munkáját!

Cserés Gabriella és 
Hegedűsné Fórián Annamária  

Családi nap a Szent Pál Marista 
Általános Iskolában

A Karcagi Nagykun Református Gim-
názium és Egészségügyi Szakgimnázium 
hagyományaihoz híven, a tavaszi szünet 
előtti utolsó tanítási napon összegyűl-
tünk a tornateremben. Összegyűltünk, 
hogy lelkünket kicsit lecsendesítve meg-
álljunk a rohanó hétköznapok közben 
készülve a húsvétra. Vendégek érkeztek 
hozzánk, akik szolgálatának köszönhe-
tően olyan üzenetekkel térhettünk haza, 
amelyek a húsvéti hitünket erősíthették. 

Czeglédi Pál fiatal református lelki-
pásztor Jézus boldogmondásain keresz-
tül beszélt nekünk arról, mi hogyan le-
hetünk boldogok életünkben. Hívogató 
szavakkal tájékoztatott minket az idén 
júliusban, Debrecenben megrendezendő, 
Csillagpont Ifjúsági Találkozóról, amelyet 
a Magyar Református Egyház szervez. 

Személyes, megható, elgondolkodta-
tó pillanatok következtek. Fodor Dáni-
el, a Debreceni Egyetem hallgatója me-

sélt életéről, a gyermekkorában átélt ki-
közösítés élményéről, magányos iskolai 
éveiről, istenkereséséről. Arról, hogy mit 
jelent egy olyan közösséghez tartozni, 
ahol elfogadják, ahol a Szentlélek ere-
je által megtapasztalhatja a valódi hit 
erejét. 

A napot a Helyes Beat zenekar kon-
certjével zártuk. Friss, modern, Istent di-
csőítő gospelzenét játszottak magyarul. 
A 7 fős csapat 2013-ban debütált ideha-
za nagy sikerrel. Zenéjükben a legújabb 
hangzásokat ötvözik pozitív üzenetük-
kel, miközben nagy hangsúlyt fektetnek 
a minőségre és a zenei igényességre. 

A csendes nap a lélekben való befelé 
fordulásról szólt, amely diákoknak, pe-
dagógusoknak egyformán adott üzene-
tet, amelyet hazavihettünk a húsvéti ün-
nepre. Soli Deo Gloria!

Türke Beáta
vallástanár

CSENDES NAP

Környezetverseny Kiskulcsoson
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HIRDETMÉNYEK

Június 1. (Szombat) 
8.00-13.00 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)  
9.00-20.00 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco) 

Június 2. (Vasárnap) 
9.00-12.00 óráig 
 Berek Patika 
 (Kis Antal utca 3.)  

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).

Június 01-02. 
 dr. Temesváry Tamás 
 Karcag, Széchenyi sgt 38. 
 Tel.: 06/30-537-5758  

Anyakönyv
Születés

2019. május 24.
Farkas Gréta - Varga Kál-
mán Renátó
Kg., Délibáb utca 42. 

Kálmán
2019. május 27.
Csombordi Szilvia - Kiss 
László
Kg., Madarász Imre utca 16/a

László

Házasságkötés
2019. május 25.
Pádár Klára - Tukarcs Miklós
2019. május 24.
Molnár Marietta Erzsébet - 
Sári József

Halálozás
Dobrai Lőrincné 
(Kiss Mária Rebeka) 
 (1925)
Sánta Elekné 
(Varga Éva Ilona) 
 (1928)
Kapocsi István Sándorné 
(Deli Erzsébet) 
 (1947)

2018. május 31. péntek

18.00 Műsorajánlat

18.05 Nagykunsági Híradó 

18.20 Megemlékezés a Kováts-kapunál

18.40 Székely konyha 

19.05 Nagykunsági krónika 

 (különkiadás)

 - Kováts Mihály Napok ünnepség           

20.10 Nagykunsági Híradó       

20.30 Vitézség emberséggel

21.00 HACS fórum Karcagon

2019. június 03. hétfő

18.20 Majális 2019 - Dalma Dance 

 Club fellépése

18.50 Túri Vásár 2018 (Karcagi-Nagy 

 Zoltán, Andy)

19.50 Majális 2018 - Poór Péter

21.00 Majális 2019 - összefoglaló

2019. június 04. kedd 

(ismétlés 2019. június 05. 

szerda)

18.00 Műsorajánlat 

18.05 Nagykunsági Híradó 

18.20 Jöjjetek Hozzám - református 

 istentisztelet

19.20 Látogató - erdélyi utazás
20.00 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise
21.00 Karcagi Néptánc Gála 2019

2018. június 6. 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:

A nemzeti tehetség Program keretében a 
Karcag és térsége tehetségsegítő tanács által 
megvalósított projekt a „Közösségek szerepe a 

tehetséggondozásban ” címmel
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából 

az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirde-
tett, „A hazai és a határon túli Tehetségsegítő Tanácsok, 
tehetségfejlesztő szervezetek támogatására” a Karcag 
és Térsége Tehetségsegítő Tanács pályázatot nyújtott be 
NTP-HTTSZ-18-0019 azonosítószámon a Nemzeti Te-
hetségprogram keretében, a Madarász Imre Egyesített 
Óvoda irányításával.

A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támoga-
tás: 1.890.000 Ft.

Pályázati program célja a Karcag és Térsége Tehetség-
segítő Tanács területén működő tehetséggondozói há-
lózat hatékony együttműködésének bővítése, a jó gya-
korlatok széles körben való megismertetése, a tehetsé-
gekkel foglalkozó pedagógusok együttműködésének tá-
mogatása, a meglévő jó gyakorlatok térségi szinten törté-
nő feltérképezése, bemutatása, bevezetésének támogatása. 
A tehetséggondozó szakemberek új módszerekkel ismer-
kednek meg, amelyeket saját gyakorlatukba beépítenek.

A tehetséggondozó pedagógusok számára szervezett 
team-munkák, esetmegbeszélések a tehetséggondozó 
műhelyek folyamatos működtetéséhez, fenntarthatósá-
gához, a módszertanok megújulásához nyújtottak támo-
gatást.

A projekt keretében tehetséges fiatalok életútját tehet-
séggondozó pedagógusaik, szüleik mutatták be a fiatalok-
kal együtt.

2019. március 27-én megvalósult Szakmai fórumon a 
Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács hatókörébe tar-
tozó tehetségpontok tagjai és a tehetséggondozás iránt 
érdeklődők 13 településről érkeztek, akik szakmai elő-
adásokon, konzultációkon a közösségben rejlő támogató 
együttműködés, a támogatói kör bővítésének lehetőségeit 
és a fejlesztési irányokat tárták fel.

A partneri és támogatói hálózat bővítését segítették 
a megvalósult szakmai programok: az „OVI-GÁLA”, a 
„Játszd újra! kreatív alkotó kiállítás”, a „Sportolj velünk!”

A Térségi Tehetségsegítő Tanács honlapja (www.kttt.hu) 
és a tehetséggondozó műhely munkát bemutató szakmai 
kiadványok lehetőséget teremtenek a térségben megvalósu-
ló tehetséggondozás eredményeinek folyamatos, széleskörű 
bemutatására, tájékoztatásra.

A pályázati program eredményeként a térség tehet-
ségpontjai, tehetséggondozást támogató intézményei, 
szervezetei, alkotóművészei közötti párbeszéd, együtt-
működés, támogatási forma tovább bővült a folyama-
tos fenntarthatóság, a tehetséggondozás fejlesztése ér-
dekében.

Gulyás Ferencné
intézményvezető

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2019. június 7-én jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

az ingyenes nyári szünidei gyermekétkeztetésről

A Karcag Városi Önkormányzat a szünidei gyermekét-
keztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmé-
re a déli meleg főétkezést hátrányos és a gyermekvédel-
mi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

Az ingyenes szünidei étkezést a nyári szünetben:
 - a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesü-

lő gyermek a bölcsőde és az óvoda zárva tartásának 
időtartama alatt valamennyi munkanapon, míg

 - a többi jogosult gyermek 2019. június 17. - augusztus 
16. napján veheti igénybe.

Az étkeztetés 11.30-13.30 óra között az ebéd elvitelével 
a szülők részére előre kiközölt helyszíneken valósul meg.

Az étkezés igénybevételéhez étkezési jegy kerül kiadásra.
A Városi Önkormányzat Városgondnoksága a Villa-

mos utca 109. szám alatt osztja ki az étkezéshez szüksé-
ges jegyeket.

Szünet Jegyosztás napja Jegyosztás időtartama

Nyári 2019. június 11-12. 
(kedd-szerda)

09.00-12.00
14.00-16.00

tájékoztató
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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.
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 Szi-
várvány utca 35. szám alatt. 
Irányár: 2 M Ft. Tel.: 06/30-375-
9135.
Két utcára nyíló kis kertes ház 
eladó: csak cserével 40 m2 kö-
rüli lakás érdekel, esetleg ház-
rész is szóba jöhet (intelligens 
társaság között). Érdeklődni 
8-18 óráig. Tel.: 06/20-451-
6311. 
Főtéri, 3 szoba+nappalis, mo-
dern családi ház eladó Kar-
cagon. Érd.: 18 óra után és 
hétvégén, a délutáni órák-
ban. Tel.: 06/30-433-9264.

Kétszobás, összkomfortos kis 
családi ház eladó. Tel.: 06/30-
623-7954, 06/30-954-8215.
Karcagon, a belváros közelé-
ben, a házamnál, külön bejára-
tú lakásban helyet adnék egy 
lánynak vagy kismamának egy 
gyerekkel. Tel.: 06/59-312-562. 

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

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. 
Nagy, kombinált hűtőszekrény 
és jó minőségű, világos kony-
habútor eladó. Ár megegyezés 
szerint. Tel.: 06/30-811-2645.
Eladó 2 db ágy, 6 db fotel, ágy-
neműtartó, női és férfi ruhák, fa-
liórák, plédek, cipők. 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, kaszák, 
sarlók, kalapácsok, fejszék, 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, kürtőska-
lácsgép, salgópolc, cipőtároló 
szekrény, kertes ház 500 m2-es 
üres telekkel, új holland turi ru-
ha. Tel.: 06/20-967-0837.
Zanussi hűtő (220 literes), 
Singer varrógép (új), dunna, 
sportbabakocsi, járóka, gyer-
mek fürdőkád, dömper, kis-
motor eladó. Tel.: 06/59-313-
395, 06/30-686-077.
Pajtás sütőkemencéhez gáz- 
és olajégőfej, mobil légkondi, 
csővázas denevérpad, mo-
bil galambketrec (fém) eladó. 
Tel.: 06/30-324-0522.
Bontott egygombos szalag-
cserép eladó (500 db). Tel.: 
06/30-712-1919.
Zuhanytálca (fülke), mosdó, já-
rókeret, szoba WC, WC fedő, 
mosogató, bekötött üveg (20 
literes), demizsonok, vonórúd, 
csomagtartó, gépkocsifelni, 
fürdőkád (öntött) eladó. Tel.: 
06/30-420-6617.
Nagy satu asztallal, és nagy-
méretű motor eladó. Tel.: 
06/30-261-2935.
Eladó 20-as fiú kerékpár (mo-
dern, bordó színű, magyar 
gyártmány, kitűnő állapotban), 
valamint szekrénysor és Orion 
színes TV. Tel.: 06/30-530-1134.
Elektromos betegágy (matrac-
cal), és négykerekű, elektro-
mos rokkant kocsi (EL-GO) el-
adó. Tel.: 06/70-342-7906.

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.
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.
Feleslegessé vált papír- és 
fémhulladékát ingyen elszál-
lítom! (Mosógép, hűtőgép, 
gázkészülék, autó-motor ak-
kumulátor, stb.) Tel.: 06/30-
265-4197.

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 - minőség el-
lenőr (Karcag),

 - Boltvezető - egyszerűsített foglalkoztatás (Karcag),
 - Gyógytornász (Berekfürdő),
 - Minőségi ellenőr (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),
 - Szakács (Karcag),
 - Sertésgondozó (Kisújszállás),
 - Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és -tenyésztő - állatte-

nyésztési technikus (Karcag),
 - Halász, haltenyésztő (Karcag),
 - Pék - betanított pék (Karcag),
 - Lakatos (Karcag),
 - Forgácsoló (Kisújszállás),
 - Hegesztő, lángvágó (Kisújszállás),
 - Kőműves (Karcag, Kisújszállás),
 - Ács (Karcag),
 - Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő (Karcag),
 - Tetőfedő (Karcag),
 - Kamion - gépkocsivezető (Karcag),
 - Növénytermesztő-gépész, gépszerelő (Karcag),
 - Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgépkezelő - 

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

szállítási foglalkozás - állatgondozó (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozás (Karcag),
 - Egyszerű ipari foglalkozás - karbantartó (Karcag),
 - Egyszerű ipari foglalkozás (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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Megyei I. osztályú bajnokság
2019. május 18. (szombat)
Karcag - Törökszentmiklós 0-1

A hazaiak ellenfele a táblázaton a tiszafü-
redi - már bajnok csapata - mögött tanyázó 
törökszentmiklósi együttes volt. Az alábbi já-
tékosok léptek pályára a találkozón: Belénye-
si - Terjék, Szívós Gy., Kovács L., Szentannai, 
Nagy R., Szőke N., Szívós G., Györfi Gy., Do-
mokos A., Hajdu Zs.
Cserék: Orosz, Szőke R., Erdei, Balajti.
Edző: Orosz István.

A 3. percben Domokos A. elhúzott a bal ol-
dalon, lövésébe egy védő belenyúlt, és a lábá-
ról szögletre pattant a labda. 

A 10. percben Héder R. lövését védte Be-
lényesi.

A 11. percben Nagy R. fordulásból lőtt, és a 
labda elsuhant a bal alsó sarok mellett. 

A 30. percben Nagy R. perdített Domokos 
A. elé, de a kifutó Tóth elszedte előle a lab-
dát. 

A 35. percben egy elvesztett labda után a 

megiramodó vendégcsatár jobbról beadott, 
és Baru 10 méterről a jobb felső sarokba fe-
jelt (0-1).

Az 50. percben Domokos A. 30 méterről 
lőtt, a félmagas lövést Tóth szögletre ütötte.

Az 52. percben Szentannai 18 méteres sza-
badrúgása a jobb felső sarok fölött elhagy-
ta a kaput.

Az 55. percben egy jobb oldalról érkező be-
adást Héder R. a jobb kapufa mellé fejelt. 

A 73. percben Szívós Gy. az alapvonalról 
kapura fejelt, de Tóth védett.

A 78. percben Héder A. 30 méteres lövése 
elment a felső sarok fölött.

A 82. percben Angyal Belényesit megelőz-
ve a felső kapufa fölé emelt nagy helyzetben.

A 86. percben Domokos A. elhúzott a bal 
oldalon, beadását egy védő kifejelte Szőke R. 
elől. 

A játékvezetés miatt ideges és feszült han-
gulatú mérkőzés után Orosz István a követ-
kezőt nyilatkozta: - A bunkerfocit nem tud-
tuk feltörni.

B.I.

nem tudták feltörni a bunkerfocit

Három góllal nyertek
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A nemzeti tehetség Program keretében „Kunok útját 
járva” c. pályázati projekt megvalósulása a Madarász 
imre egyesített Óvoda táncsics krt. 17. óvodájában

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, „A 
hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató progra-
mok támogatása” című, NTP-OTKP-18-0102 pályázati azo-
nosítószámon szereplő „Kunok útját járva” elnevezésű nyertes 
pályázat 2018. szeptember és 2019. május között valósult meg 
a Madarász Imre Egyesített Óvoda Táncsics krt. 17. óvodá-
jában. 

A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás: 
863.000 Ft.

A pályázati programban az óvoda „Kreatív kuckó” kézmű-
ves tehetségműhelye vett részt 10 gyermekkel Nagy Tiborné 
tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével.

A 30 órás program célja a lokális nagykunsági értékek meg-
ismertetése a helyi népi kultúra színes világának, értékeinek 
gyermekek elé tárásával, a néphagyomány ápolásával, átörökí-
tésével, közös megélésével, érzelmi kötődés kialakítása helyi ér-
tékeink, népi kultúránk iránt, a kun tudat csírájának elültetése, 
a kun műveltség formálása a kunok történetének, kultúrájának 
együttes felfedezése által.

A gyermekek egyedi, alkotó módon jelenítették meg produk-
tumaikban átélt élményeiket, a felfedezett helyi népi kultúra 
értékeit, a néphagyományokat, a történeti látványosságokat. 
Megismerkedtek a kunok által alkalmazott jellegzetes techni-
kai fogásokkal, anyagokkal, azok elmélyült, változatos alkal-
mazásával fejlődött kreatív gondolkodásuk, feldolgozási képes-
ségük, miközben gazdagodott alkotó képzeletük, kreativitásuk.

A projekt megvalósítása során a gyermekekkel megtekintet-
tük a kunok öröksége - Népélet a Nagykunságban - című ál-
landó kiállítást, készítettünk kunsági tulipános festett ládát, 
kunsüveget posztóból, tarsolyt bőrből a szülők bevonásával. A 
Kántor Sándor Fazekasházban a helyi népi kézművesség, a fa-
zekas művészet csodáinak megtekintését az agyaggal való is-
merkedés követte. 

Élményszerző programokon vettünk részt helyi alkotómű-
vészekkel együttműködve, Györfi Sándor Kossuth-díjas szob-
rászművésszel, műhelyében, Pinczésné Soós Gyöngyi csipke-
verő, kunhímzővel. 

Lazító programként kirándultunk a debreceni Tímárház- 
Kézművesek Házába, a Bene tanyára, ahol megtekintettük a 
"Pusztai Róka" Nomád Hagyományőrző Egyesület bemuta-
tóját.

Gulyás Ferencné
intézményvezető

A Karcagi Katolikus Egyházközség

2019. június 03-án, hétfőn
17.30 órakor

szentmise keretében
emlékezik meg a város pedagógusairól.

Szeretettel hívjuk és várjuk
az aktív és nyugdíjas pedagógusokat!

Gulyás Zsolt
plébános

Megyei I. osztályú bajnokság
2019. május 25. (szombat)
Tiszafüred-Karcag 5-2 (0-1)

A karcagi csapat ellenfele szombaton a már 
bajnokságot nyert Tiszafüred együttese volt. 
A múlt heti balszerencsés – egy gólos vere-
ség – után egy jó eredmény elérésében biza-
kodtak a vendégek. Az alábbi játékosok vet-
ték fel a küzdelmet az újdonsült bajnok ellen: 
Belényesi-Szőke N., Orosz, Hajdu Zs., Kovács 
L., Szentannai, Nagy R., Erdei, Szívós G., Do-
mokos A., Györfi.

Cserék: Szőke R., Balajti.
Edző: Orosz István.

A 3. percben Domokos A. a szögletzász-
ló közeléből beadott, de a labda végül a ka-
pu mellé ment. 

A 4. percben Domomos A. balról beívelt. 
Nagy R. a 11-es környékén két csel után ka-
pura fordult, és lövése a jobb felső sarokba 
vágódott (0-1).

A 12. percben Montvai indításával Pesti az 
alapvonalig ment, lapos beadása mindenki 
lába előtt elment. 

A 20. percben Montvai fejesét biztosan 
fogta a léc alól Belényesi. 

A 23. percben Pesti üresen állva kapta a 
labdát a 16-oson belül, de a lövés pillanatá-
ban Belényesi nagy bravúrral kiütötte a lab-
dát. 

A 37. percben Pesti jobbról beadott, Mont-
vai közelről azonnal lőtt, de Belényesi lábbal 
védett. 

A 41. percben Orosz szabadrúgása Hajdu 
Zs. elé került, aki 18 méterről fordulásból 
lőtt, de Bollók a bal felső sarok előtt megfog-
ta a labdát. 

A 44. percben Orosz reklamálásért sárga-

lapot kapott, de mivel továbbfolytatta a vitat-
kozást, kapott még egy sárgalapot, így piros 
lappal kiállították.

A 45. percben egy hazai szöglet után 
Vincze fejesét Belényesi a léc alól szögletre 
tolta.

A 48. percben Kovács L. indította a jobb 
oldalon Györfit, a csatár az alapvonal közelé-
ből begurított, és Nagy R. közelről a jobb sa-
rokba talált (0-2).

Az 50. percben Pesti jobb oldalról küldött 
lövése a jobb kapufáról kipattant.

Az 51. percben egy jobbról jött beadást az 
üresen hagyott Montvai a jobb sarokba he-
lyezett (1-2).

Az 57. percben Ábel lövését Belényesi bra-
vúrral kiütötte.

Az 58. percben egy jobbról érkező beadást 
Montvai 10 méterről a bal kapufa mellé fejelt.

Az 59. percben ide-oda pattogott a labda, a 
16-osról Kalóz lőtt, de Belényesi a léc alól ki 
tolta a labdát. 

A 65. percben a tiszafüredi szöglet után a 
védők nem tudtak felszabadítani, Vincze elé 
került a labda, és a csatár 8 méterről a jobb 
sarokba talált (2-2).

A 66. percben Bozsó távoli lövése a bal alsó 
sarokba vágódott (3-2).

A 75. percben egy jobbról érkező beadás-
hoz Kovács L. rosszul nyúlt, a labda Pesti elé 
került, és közelről a hálóba lőtt (4-2).

A 82. percben Bozsó 20 méteres lövése el-
suhant a jobb sarok mellett.

A 84. percben Irhás kapta az átadást a 16-
os vonalánál, és a jobb sarokba lőtt (5-2).

A karcagi csapat edzője, Orosz István a kö-
vetkezőket mondta a mérkőzés után: - Gra-
tulálok a Füred bajnoki címéhez, és sok sikert 
kívánok az osztályozós mérkőzésekhez!

B.I.


