
Október 4-én, pénteken szeles, őszi idő-
ben az Aradi vértanúk terén emlékezett 
a város a 170 évvel ezelőtti eseményekre, 
az aradi vértanúkra, és azokra a hősökre, 
akik vérüket áldozták a szabadságért. 

A megemlékezés, az 1848/49-es magyar 
forradalom és szabadságharc emlékhelyén 
a Kováts Mihály Huszárbandérium huszár-

jainak bevonulásával és a Himnusz közös el-
éneklésével vette kezdetét. A műsorban köz-
reműködött a Karcagi Rézfúvós Kvintett, va-
lamint szavalatával emlékezett a hősökre Ko-
vács Bianka, a Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium 
tanulója. Emlékező beszédet mondott Do-
bos László, Karcag város polgármestere.

(Folytatás a 2. oldalon...)
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Október 7-én, hétfőn hi-
vatalosan is átadták a Kátai 
Gábor Kórház Karcagi szék-
helyén található járóbeteg 
szakellátást biztosító épü-
letrész felújítását.

- Egy újabb fontos lépés ez 
a beruházás, amellyel meg-
történt a Kátai Gábor Kórház 
szakrendelői részének jelen-
tős felújítása, közel 300 millió 
forintból. Ez egy olyan része a 
kórháznak, amely az alapvető 
funkciók ellátásához szüksé-
ges, 30 ezer egészségügyi szol-
gáltatást igénybe vevő beteg 
fordul meg itt évente. Az épü-
letrész felújítása illeszkedik 
a kórház korábbi megújításá-
hoz - kezdte beszédét dr. Faze-
kas Sándor országgyűlési kép-
viselő. Nem is gondolnánk mi-
lyen sokféle egészségügyi szol-
gáltatás áll a rendelkezésünk-
re, s hogy 32 szakmában dol-
goznak orvosok és az őket segí-
tő személyzet itt nap mint nap, 
az év szinte minden napján az 
emberek egészségéért, azért, 
hogy visszakapjuk, meg tudjuk 
őrizni azt. Szeretnék gratulál-
ni a kórház vezetésének, az ön-

kormányzatnak, az egészség-
ügyi szervezeteknek, akik se-
gítségével ezt a fejlesztést si-
került megvalósítani. Meggyő-
ződésem, hogy az itt élő embe-
reknek is joga van ahhoz, hogy 
21. századi színvonalú egész-
ségügyi ellátásban részesülje-
nek. Nekünk, akik a közélet-
ben, Országgyűlésben, a vá-
rosi önkormányzatnál, vagy 

más helyen dolgozunk, köte-
lességünk, hogy ehhez a felté-
teleket megteremtsük. Erősíte-
ni kell az egészségügyet, forrá-
sok, gép- és berendezés vásár-
lások kellenek. Lehet kritizál-
ni, kifogásokat támasztani, de 
a legfontosabb, hogy aki a köz-
életben, az Országgyűlésben 
dolgozik, tegyen azért, hogy a 
kórház fejlődjön, ezáltal a kar-

cagi, nagykunsági és környék-
beli egészségügyi szolgáltatá-
sok színvonala emelkedjen. Er-
re is ékes példa ez a mostani 
fejlesztés - mondta dr. Fazekas 
Sándor, aki megköszönte min-
denkinek, aki segítette a beru-
házás megvalósítását.

- Aki most bejön ide, már rá 
sem ismer a régi rendelőkre - fo-
galmazott F. Kovács Sándor, vá-

rosunk és térségünk országgyűlé-
si képviselője -, de ez a kórház 
többi részére is igaz. A kórház 
folyamatosan megújul, mint 
ahogy az itt dolgozók is szak-
mailag megújulnak. Gratulálok 
a kórház minden dolgozójának 
ahhoz a magas szintű ellátás-
hoz, amit itt tudnak nyújtani. 
Egy kicsi sziget, gyöngyszem a 
magyar egészségügy térképén 
a karcagi kórház. Csodálatos 
épület, még csodálatosabb mo-
dern eszközökkel, és szívvel, 
magas szakmai tudással ren-
delkező szakemberekkel. Kívá-
nom, hogy újuljon a kórház, de 
a legfontosabb értékét őrizzük 
meg, azokat a szakembereket, 
akik itt dolgoznak, akikre az 
egészségünket bízzuk - mondta 
a képviselő, aki jó egészséget kí-
vánt az itt dolgozóknak.

Kovács Szilvia alpolgármes-
ter Karcag város önkormányza-
ta nevében köszöntött minden-
kit, s átadta Dobos László pol-
gármester úr szívélyes üdvözlet, 
aki hivatalos elfoglaltsága miatt 
nem tudott jelen lenni az ün-
nepségen. 

(Folytatás az 5. oldalon...)

Látványos volt a traktoros 
ügyességi verseny

Az aradi vértanúkra emlékeztünk

Október 5-én, szombaton a VI. Karcagi Traktoros Ügyes-
ségi Versenyen fiatal és idősebb gépvezetők álltak rajthoz 
három kategóriában a Zuglógerben.

(Folytatás az 5. oldalon...)
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(...folytatás az 1. oldalról)
- Épp 170 éve vált az ara-

di vesztőhely nemzeti kegye-
letünk oltárává. A mintegy hat 
emberöltő történelmi idővel 
mérve talán nem tűnik olyan 
soknak, mint amilyen sok válto-
zást hordott magában e hol di-
cső, hol tragikus bő másfél szá-
zad. Jöhettek azonban bármi-
lyen viharok, a magyar nemzet 
számára október hatodika meg-
maradt október 6-ának, az ara-
di 13 főtiszt, gróf Batthyány La-
jos miniszterelnök és mártírtár-
saik kivégzésének emlékeként. 
A magyar nemzet nem felejt! - 
mondta a szónok, aki szerint e 
nemzeti gyásznap megőrizte 
jelentését, mondanivalóját.

- A magyar nemzet akkor 
is, amikor a sors a mélységbe 
nyomta, kiáltott az aradi már-
tírok bálványozott alakjaihoz. 
Mi, magyarok önmagunk sor-
sát látjuk vértanúinkban: te-
hetséggel megáldott, elveik 
mellett elkötelezett emberek-
ről szól e nap, de a szabadság 
és függetlenség eszményéről 
is, amelyért az aradi tizenhá-
rom meghalt, de a ránk váró 
feladat és kötelességvállalásá-
ról is szól, amelyért áldozatot 
kell hozni.

- A szabadságharc buká-
sa hadtörténeti szempont-
ból az ország ellen intervenci-
ót elkövető orosz cári hadsere-
gen múlt, ezt az osztrák hadse-
reget irányító politikai-katonai 

elit is jól tudta. Haynau osztrák 
főparancsnok és I. Ferenc Jó-
zsef császár mégis felháborod-
va fogadta, hogy Görgey Ar-
túr és fővezéri törzse 1849. au-
gusztus 13-án az orosz tisztek 
előtt tette le a fegyvert, holott 
a magyar fél ezzel a nemzet-
közi közvélemény előtt tudat-
ta veresége tényleges okát. Az 
osztrák vezetők felháborodá-
sa féktelen bosszúvágyba csa-
pott át, a politikai kompromisz-
szum reménye szertefoszlott. 

A magyar tábornoki kart letar-
tóztatták, és az aradi várba zár-
ták hadbírósági tárgyalásukig. 
Az aradi foglyok még remény-
kedtek abban, hogy 1849. ok-
tóber 4-én, az uralkodó név-
napján amnesztiát kapnak. De 
minden remény szertefoszlott, 
mert helyette Haynau végzé-
se érkezett meg. Másnap Kari 
Ernst törzshadbíró felsorakoz-
tatta a tábornokokat, s kihirdet-
te az ítéleteket. Ezután megbi-
lincselték, majd visszavezették 
őket a cellájukba, megtagadva 
tőlük azt a kérést, hogy együtt 
tölthessék az utolsó napot.

170 éve, 1849. október 6-án, 
egy szombat estén szürkületkor 
vezették elő az első négy halál-
raítéltet: Kiss Ernő, Schweidel 
József, Dessewffy Arisztid tá-

bornokokat és Lázár Vilmos ez-
redest. Kiss és Schweidel, mint 
nem harcoló alakulatok tagjai, 
kegyelemből kaptak lőpor és 
golyó általi halált, Dessewffy és 
Lázár pedig azért, mert osztrák 
és nem orosz tábornokoknak 
adták meg magukat. Kiss Ernő a 
kivégzőosztag lövése előtt a le-
genda szerint felkiáltott: „Isten 
büntesse meg hóhérainkat!” Ta-
lán éppen ezért, talán a véletlen 
műve volt, hogy a kivégzőosz-
tag lövései elkerülték, így tár-

sai agyonlövése után őt közvet-
len közelről végezték ki. Az álta-
luk csatatereken oly sokszor le-
győzött és megalázott osztrák 
hadsereg dühös vérszomjának 
ezután következett az újabb fe-
jezete. Elővezették a kötél álta-

li halálra ítélt kilenc táborno-
kot: lovag Poeltenberg Ernőt, 
Török Ignácot, Lahner Györ-
gyöt, Knezic Károlyt, Nagysán-
dor Józsefet, gróf Leiningen-
Westerburg Károlyt, Aulich La-
jost, Damjanich Jánost és gróf 
Vécsey Károlyt. Sorsuk sötéte-
déskor teljesedett be - idézte 
fel Dobos László az eseményeket, 
majd a következőkkel folytatta:

- Mai szemmel nézve koncep-
ciós ítéletek kiszabásában kulcs-
szerepet játszó Ernst törzs-had-
bíró, és az ítéletek lebonyolítá-
sát végző Howiger várparancs-
nok a kivégzést követően el-
rettentésül az elítéltek tetemét 
közszemlére tette. Nemeskürty 
István művéből ismert részlet, 
hogy ekkor már Arad-szerte fél-
reverték a templomok harangja-
it, az osztrák katonák pániksze-
rűen futkosva próbálták csitíta-
ni a városon végigfutó dühöt és 
felháborodást. Október 6-án es-
te az agyonlőtt tábornokokat a 
sáncárokban, a felakasztott vér-

tanúkat pedig a vesztőhelyen 
földelték el.

Tisztelt Megemlékezők! Em-
lékezzünk Kiss Ernő vértanú 
szavaira: Isten büntesse meg 
hóhérainkat - s azt se feledjük, 
a magyar nemzet nem felejt! Az 
1848-49-es magyar szabadság-
harcot lezáró aradi kivégzések, 
a szintén ekkor kivégzett gróf 
Batthyány Lajos miniszterelnök, 
a később kivégzett tisztek - Ka-
zinczy Ferenc fia, Kazinczy La-
jos és társaik - példája történel-
mi üzenetet hordoz. Az üzenet, 
amit a honvéd főtisztek hősies-
ségére emlékezve évente meg-
fogalmazunk, a nemzet egész 
számára érvényes figyelmezte-
tésekben ragadható meg. Lé-
lekszámban kis nemzet a ma-
gyar, de lelkében óriás, azonban 
jövője, és további felemelkedé-
se kérdésessé válik, ha a nem-
zet egésze érdekében nem tu-
dunk együtt, és jól dönteni. 170 

év után ma ismét döntések és 
válaszutak előtt állunk. Hat em-
beröltő igazolta, hogy az ide-
gen eszmék, a szélsőségek tév-
útra vitték nemzetünket. A ma-
gyarság jövője a családjára, a 
nemzetére és a múltjára büsz-
ke, hagyományaihoz ragaszko-
dó magyarságban gyökerezik. 
Isten áldja e napon is mártír hő-
seinket - zárta ünnepi beszédét 
Dobos László, majd koszorúzás-
ra került sor. Az emlékmű előtt 
koszorút helyezett el a Karcag 
Városi Önkormányzat nevében 
Dobos László polgármester, 
Kovács Szilvia és Gyurcsek Já-
nos alpolgármesterek, valamint 
Rózsa Sándor jegyző, az Or-
szággyűlés nevében dr. Faze-
kas Sándor országgyűlési kép-
viselő hajtott fejet a hősök em-
léke előtt, majd a járás vezetői, 
az intézmények, a pártok, a ci-
vil szervezetek képviselői is el-
helyezték a kegyelet virágait az 
emlékműnél.

Brehó Mónika

KÖZÉLET
Közéleti szilánkok
És hamarosan a 
„világosság”…
A jegyzet címe kétségtelenül utal arra 

az angol film címére, amely majd napra 
pontosan 49 évvel ezelőtt került bemuta-
tásra. Az izgalmas, érdekfeszítő thrillerben 
- bár a címében „sötétség” szerepelt - az 
utolsó képsorokban megoldódott a bűn-
ügy rejtélye, „kivilágosodott” a történet.

Ez jutott eszembe, amikor a minap 
egy régi MSZP-s szimpatizáns ismerő-
sömmel találkoztam, aki felháborodottan 
ecsetelte milyen mocskos, gyomorforga-
tó ez a választási kampány, lejáratják a 
„baloldali összefogás” jelöltjeit, különfé-
le trükközött, megvágott hang- és vide-
ofelvételekkel. Mert már olyan fejlett a 
photoshop-technika - mondta -, hogy bár-
kinek a fejét simám rá tudják illeszteni egy 
másik embernek a nyakára, az eredeti he-
lyére egy videofilmben. Aztán, hogy még 
jobban nyomatékot adjon a „józan pa-
raszti esze” logikájának, nekem szegez-
te érvelése fő tromfját: „Mit gondolsz, ha 
nyáron készült a felvétel a „kólázó” önkor-
mányzati politikusokról, akik több tíz mil-
liós korrupcióikról beszélgettek egymás-
sal örömlányok társaságában, akkor nem 
vitte volna el őket már másnap - de legké-
sőbb egy hét múlva -, a bűnügyi rendőrség 
akciócsoportja?”

Elmondtam neki, hogy ez miért nem 
olyan egyszerű, és elmeséltem egy régi ese-
tet a „látszat és valóság” viszonyáról, ami 
velem történt még a ’90-es évek vége felé.

Egyik kocsmáros ismerősöm, akinek 
az egységébe gyakran eljártam biliárdoz-
ni megkért, hogy segítsek neki lebuktatni 
egyik „törzsvendégét”, aki szerinte rend-
őrségi besúgó. Előadta a tervét és rá is áll-
tam, mert én sem igazán kedveltem a spic-
liket. (Lévén, hogy annak idején a III/III-as 
szervek jóvoltából néhányan rám is va-
dásztak, máskülönben is, világ életemben 
utáltam a mószerolást.)

Az egyik nyári délután telefonált is, 
hogy menjek, mert ott van az illető a kocs-
mában, olvassa a Népszabadságot a sa-
rokban, csak néhány lézengő, unatkozó 
vendég van rajta kívül. Három kilométer-
re laktam a kricsmitől, de ott voltam kocsi-
val tíz percen belül. A kocsmáros fennhan-
gon biliárdpartira hívott ki, a tét egy üveg 
sör, és egy feles volt. El is kezdtük a játé-
kot. Bár nem én voltam a környéken a leg-
jobb biliárdos, de elég jól lökdöstem a go-
lyókat és egyáltalán nem volt a „törzsven-
dégünk” számára sem feltűnő, hogy simán 
nyertem a partit. Rögtön le is tette az asz-
talomra a kocsmáros az üveg sört és a fe-
lest. Meghúztam az üveget, majd lehaj-
tottam a féldecit is. Na, akkor egy visz-
szavágót! - mondta a kocsmáros. Azt is 
megnyertem. Közben a „törzsvendég” ki-
ment rágyújtani, és az ablakon keresztül 
láttuk, hogy előveszi a „bunkófonját”, tár-
csázni kezd.

Fél óra múlva, amikor szálltam be az 
autómba, már ott is volt mellettem egy 
rendőrautó. Kipattantak a kocsijukból és 
megkezdték a szabályszerű igazoltatást, 
iratok- és szondaellenőrzést. A három-
szori szondázás sem mutatott ki semmit: 
ugyanis a kocsmáros egy üres „kőbányász- 
üvegébe” előzőleg alkoholmentes sört töl-
tött, a féldecisbe meg teát...

  -ács-

Az aradi vértanúkra emlékeztünk
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Október 3-án, csütörtökön 
adták át hivatalosan a Zöld-
fa úti Óvodát, mely az elmúlt 
egy évben kívül-belül teljesen 
megújult, gyermek és környe-
zetbarát lett.  

- Szeptemberben beköltöz-
tünk a gyerekekkel a gyönyörű-
en megszépült Zöldfa úti Óvo-
dánkba, amely teljesen meg-
újult kívül-belül - fogalmazott 
köszöntőjében Gulyás Ferencné, 
a Madarász Imre Egyesített 
Óvoda vezetője.

- Az épület igazi gyerekba-
rát lett, szép színes mosdókat 
kapott mind a három csopor-
tunk, a bútorzatunk is meg-
újult. A beruházás során nagy 
gondot fordítottak az energia-
takarékosságra, ami nekünk 
is nagyon fontos, hiszen ez az 
óvodánk Örökös Zöld Óvoda. 
Ez a városban az egyik olyan 
óvoda, amely igazából óvodá-
nak épült 1980-ban. Akkor egy 
nagyon modern óvoda volt a 
Nagyvénkerti lakótelep szom-
szédságában, de 40 év után bi-
zony szükségessé vált a megújí-
tása. Épületbővítés nem történt, 
de azok a funkciók, amelyek 
megvoltak, megmaradtak. Egy 
nagyon modern környezetben 
tudjuk használni a külső tera-
szokat is, amelyek biztosítják a 
gyermekek számára, hogy rossz 
időben is ki tudjunk menni le-
vegőzni vagy kisebb csoportok-
ban mozgásos, kézműves tevé-
kenységet szervezzenek ott az 
óvó nénik.

A csoportszobákban elérhe-
tő a vezeték nélküli internet, 
rendelkezésre áll projektor, 
tablet, amit be tudunk illesz-
teni a fejlesztési folyamatokba, 
hiszen a digitalizált világban 
már az óvodások is találkoz-
nak ezekkel, a mi feladatunk, 
hogy az okos eszközök haszná-
latára megtanítsuk őket. A há-
rom csoportos óvodában a 66 
kisgyermek számára új, színes 
bútorokat, székeket, kisaszta-
lokat, szőnyegeket, szekrénye-

ket, polcokat és új játékokat vá-
sároltunk, így a szakmai tarta-
lom is meg tud újulni. Ez most 
a legszebb óvodánk. Nagyon 
büszkék vagyunk rá, hogy in-
tézményünk fenntartója, Kar-
cag város önkormányzata ki-
emelt feladatként tekint a meg-
újításra, felújítására, mi, pedig 
az óvodákban dolgozó peda-
gógusok és nevelő munkát se-
gítő dolgozók, kiemelt feladat-
ként tekintünk arra, hogy egy 
nagyon magas szintű óvodai 
nevelés valósuljon meg Karca-

gon - ígérte Gulyás Ferencné, 
aki megköszönte mindenkinek 
a munkáját, aki részt vett a fel-
újításban.

- Szeretnék gratulálni Pol-
gármester Úrnak, a hivata-
li dolgozóknak, mindenkinek, 

akinek része volt ebben a mun-
kában. Legfőképpen ahhoz gra-
tulálok, hogy egy olyan város-
vezetés van Karcagon, aki a 
központi forrásokat ütemesen 
fel tudja használni, így min-
den óvoda megújult. Ez nagy 
dolog - fogalmazott dr. Faze-
kas Sándor országgyűlési kép-
viselő. E mellett vannak továb-
bi intézményi felújítások. Most 
a Kováts Mihály iskolánál és a 
Varró István iskolánál, koráb-

ban a mezőgazdasági iskolá-
nál és egyházi létesítményeknél 
egyaránt voltak, ami szintén 
annak a jele, hogy a városban 
van fejlődés. Kívánom, hogy ez 
a jövőben is így legyen, és ha-
sonló rendezvényeknek lehes-
sünk részesei. Ha a városi élet-
nívó, és az épített környezet fej-
lődik, még magasabb szinten 
képes azokat a szolgáltatásokat 
biztosítani, amelyekre minden 
családnak, minden karcaginak 
szüksége van - fogalmazott a 
képviselő.

F. Kovács Sándor, városunk 
és térségünk országgyűlési kép-

viselője szerint nagy öröm egy 
felújított óvoda átadásán lenni.

- Meghatározó élmény az 
óvoda gyermek, szülő és óvo-
dapedagógus számára is, mert 
ekkor kell a legtöbb szeretet, 
odafigyelés, s az sem mindegy, 
hogy milyen világítása, fűtése, 
komfortfokozata van egy óvo-
dának, mert ott van egésznap a 
gyermek, de az óvónő, a dajka, 
a segítő is. Gratulálok Karcag 
város vezetésének, Polgármes-

ter Úrnak, Alpolgármester Úr-
nak, Asszonynak és a képvise-
lő-testületnek, hogy odafigyel-
tek arra, hogy minden óvodánk 
megújuljon, s az onnan kikerü-
lő gyermekek jó szakmai, sze-
retetteljes környezetben, és mo-
dern 21. századi környezetben 
tudjanak elindulni a még na-
gyobb feladatra, az iskolába - 
vélte a képviselő, aki arra kérte 
az óvodapedagógusokat, hogy 
ebben a csodálatos és szép kör-
nyezetben úgy készítsék fel a 
gyermekeket, hogy minél keve-
sebb legyen a trauma iskolába 
menetkor.

- Elérkeztünk ahhoz a pilla-
nathoz, amikor birtokba adhat-
juk hivatalosan is ezt az épü-
letet, ezt az óvodát a gyerme-
kek számára - kezdte köszöntő-
jét Dobos László, Karcag város 
polgármestere.

- Rendezvényeken látjuk, 
hogy a gyermekek már olyan 
felkészítést kapnak, ami a 21. 
századnak megfelel. Ahogy te-
lik az idő, annál jobban szere-
tek óvodába járni, mert egy-

re több szépül és újul meg vá-
rosunkban, ami óriási dolog, 
hiszen úgy indultunk neki en-
nek a ciklusnak és a követke-
zőnek is úgy szeretnénk, hogy 
a nevelési és oktatási intézmé-
nyeink újuljanak meg. Karca-
gon kivétel nélkül mindegy mi-
lyen fenntartásban van az in-
tézmény, megújul. A kormány 
célja is az, hogy a családokat 
ezzel is támogassuk, hiszen 
nem mindegy, hogy a gyerme-
kek milyen helyen nevelődnek 
és oktatódnak. Megyénk is eh-
hez járult hozzá a legkülönbö-
zőbb TOP-os pályázatokkal. 
Így jutottunk mi is ilyen fejlesz-
tési lehetőséghez, a képviselő-
testület tagjaival is ezt a vona-
lat képviseljük, hiszen elemi ér-
dekünk, hogy egy olyan gene-
ráció nevelődjön és kerüljön ki 
a bölcsődékből, óvodákból, is-
kolákból, akik meg fogják áll-
ni a helyüket a későbbiek folya-
mán. Azért dolgoztunk eddig, 
és a jövőben is azért fogunk, 
hogy oktatási intézményeink jó 
alapot adjanak, megújuljanak, 
megszépüljenek. Most sikerült 
egy olyan pályázatot nyernünk, 
amely lehetővé teszi a bölcső-
de három pavilonjának a meg-
újítását, ez 500 millió forintos 
beruházás lesz a közeljövőben 
- jelentette be a városvezető, aki 
megköszönte mindenkinek a 
munkáját a tervezéstől, kivite-
lezésen át, a szülőkig, dolgozó-
kig, aki segítette az óvoda meg-
újítását, amely ahogy fogalma-
zott, egy csoda lett.

- Nem ez az utolsó ilyen be-
ruházás, innen szeretnénk foly-
tatni ha meglesz az a közös ösz-
szefogás, erő, ami eddig is to-
vábblendített és vitt bennünket 
a fejlesztésekben, ugyanígy fog-
juk tenni a dolgunkat a továb-
biakban is - ígérte Dobos László.

DE

ÁtadtÁk a FeLújított ZöLdFa úti óvodÁt



4 2019. október 11.

A hagyományokhoz híven, most is megtartották a 
Györffy István Katolikus Általános Iskolában a két első 
osztály és az új dolgozók eskütételét, azaz a Fecskeavatót, 
majd a nyolcadikosok egy ajándékkal köszöntötték a leg-
kisebb györffyseket.

Ezután az alsós osztályok szüreti felvonulása kezdő-
dött, majd a hatodikosok tánca után, Oroszné Millink-
hoffer rita táncpedagógus vezetésével szüreti mulatság 
vette kezdetét. A nap végén Kovács Miklósné igazgató 
ismertette, és átadta az osztályok közötti hulladékgyűj-
tés eredményét.

de

HÍREK

Palánta piknik keretében tartotta a refor-
mátus templom melletti parkban a Karca-
gi Nagykun Református Általános Iskola első 
osztályosainak hagyományos „avatóját.” Mint 
Földváriné Simon Ilona igazgatótól megtud-
tuk, szeptemberben 60 „palánta” érkezett az 
iskolába, a három elsős osztályba. A tanító né-
nik: Gulyás-Szentesi Katalin, Tóthné Harsányi 
Adrienn és Kolozsi Judit nagy szeretettel vár-
ták a gyerekeket.

A pikniken a templomkertben az avató két 
második osztály és a legkisebbek, az avatottak 
gyűltek össze. A „nagyok” lettek a tanúi az első-

sök tréfás fogadalomtételének, miszerint meg-
ígérik, hogy nagy ködben is megtalálják az isko-
lát és nem csomagolják a matek füzetbe a kaka-
ós csigát. Az érdekes feladatok után a másodi-
kos tanulók tréfás tanácsokkal látták el kisebbe-
ket. „Fő feladatod, hogy mindig légy vidám, fő 
feladatod, hogy nálunk otthonod megtaláld!”

A jókedvet fokozta a közös játék, majd az ár-
nyas fák alatt jóízűen fogyasztották el a gyere-
kek az uzsonnát. Hagyományos kunsági süte-
mények kerültek a piknikes kosárba, lekváros 
papucs és pogácsa, limonádéval.   

DE

Palánta piknik a Refiben

Október 3-án, csütörtökön 
a Györffy István Katolikus Ál-
talános Iskola tanulói, taná-
rai és a városvezetés is tisztel-
gett az intézmény névadója ha-
lálának 80. évfordulójára ren-
dezett ünnepségen. Az emlé-
kezés a Múzeumparkban vet-
te kezdetét, majd az iskolában 
folytatódott.

A Múzeumparkban Györffy 
István szobránál Kovács Mik-
lósné igazgató emlékezett meg 
a jeles karcagi tudósról. Felele-
venítette életének főbb állomá-
sait, életpályájának főbb mon-

danivalóit, és emlékeztetetett 
Györffy István szellemi hagya-
tékán túl mindarra, hogy mi-
lyen fontos magyarságunk meg-
őrzése, hagyományaink ápolása.

A műsorban közreműkö-
dött Posztósné Gyarmati Éva, 
az iskola magyartanára, az is-
kola énekkara, és Molnár At-
tila, 8. a. osztályos tanuló. A 

névadó szobránál először dr. 
Fazekas Sándor és F. Kovács 
Sándor országgyűlési képvise-
lők koszorúztak, majd Karcag 
Városi Önkormányzat nevében 
Dobos László polgármester, 

Gyurcsek János alpolgármes-
ter és Rózsa Sándor jegyző he-
lyezte el az emlékezés virágait. 
A Kátai Gábor Kórház vezető-
sége, a Györffy István Nagykun 
Múzeum munkatársai, az isko-
la vezetői és diákjai is lerótták 
tiszteletüket a tudós előtt.

Ezt követően az iskola könyv-
tárában „A mézeskalácsos Kar-
cag” című kiállítást, az egyko-
ri diák, Víziné Kovács Klá-
ra hobbista mézeskalács-készí-
tő munkáiból Pánti Ildikó ön-
kormányzati képviselő, az isko-
la nyugalmazott igazgatója nyi-

totta meg, aki beszéde kezdetén 
felidézte Györffy István nép-
rajztudós gondolatait: „a ma-
gyar nép önmagát csak úgy 
őrizheti meg az emberiség szá-
mára, ha azt adjuk ami sajáto-
san a miénk és csak a miénk”, 
majd kiemelte, hogy ünnep ez a 
nap, egyrészt a névadóról való 
méltó megemlékezés kapcsán, 
másrészt az iskola egykori nö-
vendéke, tanítványa munkáiból 
nyílt kiállítás miatt. Pánti Ildi-
kó szót ejtett arról is, hogy min-
dig öröm egy intézmény életé-
ben, ha egykori tanulói vissza-

térnek. Legyen az egy rövid lá-
togatás, vagy éppen egy olyan 
alkalom mint a mostani, ahol 
beszámolnak a volt tanítványok 
arról, hogy az iskola elvégzését 
követően hogyan alakult az éle-
tük, és miben tudtak igazán ki-
teljesedni. A megható köszöntő 
után a kiállító is szólt a megje-
lentekhez és megköszönte a le-
hetőséget, hogy egykori iskolá-
jában bemutathatja alkotása-
it. A napot a Györffy-vetélkedő 
zárta az iskola felső tagozatos 
diákjai számára.

Brehó Mónika

Fecskeavató a Györffyben

Megemlékeztek a névadóról, Györffy istvánról

Lapzárta: 2019. október 14. 
(hétfő) 12.00 óra
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Október 3-án, pén-
teken adtak át egy 
gyümölcsfeldolgozó 
üzemet. 

     
A tulajdonosok ne-

vében Kovácsné Ró-
zsa Edit elevenítette 
fel a kezdeteket. E sze-
rint 7 éve kezdték a lek-
várokat, majd a szörpö-
ket készíteni, amelye-
ket eleinte helyi piaco-
kon, vásárokon értéke-
sítették, ma már üzletekben és vendéglátóhelyeken is kaphatóak. Sikeres pályá-
zatuknak köszönhetően tudták ezt a mintegy 50 millió forintból megvalósult 
üzemet megépíteni.

- Jó látni egy olyan családi vállalkozást, amely önerőből indult és min-
den évben egy kicsit jobb, szebb, nagyobb lett. Kívánom a családnak, a 
vállalkozásnak, hogy kitartó munkával ezeket a karcagi finomságokat to-
vábbra is kiváló minőségben tudják megőrizni – fogalmazott köszöntőjé-
ben F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője.

- Külön öröm, amikor a városban egy olyan vállalkozás működik, amely 
karcagi földön termett gyümölcsöket dolgoz fel - hangzott el dr. Fazekas 
Sándor országgyűlési képviselő köszöntőjében. - A vidékfejlesztési politikájá-
nak jól látható, kézzelfogható eredménye az, amikor a gazdálkodói szellem, 
a feldolgozásban testet öltő tudás az állami lehetőségekkel összekapcsoló-
dik, s eredményeként, egy újabb karcagi élelmiszer-feldolgozóüzem jelenik 
meg a városban. Illeszkedik abba a sorba, amely az elmúlt években a karca-
gi élelmiszeripar helyreállításaként is leírható: növényiolaj-feldolgozóüzem-
mel, pálinkafőzdével és kukoricamalommal került fel a város újra az ország 
térképére - mondta el dr. Fazekas Sándor.

Dobos László, Karcag város polgármestere szerint a Kovács család törté-
nete igazi sikertörténet, hiszen „házi lekvár- és szörpfőzésből” komoly csalá-
di üzemmé nőtte ki magát a vállalkozás. - Példa lehet mindenki előtt az a fej-
lődés, akarat, kitartás, amely hozzásegítette a családot a vállalkozás növeke-
déséhez - jelentette ki a városvezető.  

Brehó Mónika

HÍREK

(...folytatás az 1. oldalról)
A megjelenteket az önkormányzat nevében Dobos Lász-

ló polgármester, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő 
és ifj. Hubai Imre, a zsűri elnöke köszöntötte, majd kezdetét 
vette a megmérettetés.

A verseny szünetében a nádudvari csikósok és a Pusztai 
Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület lovasai látványos 
bemutatókkal szórakoztatták az érdeklődőket, a Kátai Gábor 
Kórház pedig ingyenes szűrővizsgálatokat tartott, a gyereke-
ket népi játékok is várták.

Látványos volt a traktoros ügyességi verseny

(...folytatás az 1. oldalról)
- Örömmel lép be az ember erre a fo-

lyosóra, a 21. századi technikai vívmá-
nyokkal teli környezetben már minden-
ki sokkal kiegyensúlyozottabb és mosoly-
gós munkát tud végezni, és a beteg is ki-
csit jobban érzi magát. Karcag város ve-
zetése is büszke lehet arra, hogy a kórház 
vezetése pályázatokat ír és nyer, így a dol-
gozók ilyen fantasztikusan megújult, na-
gyon szép, igényes környezetben tudnak 
dolgozni és betegeket ellátni - fogalmazott 
az alpolgármester.

dr. Gondos Mik-
lós, az Állami Egész-
ségügyi Ellátó Köz-
pont főigazgatója sze-
rint a kórházi meg-
újulásnak nincs vége, 
de a gyógyító mun-
ka elégedett dolgo-
zók nélkül nem megy. 
- Nagy szükségünk 
van önökre, akik ezt 
az intézményt mű-
ködtetni fogják. A be-
tegek is a legnagyobb 
hálával fognak önök-
re nézni, mert mindent megtesznek azért, 
hogy a kórház fejlődjön. Mi az elkövetke-
zőkben is biztosítjuk a munkaeszközöket, 
a kórház a beteg- és vérszállításra 2 elekt-
romos autót fog kapni - mondta a szakem-
ber. nagyné lászló erzsébet, a kórház fő-
igazgatója megköszönte a fenntartó anya-
gi segítségét, s szólt arról, hogy a beruházás 
folytatódik, akadálymentes lépcsőfeljáróval, 

eszközökkel gyarapszik a szemészeti, fül-
orr- gégészeti, a sebészeti és traumatológi-
ai szakrendelő. - Köszönetet mondok mind-
azért a munkáért, amit együtt elvégeztünk 
itt, az elmúlt 12 hónapban, hiszen nem volt 
egyszerű ütemezetten átadni a rendelőket a 
felújításra, amikor a betegellátás biztosítá-
sa volt az elsődleges szempont. Köszönöm 
minden ellátottnak a türelmet. Szeretném 
megköszönni az uniós forrás lehetőséget a 
magyar kormánynak, az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának és az Állami Egész-

ségügyi Ellátó Központnak azt a plusz 31 
milliós forrást, amely szükséges volt a pályá-
zat megvalósításához - mondta a főigazgató, 
majd az ünnepség folytatásaként a nemze-
ti színű szalagot dr. Suba László, dr. Gondos 
Miklós, F. Kovács Sándor, Nagyné László Er-
zsébet, dr. Fazekas Sándor és Kovács Szilvia 
vágta át, ezzel átadva a felújított rendelőket.

de

FelújítOttáK a járóbeteG 
SzaKrendelőKet iS

Gyümölcsfeldolgozó épült Karcagon
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Benedek Elek születésének 
160. évfordulójának tiszteletére 
a Refi általánosban ismét meg-
teremtettük minden alsós gyer-
mek számára a mesehallgatás 
varázsának mással nem pótol-
ható alkalmát. A Magyar Nép-
mese Napját 2005 óta ünne-
peljük a Magyar Olvasótársa-
ság kezdeményezésére. Céljuk 
az volt, hogy a népmesék fenn-
maradjanak és a mesékben 
élő bölcsesség tovább éljen az 
új generációkban. A Magyar 
Népmese Napja egyúttal moz-
galom, határon átívelő kultu-
rális és társadalmi esemény is.

A jeles napon iskolánk pedagógusai 
megkülönböztetett tisztelettel fordultak 
mind a magyar, mind más népek me-
séi felé. Ezen a napon az alsó tagozaton 
a tanórák anyaga egy-egy kiválasztott 
népmese köré épült. Alsós osztályaink-
ban néhány mesét hallgattak meg a gye-
rekek a tanító néni felolvasásával. Sor 

került a mesék dramatizálására, báb-
előadások tartására.

„A kisgyermekkorban hallott, majd - 
majd egyre jobban megismert mesék a 
későbbi sikeres próbatételek zálogai. Így 
adnak az anyák hamuba sült pogácsát, 
és az apák felszerszámozott lovat gyere-
keiknek!”

Iskolavezetés, Refi

„Ezer szerencse, hogy öreganyádnak szólítottál!”

POSTALÁDA

HÍREK

Nemrégiben újult meg a Madarász Imre Egyesített Óvo-
da Takács Péter úti Tagóvodájának kapubejárója Karcagi-
Nagy Zoltán, a körzet önkormányzati képviselőjének se-
gítségével. A részletekről a képviselőt kérdeztük.

Karcagi-Nagy Zoltán elmondta, hogy rendszeresen láto-
gatja, és kiemelt figyelmet fordít a körzetében lévő két óvoda, 
és egy iskola állapotára, felszereltségére. Így volt ez legutóbb 
is, amikor a képviselői keretből modern technikai eszközöket 
segített biztosítani az intézmények számára. Mivel a képviselő 
rendszeresen látogatja a körzetében lévő oktatási-nevelési in-
tézményeket, soha nem kerüli el a figyelmét egy-egy javításra 
váró rész. Így volt ez a Takács Péter úti Tagóvoda esetében is, 
hiszen a kapubejáró nagyon megrongálódott.

- Akkor határoztam el, hogy mindenképpen rendbe kell 
tenni ezt az óvoda előtti részt. Ami sikeresen meg is történt, 
így már egy kulturált bejáró fogadja reggelente a gyermekeket, 
szüleikkel együtt - mondta el a körzet képviselője.

Gulyás Ferencné, a Madarász Imre Egyesített Óvoda intéz-
ményvezetője szerint is hatalmas öröm, hogy megújult a bejá-
ró, mivel az óvodába érkező gyermekek és a szülők nagy része 
kerékpárral közlekedik, és a megrongálódott kapubejáró meg-
nehezítette a haladásukat.

- Köszönjük képviselő úrnak, hogy hozzájárult a bejáró 
rendbetételéhez, ezzel biztonságossá téve az óvoda előtti terü-
letet - fogalmazta meg az intézményvezető.

Posztósné Kovács Éva, a Takács Péter úti Tagóvoda vezető-
je is köszönetét fejezte ki Karcagi-Nagy Zoltánnak a segítsé-
gért, amelynek a szülők is nagyon örültek.

A további elképzelések között szerepel a Baross úti járdafel-
újítás, amely egészen a Morgó csárdától a Mészáros utcáig fog 
terjedni.

- Fontos megemlíteni, hogy a Baross úti zug útalapja is el-
készült. Nagy öröm számunkra, hogy munkahelyteremtő be-
ruházásként a volt karcagi rizshántoló malom helyén meg-
nyílt a kukoricamalom, amely szintén a körzet területén talál-
ható, illetve a vasútállomás is gyönyörűen megújult, csakhogy 
néhányat említsek a már meglévő beruházások közül - sorolta 
Karcagi-Nagy Zoltán önkormányzati képviselő.

Brehó Mónika

Megújult a takács Péter 
úti óvoda bejárója 

Előkészítő foglalkozások indulnak református
iskolánkban nagycsoportos óvodások részére, 

a 2020/2021-es tanévre.

A szülői megbeszélés időpontja:
2019. október 21. (hétfő) 17.00 óra

Helye: karcag, varró u. 4. (földszint)
Telefon: 06/59-400-577

Minden érdeklődő szülőt szeretettel hívunk és várunk!   
Iskolavezetés

A konyhakertészkedés nemcsak meg-
teremti az asztalravalót, a kertben va-
ló munkálkodás nemcsak boldogsággal 
tölt el, hanem tanít is minket türelemre, 
odafigyelésre, a kétkezi munka megbe-
csülésére - fogalmazott Farkas Sándor, 
az Agrárminisztérium miniszterhelyet-
tese az OMÉK-on rendezett A Legszebb 
konyhakertek díjátadóján.

Hetedik éve díjazzák a Legszebb Kony-
hakertek országos program legkiválóbb-
jait. Az egyre szélesedő versengés arra is 
rámutat, hogy a lényeg talán nem is a ter-
més, a leszedett gyümölcs, vagy a földből 
kihúzott zöldség, hanem az odavezető út. 
A kert a rendszeres munka, az odafigye-
lő törődés által lesz tulajdonosának féltett 
kincse - mondta a miniszterhelyettes.

Farkas Sándor megfogalmazása szerint 

megcsodálhatjuk a japánkerteket, elláto-
gathatunk botanikus kertekbe, vágyakoz-
va nézhetjük a díszkerteket, de mégis a 
legszebb, a szívünknek legkedvesebb az 
lesz, ami otthon van, ami a miénk. Lehet 
az a balkonon, vagy a ház végében, állhat 
néhány cserépnyi palántából, vagy tere-
bélyes fákból, az biztos, hogy féltő gond-
dal ápoljuk, és lelkesen örülünk minden 
egyes új hajtásnak. Ezen kívül megmutat-
ja azt is, mennyivel finomabb a saját ma-
gunk által termelt zöldség és gyümölcs, 
milyen értékes, és összetett a természet 
rendszere.

A miniszterhelyettes kitért arra is, hogy 
a Legszebb konyhakertek program igazán 
nemes célt szolgál, mégpedig azt, hogy 
ezeket az érzéseket minél többen átél-
jék, és egyre többen kedvet kapjanak saját 
kertjük megszépítésére. A program fon-
tos küldetése az is, hogy minden generá-
ciót megszólítson. Az évek során ez a pá-
lyázati lehetőség nagyon sok kertművelő-
höz eljutott. Ezért is fontos, hogy a kezde-
ményezést az Agrárminisztérium évek óta 
figyelemmel kíséri és támogatja, tisztelet-
ben tartva annak alulról építkező jellegét - 
fogalmazott Farkas Sándor.

Kovács Szilvia, a Legszebb Konyhaker-
tek ötletgazdája, programigazgató, Karcag 
város alpolgármestere elmondta: a 2012-
ben életre hívott program mára országos 
méretűvé duzzadt. Ebben az évben 378 
településről közel 2500-an neveztek. Kö-
zülük a zsűri 45 kertet talált országos el-
ismerésre méltónak. Tulajdonosaik a 79. 
OMÉK alkalmából vehették át díjaikat.

Forrás: kormany.hu

A legszebb konyhakerteket díjazták az OMÉK-on

Képünkön Kovács Szilvia alpolgármester 
ötletgazda, programigazgató

SZÜLŐi tÁjÉkoZtató



2019. október 11. 7

HiRdetMÉNY
tisztelt választópolgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2019. október 13. napján (vasárnap) megtartásra kerülő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, 
valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán Karcag településen az alábbi jelöltek indulnak:

Polgármesterjelöltek
Szavazólapi sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1. DOBOS LÁSZLÓ FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
2. DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

1. számú választókerület helyi önkormányzati képviselőjelöltjei
Szavazólapi 

sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1. SEBŐK JÓZSEF JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

2. MOLNÁR PÁL FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

3. KINCZEL LÁSZLÓ
RICHÁRD MOMENTUM MOZGALOM

2. számú választókerület helyi önkormányzati képviselőjelöltjei
Szavazólapi 

sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1. DR. KANÁSZ-
NAGY LÁSZLÓ

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

2. LENGYEL JÁNOS JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

3. TOKAJI SÁNDOR 
ÁKOS MOMENTUM MOZGALOM

3. számú választókerület helyi önkormányzati képviselőjelöltjei
Szavazólapi 

sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1. TASI DÁVID MOMENTUM MOZGALOM

2. NAGYNÉ LÁSZLÓ 
ERZSÉBET

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

3. KISARI SÁNDOR JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

4. számú választókerület helyi önkormányzati képviselőjelöltjei
Szavazólapi 

sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1. DR. SÉLLEI ILONA JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

2. LOVAS KRISTÓF 
MÁTÉ MOMENTUM MOZGALOM

3. GYURCSEK JÁNOS FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

4. FÖLDVÁRI IMRE 
FERENC MAGYAR MUNKÁSPÁRT

5. számú választókerület helyi önkormányzati képviselőjelöltjei
Szavazólapi 

sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1. HORVÁTH SÁNDOR MAGYAR MUNKÁSPÁRT

2. DOBOS LÁSZLÓ FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

3. KOZMA DÁNIEL MOMENTUM MOZGALOM

4. BODNÁR CSABA JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

6. számú választókerület helyi önkormányzati képviselőjelöltjei
Szavazólapi 

sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1. ANDRÁSI ANDRÁS 
PÁL JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

2. SZÉL PATRIK MOMENTUM MOZGALOM

3. HORVÁTH 
SÁNDORNÉ MAGYAR MUNKÁSPÁRT

4. KARCAGI-NAGY 
ZOLTÁN

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

7. számú választókerület helyi önkormányzati képviselőjelöltjei
Szavazólapi 

sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1. KEREKES IMRE JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

2. CZINEGE PIROSKA MAGYAR MUNKÁSPÁRT

3. SZEPESI TIBOR FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

4. MAGYAR GÁBOR MOMENTUM MOZGALOM

8. számú választókerület helyi önkormányzati képviselőjelöltjei
Szavazólapi 

sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1. TÓTH ISTVÁNNÉ JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

2. MAGYAR ATTILA MOMENTUM MOZGALOM

3. NAGY JÓZSEF MAGYAR MUNKÁSPÁRT

4. PÁNTI ILDIKÓ FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

Roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek
Szavazólapi 

sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1. BAKÓ IMRE „LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY ÉR-
DEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG

2. KISS IRÉN 
BORBÁLA

„LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY ÉR-
DEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG

3. VARGA ISTVÁNNÉ „LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY ÉR-
DEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG

4. BAKÓ GÁBOR „LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY ÉR-
DEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG

5. VARGA-MICI 
ISTVÁN

„LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY ÉR-
DEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG

6. KÖTELES 
MERCÉDESZ FIATAL ROMÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

Rózsa Sándor 
Helyi Választási Iroda vezetője
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2019. október 11. péntek
18.00 Műsorajánlat    
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Kórházi fejlesztés
19.00 Nagykunsági Krónika
 Városi közéleti magazinműsor
 Stúdióvendég: dr. Fazekas Sándor 
 országgyűlési képviselő                
 Karcagi hírek
 Stúdióvendég: Rózsa Sándor jegyző,
 a Helyi Választási Iroda vezetője
 Aradi megemlékezés
 Stúdióvendég: F. Kovács Sándor
 országgyűlési képviselő
20.30 Nagykunági Híradó
20.40 Zöldfa úti Óvoda felújítása
21.00 Lakossági fórum a Dérynében 
21.50 Karcagi Tükör

2019. október 14. hétfő
18.00 Műsorajánlat    
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Sztárportré
18.50 Látogató
19.20 Székely konyha
20.10 Nagykunsági Híradó
20.30 Karcag Sport

2019. október 15-16.
(kedd-szerda) 
18.00 Műsorajánlat  
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet
19.30 Látogató – erdélyi utazás
20.00 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise 
21.00 Nagykunsági Híradó 
21.20 VIII. Tiszaörsi Veterán- Különleges 
 Járművek Találkozója és Gasztronómiai 
 Fesztivál 2019 - összefoglaló
22.20 Bereki Vigasság 8.0 - összefoglaló 
 
2019. október 17. csütörtök
18.00 Műsorajánlat    
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Térségünk
 Tiszta tó a Tisza-tó
19.00 Nagykunsági Krónika
 Városi közéleti magazinműsor
20.30 Nagykunsági Híradó
20.40 Suzuki-s hangverseny Karcagon 
21.50 Karcagi Tükör

HIRDETMÉNYEK
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

Október 12. (Szombat) 
8.00-13.00 óráig 
 Betánia Gyógyszertár
 (Szabó József utca 14.)  
9.00-20.00 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco) 

Október 13. (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).

Október 12-13. 

 dr. Domán György
 Karcag, Ady Endre utca 58. 
 Tel.: 06/30-434-5950 

Anyakönyv
Születés

2019. október 01.
Pádár Csilla - Kiss László
Kg., Bethlen Gábor utca 23.

László
 

Halálozás
Mátyus Imréné 
(Szabó Sára) 
 (1933)

Disznós Gergelyné 
(Kovács Margit) 
(1930)

Beke Pálné 
 (1928) 

Kirják Balázsné  
(Kiss Róza) 
 (1925)

A Karcag Városi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottsága meghirdeti a karcagi lakóhellyel rendelke-
ző felsőoktatásban tanuló hallgatók és középiskolai tanulók 
2019. II. félévi tanulmányi támogatásáról szóló pályázatát. 
A pályázat benyújtásának feltétele, a pályázó

 - felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgató-
ja, vagy középiskolában nappali tagozatos tanulmá-
nyokat folytat,

 - tanulmányi eredménye eléri a pályázati kiírásban 
meghatározott tanulmányi átlagot,

 - az egy főre jutó nettó átlagjövedelem nem haladja 
meg a 85.500 Ft-ot.

Akik a pályázati feltételeknek megfelelnek, az I. félév-
ben és a II. félévben meghirdetett pályázaton is igényelhe-
tik a tanulmányi támogatást.  

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

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

 A beadás határideje: 2019. október 31. 
 Az elbírálás határideje: 2019. november 30.  

Karcagi Polgármesteri Hivatal

PÁLYÁZati FeLHívÁS

A Györffy István Katolikus Általános Iskola

címmel

komplex tevékenységsorozatot indít  
nagycsoportos óvodásoknak.

A program célja, hogy a gyermekek megismerjék 
az iskolai élet „titkait”.

Szülői tájékoztatónk és első foglalkozásunk időpontja:
2019. október 16. (szerda) 16.30 óra, 
melyre szeretettel várjuk az érdeklődő 

szülőket és gyermekeket a Kossuth tér 4. szám alatt.
A foglalkozásokba bármikor be lehet kapcsolódni!

Érdeklődni lehet: 06/59-503-435 telefonszámon
Iskolavezetés

iSkoLakóStoLó

Mint azt már tapasztalták a Tisztelt Karcagi Lakosok, a 
város egész területére kiterjednek a Nemzeti Média és Hír-
közlési Hatóság által kiadott CD/18936-14/2019, CD/13737-
21/2019 és CD/12218-21/2019 iktatószámú építési engedélyek 
alapján GPON lefedőhálózat építésére – GINOP hálózat léte-
sítésére; intézmények hálózati hozzáférésére, kapcsolatainak 
fejlesztésére; GPON optikai hálózat építésére vonatkozó ki-
vitelezési munkák.

A kivitelezési munkákat az LRT-COM Távközlési Szolgál-
tató Kft., az MVM Net Távközlési Szolgáltató Kft. és a Ma-
gyar Telekom Nyrt. kivitelezői, alvállalkozói végzik.

A munkák várható befejezésének ideje 2019. november 10. 
Ezen határidőre a helyreállításoknak is el kell készülnie. 

A kivitelezési munkák következtében adódott kellemetlen-
ségekért megértésüket és elnézésüket kérjük.

Karcag Városi Önkormányzat

KEDVES TESTVÉREK!

Csoportos keresztelkedésre lesz lehetőség

2019. november 10-én (vasárnap)10.00 órakor
 a Karcagi Református Nagytemplomban.

A kereszteléshez szükséges egy jelentkezési adatlap 
kitöltése, amit a Lelkipásztori Hivatalban 

(Karcag, Kálvin u. 3.) lehet megtenni.

Jelentkezni, érdeklődni a hivatalban vagy
 Konczné Lehoczky Krisztina lelkipásztornál a 

06/30-627-8613-as telefonszámon lehet.

REFORMÁTUS CSOPORTOS 
KERESZTELÉS

tÁjÉkoZtatÁS

tÁjÉkoZtató
az ingyenes őszi szünidei gyermekétkeztetésről

A Karcag Városi Önkormányzat a szünidei gyermekétkez-
tetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a dé-
li meleg főétkezést hátrányos és a gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyer-
mek részére ingyenesen biztosítja.
Az ingyenes szünidei étkezést a őszi szünetben:

 - a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyer-
mek a bölcsőde és az óvoda zárva tartásának időtarta-
ma alatt valamennyi munkanapon, míg

 - a többi jogosult gyermek 2019. október 24. napján vehe-
ti igénybe.

kérjük vegyék figyelembe, hogy csak a lent említett 
időpontban áll módunkban a jegyeket kiadni!

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

Az étkezés igénybevételéhez étkezési jegy kerül kiadásra.
A Nagykun Látogatóközpontban a Táncsics krt. 46. 

szám alatt osztjuk ki az étkezéshez szükséges jegyeket.

Városi Önkormányzat Városgondnoksága

Szünet Jegyosztás napja Jegyosztás időtartama

Őszi 2019. október 24. 
(csütörtök)

09.00-12.00
14.00-16.00
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Ingatlan
308 m2-es építési telek eladó. 
Rajta 40 m2-es épület, garázs és 
szennyvízcsatorna. Tel.: 06/20-
451-6311. 
Eladó a Tilalmasi úton 4 ha, 168,66 
AK szántó, Móró úton 5 ha, 117,5 
AK szántó, Kisvénkert Kékvirág 
úton 939 m2-es kert. Fele felkerít-
ve, fúrott kút, lakókocsi rajta. Tel.: 
06/30-216-9216. 
Karcagon 70 m2-es, felújításra vá-
ró kertes ház eladó. Tel.: 06/70-
395-5263.
Karcagon, a Magyar utcában ház, 
beépítési telekkel, és a Dráva 
utca-Hegyesbori utca sarkán te-
lek, áron alul eladó. Tel.: 06/70-
275-1937, 06/70-257-1937. 

Felújítandó ház teljes közművel 
eladó Karcagon, a Rimaszombati 
utcán. Tel.: 06/70-342-7906.
800 m2 telken, 2x3 szobás, 2 szin-
tes családi ház eladó, szintenként 
külön bejárattal, garázzsal és ipa-
ri árammal. Fűtése gáz, vagy ve-
gyes tüzelésű kazán. Tel.: 06/30-
780-3842.
1,78 ha erdő, 1300 m2 szántó (350.000 
Ft) a Kutatóval szemben, műút mel-
lett eladó. Tel.: 06/30-587-9678. 
Karcagon 30 m2 alapterületű lakás 
eladó. Tel.: 06/30-645-0694.

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

Kopasztott kövér kacsa eladó! 
Megrendelést már most felve-
szünk, folyamatosan az év végé-
ig, illetve a készlet erejéig! Cím: 
Karcag, Soós I. utca 12. Tel.: 06/59-
311-969, 06/30-244-5160. 
Kecske (3 db), magyar kacsa (50 
db), bütykös liba (10 db) és orosz-
lánfejű törpenyúl eladó. Tel.: 
06/70-427-1362.

Vegyes
Vásárolnék régi paraszti eszkö-
zöket, kolompot, rézcsengőt, ju-
hászkampót, karikást, körmölő-
bicskát, régi gombos mellényt, 
színes szódásüveget, miskakan-
csót, régi kerámiákat, stb. Tel.: 
06/20-996-1346.
Teljes körű hagyatékot felvásáro-
lok! Örökölte, vagy csak megunta 
a régi dolgait? Megveszem a leg-
magasabb napi áron, és mindent 
el is szállítok. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06/30-853-4323. 
Eladó tűzifa (100x100x170cm) szá-
lában bükk, tölgy (27.000 Ft/fm), 
ugyanitt kalodában 30.000 Ft. 
Ingyen fuvar! Tel.: 06/70-351-6936. 
Eladó 2 db ágy, 6 db fotel, ágyne-
műtartó, női és férfi ruhák, faliórák, 
plédek, cipők. Érdeklődni 16 óra 
után Karcagon, a Délibáb utca 94. 
szám alatt. Tel.: 06/30-644-3778. 
Elektromos betegágy, matraccal 
eladó. Tel.: 06/70-342-7906. 

Karcagon a Kölcsey utca 1. szám 
alatt, női 26-os kerékpár és le-
mezkád eladó. Monori László, tel.: 
06/59-610-816.
Eladó 1 db használt FÉG gázka-
zán. 06/70-242-2613.
Garázsvásár október 12-én (szomba-
ton) 12-16 óráig! Fagyasztószekrény, 
fagyasztóláda, kempingszékek, kis-
bográcsok, tupperware edények, 
poharak, kabátok, mellények, sza-
lagavatói és estélyi ruhák eladók. 
Cím: Karcag, Kossuth Lajos utca 22. 
Tel.: 06/30-447-3918.
Eladó megkímélt állapotú, 3 tál-
cás mosogató, birkafőző lábos, 
3 ajtós tálaló, szeletelőgép. Tel.: 
06/20-451-6311.
Birsalma eladó Karcagon, a Forint 
utca 8. szám alatt. Tel.: 06/30-590-
0818.
Renault Clio (23 éves, 1,5 év mű-
szakival), felújítva, kitűnő állapot-
ban eladó. Irányár: 280.000 Ft. 
Tel.: 06/20-360-9514.
Garázsvásár! Ruhaneműk (fiata-
loknak), edények, bútorok, sző-
nyegek eladók. Cím: Karcag, 
Dózsa György utca 41/a. Tel.: 
06/70-532-6005.
Karcagon eladó 900 db hódfarkú 
1 gombos cserép (20 Ft/db), és ré-
gi típusú Orion távirányítós színes 
TV (8.000 Ft). Tel.: 06/30-527-2980.

Philips 50 cm színes TV, Whirlpool 
páraelszívó, és 2 db fotel eladó. 
Tel.: 06/30-499-92-37.
Birsalma van eladó (200 Ft/kg). 
Érdeklődni: Karcagon, a Kölcsey 
utca 3. szám alatt. Tel.: 06/30-384-
3104.
1,5 m széles betonjárda átvágásá-
hoz hozzáértő dolgozót keresek! 
Tel.: 06/30-213-3113.
Termelői mézvásár! Október 12-
én (szombaton) 8-13-ig, Karcagon, 
a Reggel utca 33. szám alatt a 
nagykapuban. A helyszínen ven-
dégem egy gyógyteára! Rendelés: 
tel.: 06/30-696-5288. Ugyanitt 
számítógépasztal, 2 db bortartó 
és asztal eladó. 
Kézzel hajtott vizes köszörűt, vagy 
követ keresek megvételre. Tel.: 
06/30-549-9733.

Szolgáltatás
Üvegezés-képkeretezés!  Sári 
Mihály egyéni vállalkozó, Karcag, 
Szent István sgt. 14. Tel.: 06/30-
219-6813.
Vállaljuk az alábbi munkákat: épü-
letek építését, bontását, bármi-
lyen nemű kőműves munkát. Tető 
építését, javítását, járdák, kapu-
bejárók újjáépítését, betonozását, 
udvarok takarítását, terepek tisz-
títását. A legkedvezőbb árakkal 
dolgozunk! Bármilyen nemű föld-
munkát, kubikmunkákat is elvég-
zünk, nagy felületek aszfaltozá-
sát, zúzalékolását. Akár részletfi-
zetés is megoldható. Hívjon biza-
lommal! Nyugdíjasoknak kedvez-
mény! Tel.: 06/30-853-4323.
Feleslegessé vált papír-és fém-
hulladékát ingyen elszállítom! 
(Mosógép, gázkészülék, stb.) Tel.: 
06/30-265-4197.
Méz házhozszállítás! Akác (2.000 
Ft/kg), repce, napraforgó, nyári 
vegyes (1.500 Ft/kg). Szőllősi Cs., 
Sebők E., tel.: 06/30-963-5073.
Az Orgonda Agrár Kft. földet bé-
relne, és vállal növényvédelmi 
szaktanácsadást, szakirányítást. 
Tel.: 06/30-785-0690. 
Növényvédelmi szakirányítást 
szerződéskötéssel, számlaképe-
sen vállalok. Kenyeres László ok-
leveles növényorvos, tel.: 06/30-
785-0690.
Vállalok cipzárcserét, függönysze-
gést, felhajtást rövid határidőre! 
Tel.: 06/70-527-0343.
Önmagára és környezetére igé-
nyes, gyermekszerető, nyugdíjas 
nő vagyok. Szívesen vigyáznék 
gyermekekre. Hívjon bizalommal, 
biztos megegyezünk! Tel.: 06/30-
233-6198.

APRÓHIRDETÉS

TISZTELT 
HIRDETŐINK!

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 
HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 
FELELŐSSÉGET 
NEM VÁLLAL!

 - Építőipari tevékenységet folytató egység vezetője (Kenderes),
 - Építészmérnök (Kenderes),
 - Fizikus (Kenderes),
 - Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus-pedagó-

giai asszisztens (Kenderes),
 - Minőségirányítási megbízott - IFS megbízott (Karcag),
 - Építőipari szakmai irányító, felügyelő (Kenderes),
 - Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
 - Iskolatitkár (Kunmadarasa),
 - Analitikus könyvelő (Karcag),
 - Szállodai recepciós (Karcag),
 - Virágkereskedő – virágkötő (Kunmadaras),
 - Bolti eladó (Karcag),
 - Kertészeti, gazdabolti eladó (Karcag),
 - Szakács (Karcag),
 - Gyermekfelügyelő, dajka (Kunmadaras),
 - Sütőipari munkás (Báránd),
 - Mezőgazdasági gépjármű- és motorszerelő (Karcag),
 - Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő (Karcag, Ken-

deres),
 - Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalko-

zás (Karcag, Kenderes),
 - Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglal-

kozású - villanyszerelési tev. szerzett gyakorlat szükséges- 
(Kenderes),

 - Egyéb, egyszerű építőipari foglalkozás (Karcag, Kenderes).

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:

Amiben számíthat ránk:
 - Talajmunkák: szántás, lazítás, tárcsázás, szántás el-

munkálás, magágykészítés;
 - Vetés: szemenkénti és gabonavetőgép; (lucerna, repce, 

szója és cirok is);
 - Növényvédelem: szántóföldi vontatott permetező; sor-

közművelés;
 - Tápanyag-utánpótlás: szerves- és műtrágyaszórás, fo-

lyékony műtrágya kijuttatás permetezővel, vetőgéppel 
és sorközműveléssel egymenetben is;

 - Betakarítás: gabona, repce, napraforgó, szója és kukorica;
 - Szálastakarmány-betakarítás: kaszálástól a bálázásig, 

illetve a bálahordásig.
Keressen bennünket bizalommal a megadott elérhetőségeinken.

Boros József, 
tel.: 06/70-370-1149, e-mail: boros.jozsef2@gmail.com

Karcagon és környékén mezőgazdasági 
bérmunkát vállalunk nagy teljesítményű 
John Deere gépeinkkel - teljes gépsorral.
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SPORT

HIRDETMÉNYEK

A rendezvény minden programja ingyenes!

1. 2019. október 16. SZERDA 17.00 óra:
24 gyakorlati lépés egészségünk 

érdekében 2. rész
2. 2019. november 6. SZERDA 17.00 óra:

Remény a mai családoknak 2. rész
3. 2019. november 20. SZERDA 17.00 óra:

24 gyakorlati lépés egészségünk 
érdekében  3. rész

4. 2019. december 4. SZERDA 17.00 óra:
Remény a mai családoknak 3. rész

5. 2019. december 18. SZERDA 17.00 óra:
24 gyakorlati lépés egészségünk 

érdekében 4. rész

Klubvezetők: Soósné Jeszták Andrea és 
Soós Róbert egészségnevelők

Tanulmányaikat az Egyesült Államokban 
végezték életmód terápia területén

Előadások helye:
Déryné Kulturális, 
Turisztikai, Sport 
Központ és Könyvtár
5300 Karcag, 
Dózsa Gy. út 5-7. 
érd.: 06/30-664-3144, 145
andiroboi@t-email.hu/
Előadások ideje:
Minden hónap 
1. és 3. szerdáján 
17.00 óra

Lévainé Kovács Róza, a napokban Kaposváron megrende-
zett Tájfutó Rövidtávú Országos Bajnokságon első helyen vég-
zett, így a 60-65 évesek kategóriájában országos bajnok lett.

Lévainé Kovács Róza, a KÁIAMI intézményvezető-helyette-
se tájfutóként évtizedek óta hozza a sikereket. Legtöbbször te-
repen, erdőn-mezőn át versenyez, épp ezért kihívások számá-
ra a belvárosi versenyek, ahol nemcsak a gyorsaságra, hanem 
a gyors döntésekre is szükség van, s a külső körülményeket is 
ki kell tudni zárnia ahhoz, hogy csak a versenyre koncentrál-
jon. Most Kaposvár belvárosában megrendezett országos baj-
nokságon szüreti mulatság és egy esküvői menet is közbeesett 
a pálya útvonalába, de ez sem térítette el a koncentrálásban, 
így jó, gyors döntéseket sikerült meghoznia, és első helyen vég-
zett. Azt is megtudtuk, hogy edzője - Lévai Kálmán - tanácsait 
megfogadva egy kis alvásra is volt ideje, míg várakozott a rajt-
ra. Idén még néhány nagyobb rangos verseny vár rá.

DE

Újra országos bajnok lett Rangos kutyakiállítás

Karcag Városi Önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázatot felsőoktatásban tanuló hallgatók (Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj) és felsőok-
tatási tanulmányokat kezdeni kívánó (Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj) fiatalok számára.

A pályázatok beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, amelynek eléré-
se: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben a meglévő fel-
használónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A pályázói űrlapot az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatva és aláírva a Karcagi Polgár-
mesteri Hivatalhoz kell benyújtani (Karcag, Kossuth tér 1. fszt. 52. iroda) a szükséges mel-
lékletekkel együtt.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. november 05. 

Karcagi Polgármesteri Hivatal 

PÁLYÁZati FeLHívÁS

Szebbnél szebb négylábú 
kutyák lepték el a Zuglógert, 
hiszen a 19. CAC kiállításra 
132 kutyafajt nézhettek meg 
az érdeklődők. A kiállítás lé-
nyege, hogy a tenyésztők meg-
ismerjék kutyáik erősségeit, 
hibáit is a bírálat során, és a 
verseny tenyésztői tapasztalat-
cserére is alkalmas.

A Magyar Ebtenyésztők Or-
szágos Egyesületeinek Szövet-
sége Karcagi Önálló Jogi Szer-
vezete a Zuglógerben rendezte 
meg a 19. F.C.I. CAC Kutyaki-
állítást. Az önkormányzat ne-
vében Dobos László polgár-
mester köszöntötte a több mint 
350 hazai tenyésztőt, akik 132 
kutyafajtát hoztak el a Nagy-
kunság fővárosába a rangos 
kutyakiállításra.

Fülöp Norbert karcagi elnök 
köszöntőjében elhangzott, a két 
versenyszámban - küllembírá-
lat, kiállítás best in show - több 
mint ezer bírálatot végeznek el 
a nap során Korózs András ve-
zetőbíró vezette küllembírók. A 
kétévente megrendezendő kiál-

lítás rendezési jogát pályázaton 
nyerte el a karcagi szervezet, s 
hónapokig készítették elő a ver-
senyt, amelyre az egész ország-
ból érkeztek hazai tenyésztők, 
de szerb kutyások is megméret-
tették ebeiket.  

DE

MeGHívó
Kedves várandós édesanyák!

A Kátai Gábor Kórház Egészségfejlesztési Iroda- Lelki 
Egészségközpont „Együtt, biztonságban” címmel

„Szülésre felkészítő tanfolyamot” szervez Karcagon.
A program célja, hogy hetente egyszer, 6 alkalmas fog-

lalkozás keretén belül a várandós anyákat felkészítsük 
életük nagy eseményére a babavárásra, a szülésre, az új-
szülött és a csecsemő gondozására.
A program helyszíne:

Karcag, Zöldfa u. 48. 
- Kátai Gábor Kórház 
I. emeleti előadói terem

Az első foglalkozás időpontja:
2019. október 24. (csütörtök) 15.30 óra

A programot vezeti:
Tóthné Varga Mária - diplomás ápoló, szülésznő

A program ingyenes, előzetes bejelentkezés szükséges.
A foglalkozásokra 10 fős csoportokban kerül sor.

Jelentkezni lehet:
Faar Nóra Veronika 
(EFI-LEK irodavezető) 
Tel.: 06/30-593-9967

Egészségfejlesztési Iroda 
létrehozása és átfogó 

egészségfejlesztési
programsorozat megvalósítása a 

Karcagi járásban
Projekt azonosítószáma: 

EFOP-1.8.19-17-2017-00008


