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II. világháborús hadtörténeti kiállítást szervezett a világ-
háborús események 75. évfordulója alkalmából helyi há-
borús relikviákból Albert Krisztián gyűjtő, aki másik nyolc 
gyűjtőt is meghívott a bemutatkozásra. A fiatalember né-
hány éve kezdte gyűjteni ezeket a régiségeket, mert vallja, 
másabb, amikor az ember könyvből tanulja a történelmet 
és más, amikor kézzelfoghatóan találja meg egy régi ház-
ban. Az első tárgyat, egy páncélozott jármű lánctalpsze-
mét Erdélyben kapta. A gyűjteménye nagy része kevés-
bé jó állapotú tárgyakból áll, sokkal jobban kedveli azokat, 
amelyeket tovább használtak, vagy harctéri roncsállapotú-
ak, mert sokkal közelebb hozzák az embert a történethez.

Hadtörténeti kiállítás

November 6-án, szerdán az Ifjúsági 
Házban került sor dr. Ötvös László re-
formátus lelkész, bibliakutató, költő 
ötvenedik könyvének bemutatójára.

Mint megtudtuk, a kötet 
a Békési Református Egy-
házmegye történetét tárja 
az olvasó elé, amely a refor-
máció 500 éves évfordulójá-
ra készült el, és az „Éj, fényt 
hoz a sötétben” címet viseli. 
Ennek az írásnak „közvet-
len rokona” egy verses kö-
tet, amely nagyon közel áll 
az alkotó szívéhez.

A könyvbemutatót Nt. 
Koncz Tibor esperes nyitot-
ta meg. A köszöntőben el-
hangzott, hogy mindig is 
nagy tisztelettel adózott a magyar nyelv 
művelői előtt. Így külön öröm volt számá-
ra, hogy egy református lelkész, bibliakuta-
tó, mint dr. Ötvös László, poéta képében is 
megjelent a nagyközönség előtt. 

- A magyar nyelv és a magyar nemzet 
megmaradásának nagyon fontos eszköze 
a nyelv. Tehát, ha a magyar nyelvünket el-
veszítjük, könnyen beolvadunk a nemzetek 
sűrűjébe. Így elmondhatjuk, hogy nagyon 

fontos prevenciós feladat az, amelyet az iro-
dalommal és a poétizmussal foglalkozók 
megtesznek - hangzott el Nt. Koncz Tibor es-
perestől.

Mint megtudtuk, a kötet hézagpótló 
mű, amely a Békési Református Egyház-
megye történetét, a lelkészeinek, az es-
pereseink és a gondnokainak a munkál-
kodását foglalja magába. 

A délután folytatásaként Rideg István 
nyugalmazott középiskolai tanár méltat-
ta a művet, majd a megjelentekkel történő 
közös beszélgetésre nyílt lehetőség.

Brehó Mónika

Könyvbemutató az Ifjúsági Házban 

Családbarát szülészet Karcagon

Idén harmadik alkalommal rendezték meg a Kátai Gábor Kórházban a „Születés hete” elne-
vezésű programot. Ez az alkalom adott lehetőséget arra, hogy a Szülészet-Nőgyógyászati Osz-
tály előadásokat tartson a szakdolgozóknak, valamint az érdeklődőknek. Idén ami a legna-
gyobb hangsúlyt kapta, az a családbarát szülészet témaköre volt. Erről, és az ehhez kapcsoló-
dó témákról kérdeztük dr. Farkas Béla osztályvezető főorvos, szülész-nőgyógyászt és kollégáit. 

(Folytatás a 4. oldalon)

ÁLTALÁNOS 
KÖZMEGHALLGATÁS
A Karcag Városi Önkormányzat polgármestere 

értesíti a város lakosságát, hogy 

2019. november 28-án (csütörtökön) 
15.00 órai kezdettel

a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
általános közmeghallgatással 

egybekötött ülést tart a Városháza 1. sz. 
tanácskozó termében. (Karcag, Kossuth tér 1.)

Az általános közmeghallgatáson 
– a napirendek megtárgyalása előtt – 

az állampolgárok és szervezetek képviselői 
közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt
 tisztelettel várunk.

Dobos László 
polgármester

Az Ignácz házaspárt tájékoztatják az alternatív szülési lehetőségekről
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KÖZÉLET

Fejes Laci Barátomat 2012 őszi-té-
li fordulóján ismertem meg. Jött hoz-
zám szerényen, lelkesen, bizalmasan, 
hogy írt egy könyvet, nézném már 
meg. Akkor tudtam meg, hogy a fe-
lesége az a Koppány Gabika, aki ne-
kem nagyon jó szolgálatot tett, ami-
kor kezdő tanár koromban, 1966 
pünkösdjén vendégül hívtam a Gábor 
Áron Gimnázium diákjaihoz öreg ba-
rátomat, Szabó Pál népi írót, a Talpa-
latnyi föld regény világhírű alkotó-
ját és kedves feleségét, Etuska nénit. 
Akkor Gabika zongorázta el Pali bá-
csi kedves nótáját, a Befútta az utat 
a hó-t, amely egyébként Adyé is volt. 
Akkor mondta el nekem Laci, amikor 
először megkeresett, hogy úgy néz-
zek rá: ő feltaláló is egyben, nem csak 
mentőtiszt.

Sokan egy szívritmust figyelő ké-
szülék feltalálójaként ismerték. Mentős munkája során sokszor látta, hogy 
kórházba kerülés előtt az infarktusban meghaltak 86 százalékánál a súlyos 
ritmuszavar volt a felelős a keringés megállásáért. Ezt tapasztalván, tíz év 
elméleti munka után egy olyan rendszert dolgozott ki, amely lehetővé teszi 
a ritmuszavar előrejelzését. A találmány műszaki megvalósítója Györfi Ist-
ván villamosmérnök lett. A készülék 2000-ben az Újabb Találmányok Eu-
rópai Bajnokságán Svájcban aranyérmet nyert. Két évig használták is. Re-
méli, még befejezi a továbbfejlesztést, amihez 300 millió forint kellene.

Mondanom se kell, hogy rögvest a szívembe lopta magát. Ekkora ambí-
cióval ez az ember kipróbálja, tud-e elbeszéléseket, verseket, regényt, esz-
széket írni! Jók-e, kellenek-e, használnak-e a magánkiadású művei a kisebb 
vagy nagyobb közösségeknek?! Hitte, hogy sikerülni fog. Én pedig szíve-
sen olvastam, bajlódtam az írásaival, mert eredetiséget, friss észjárást tük-
röztek. Megszületett hát az első könyve, a Jákob lajtorjáján (2012). Már a 
kéziratát megmutatta Jókai Annának, aki azt válaszolta neki (2012. októ-
ber 12.): „Jó tudni, hogy a spirituális gondolkodásnak vannak még követői 
Magyarországon.” 

A Jób könnye spirituális realista drámai elbeszélés. A fiaival történt sú-
lyos autóbalesetet és más csapásokat is, zseniális ötlettel úgy ábrázolja, 
mintha Jób ókori története ismétlődne meg a 20. században. Mintha ő, 
a nagyon vallásos Fejes László lenne a Jób. Ezáltal a „hétköznapi törté-
net” egyetemes szintre emelkedik. Az elbeszélés misztériuma szenzáci-
ós felismerése a vallás, a katolikus hit csodálatos erejének. Innen adódik 
a kötet címe is: a helyét kereső és megtaláló ember írta, aki ráléphet Já-
kob lajtorjájára, mert mindig, még az erényeit sújtó szenvedésekor is, Is-
tennek tetszően élt. A kötet másik fontos elbeszélése, az Invázió ’68, hi-
szen eddig még nem volt szépirodalmi feldolgozása a „prágai tavasz” le-
verésének. A „baráti seregek” egyikében az író kispap-kiskatonaként él-
te át a „háborút”. 

A második könyve, az Útban hazafelé (2013) novellisztikus füzérből ál-
ló, laza szerkezetű fejlődésregény is jelképes című. Hazafelé: az író kilenc-
tizenkét éves gyerekkori önmaga megtalálásához. Apró lelki összefüggések 
hálózatában jelenik meg a szeretni való Fejes család istentisztelete, család-
szeretete, a szigorú édesapa, a szigorú, de megértőbb édesanya, az unokájá-
ért lelkesedő nagyapa, aztán a rokonok, a szigorú tanító úr, a falu többi jel-
legzetes alakja. Szemléletes leírásokat, elbeszéléseket olvashatunk arról, mi-
ként tanul bele az örökké kíváncsi kisgyerek az iskolai életbe, a munkába, a 
különböző falusi játékokba. Cseperedése során elámulunk azon, hogy a fa-
lusi élet mennyi újságot, jövendőre felkészítő tanulságos ismeretanyagot, 
értéket szolgáltat a kisfiúnak.

Harmadik könyve, a Hullámverésben (2013) a gyermekkori játéktól ível 
a felnőttkori mentős hivatás gyakorlatáig, illetve a nyugdíjas kor létértel-

mező lélekrezdüléséig. A sarokház 
ostroma, az Első kaszás lettem, mint 
egykor Boros nagyapám, valamint A 
káromkodás káros az egészségre ko-
moly-eleven világot rögzítenek a fel-
nőtté válás folyamatában. Próbatéte-
lek ezek a javából. A sarokház ostro-
mát a besenyszögi és karcagi általá-
nos iskolások rajzai teszik még élvez-
hetőbbé. A hatvanas évek végi sorka-
tonai szolgálat remek, kacagtató ka-
tonatörténetei közül kiemelkedik A 
varázsszó, amely Hasek Svejkje (1923) 
után is mond még valamit. Az ember-
nek a könnye csordul, amikor a bril-
lírozó humor megsemmisíti az em-
bertelen viselkedésű tizedes öntelt-
ségét. A Gyerekszáj ciklusban az író 
bölcs nagyapaként láttatja az unokái 
világát. A Mentős szemmel ciklus új 
színt hoz a magyar szépirodalomba: 

Kenderesi karácsony, A mosolygós halál, Angyalok pedig léteznek. A kötet 
még esszéket, sőt öregkori verseket is tartalmaz: a mentős hívatásáról, a fe-
leségről, az anyaságról, az édesapáról.

A negyedik kötet Az új utakon (2017) mentősöket toborzó mű. Az Eger-
ben papnak készülő fiatalember imádkozásai közben egyszer csak eldön-
ti, hogy az Úr tetteit jobban tudja majd szolgálni, ha nem a papi pályát vá-
lasztja. Lacit aztán az izgalmas mentős pályáján egyszerre vezérelte az erős 
vallásosság és igyekezete a tapasztalatok alapos feldolgozására. Katolikus 
vallású parasztcsaládja is mindig erősíti-segíti tetteiben, küldetéses hivatá-
sában. A kötet azzal fejeződik be, hogy Fejes bajtárs Karcagon találkozik jö-
vendőbelijével, Gabriellával. A szerző „az Ég gyermekének és a Föld fiának” 
tartja magát, mint a példaképe, a francia szerzetes polihisztor Marie-Joseph 
Pierre Teilhard de Chardin. 

Laci ötödik műve egy kis verseskönyv, a Patkolatlan Pegazus (2017). 
A borítót Dancza József, a fotókat Lacin kívül a földi (a besenyszögi) 
Hangáné Bódi Ildikó, aztán Kabai László, a rajzokat Urbán Lili karcagi 
tanuló és Sarkadi István, a csipkék fotóit a csipkeverő népi iparművész fe-
leség, Gabika, a festményt az unoka, Fejes Krisztián szolgáltatta. Megra-
gadó benne a Szülőföldem. „Bölcsőm volt, és szelíden ringatott: Jóra nevelt, 
és bölcsen oktatott, Teli tarisznyával utamra bocsátott. Járhatok a nagyvi-
lágban bármerre, Hazatalálok, mint gólya a fészkére. Szülőföldem maradsz 
nekem, örökre!” Nekem nagyon kedves A Millér. „A víz ahogy előbukkan 
a Bokros fák alól fodrozva, Mintha az Édenből folyna Besenyszögön át, an-
dalogva. Megpihen egy pillanatra, Mintha lenne itt egy dolga; Majd elkö-
szön, s megy tova.” A sóhajnyi vers alatt Laci fotója: a kertek alatt legelé-
sző tehenek a Millér partján! Ezt a fotódat elhoztad nekem, mert akkor 
már bátyádnak fogadtál, barátom. Ezt a képet ott láttuk közel háromszá-
zan a koporsód előtt is. A verseid között kedélyesen emlékezel a 2015-ös 
gégeműtéted utáni ébredésedre, de egy kedves versben, ez a Testamen-
tum, búcsúzol tőlünk is, akik most gyászolunk. „A feleségemre / arco-
mat hagyom;// a két gyermekemre/ kezem munkáját;// az unokáimra/ a 
tudományomat;//a barátaimnak/ gondolataimat;// a testem itt hagyom,/ 
legyen enyészeté; // a lelkemet viszem/ a Teremtőm elé.”

Kedves Laci barátom, öcsém!  A kérdésemre, hogy félsz-e, azt mond-
tad: „Nem. Vedd úgy, hogy már százéves vagyok, és hátha megérem a kará-
csonyt”. Hát így rendeltetett. Laci, Te Karcagnak, Besenyszögnek új írója, 
költője, krónikása lettél! Te jószívű, szeretetteljes lélek, sokszínű könyvei-
det bemutattuk Karcagon, Besenyszögön, Szolnokon, Túrkevén. Utolsó föl-
di utadon két pap búcsúztatott, megjelentek a mentőautók, a bajtársak, bú-
csúzóul a mentősök szirénája szólt, szívbe markolóan. Nem feledünk. Nyu-
godj békében a karcagi földben!

Rideg István

In memoriam 
Fejes László Pál 

(1949 – 2019)
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RIPORT

Állami ünnepünk, augusztus 
20-a alkalmából Karcag Városi Ön-
kormányzat Képviselő-testülete 
Fekete Zsoltnak, a Karcagi Rendőr-
kapitányság rendőr főtörzsőrmes-
terének Karcag Város Közbizton-
ságáért Díjat adományozta. A dí-
jat Dobos László polgármester ad-
ta át. Fekete Zsolt munkájára jel-
lemző a pontosság, a precizitás, 
az összehangoltság. Hivatása iránt 
rendkívül elkötelezett, a fiatalabb 
állomány elé minden vonatkozás-
ban példaként állítható mind szak-
mai felkészültsége, mind embe-
ri tulajdonságai alapján. A szolgá-
latirányító parancsnoki szakterü-
leten végzett több éves, áldozatos 
munkája példaértékű, ezért méltó 
a Karcag Város Közbiztonságáért 
Díjra - hangzott el a méltatásban.

- Hogyan lett rendőr? - kérdez-
tük a díjazottól.

- Kunhegyesen születtem, s gye-
rekkoromban voltak a családunk-
ban és a barátok között egyenruhá-

sok. Sokat beszélgettem velük a 
munkájukról, s tulajdonképpen a hal-
lottak, és az ő példájuk alapján vá-
lasztottam az egyenruhás szakmát. 
Először próbálkoztam a katonaság-
gal, de úgy éreztem, nem ez az én 
utam. A rendőrség azért is tetszett 
jobban, mert itt több szakterület van, 

és a napi munkánk során emberekkel 
is foglalkozunk - mondja a díjazott, aki 
tizenöt éve lát el szolgálatot a Karca-
gi Rendőrkapitányság állományában.

- 2004-ben a Kunmadarasi Ren-
dőrőrsön körzeti megbízotti beosz-
tásban kezdtem a szolgálatot, majd 
a következő évben már a Közrend-

védelmi Osztályon járművezető let-
tem. 2006 júliustól áthelyezésre ke-
rültem a Kunhegyesi Rendőrőrsre 
járőri beosztásba, majd előbb kör-
zeti megbízotti, majd nyomozói be-
osztásban dolgoztam. 2013 szep-
temberében a Kunmadarasi Ren-
dőrőrs állományába kerültem kör-
zeti megbízott státuszba, s negye-
dik éve újra a karcagi kapitányságon 
dolgozom a Közrendvédelmi Osz-
tályon. Munkám során igyekszem 
a legjobb tudásom szerint dolgoz-
ni, és kollégáimtól is ezt várom el - 
mondja Fekete Zsolt, akinek kislánya 
óvodás. Szolgálat után amikor csak 
teheti játszik vele. Szabadidejében 
szívesen kirándul a hegyekbe, de 
egy városnézés vagy egy séta is ki-
kapcsolódást jelent számára. Szeret 
olvasni és zenét hallgatni, de most a 
nyelvvizsgájára koncentrál, hogy át-
vehesse a diplomáját. Itt is szeretné 
megköszönni a képviselő-testület-
nek, hogy munkáját ezzel a rangos 
díjjal ismerték el.

DE

Karcag Város Közbiztonságáért Díjat kapott 

- A díjat a Tiszántúli Református 
Egyházkerület alapította négy év-
vel ezelőtt és minden évben az egy-
házkerület éves közgyűlésén kapják 
meg a pedagógusok. Most engem is 
ez az öröm ért - mondja a díjazott.

- A Debreceni Református Kol-
légium Dísztermében átvenni a dí-
jat jeles egyházi személyiségek előtt 
egy plusz dolgot is jelentett.

Egy nagyon szép alkalom volt, vé-
gighallgathattam előtte püspök úr 
tájékoztatóját és utána vehettem át 
a díjat. Az elmúlt évtizedek alatt sok 
díjat kaptam. A 38. tanévem kezd-
tem, nagyon örültem minden dí-
jamnak, hiszen ide tudom sorolni a 
Karcag város kultúrájáért díjat is. 

- A legfontosabb a gyermekek sze-
retete. Én mindig erre a pályára ké-
szültem. Később a gyermekek szere-
tete kiegészült a szülőkkel, a kollé-
gákkal való jó kapcsolattal, s ez így 
lett kerek. Tartom a kapcsolatot a 
volt tanítványokkal, egyre többször 
találkozom velük ebben a technika, 
a közösségi oldal sokat segít. Már 
volt a tanítványok közül olyan, aki 
itt töltötte gyakorlatát. Egy pedagó-
gusnak mindig nagy-nagy öröm, ha 
ilyenekkel is találkozhat.

- Szerintem kezdő koromban jó-
val szigorúbb voltam. Földváriné Si-
mon Ilona igazgató asszonnyal szok-
tuk beszélni - hiszen az ő két gyerme-
két is tanítottam a Györffy István Ál-
talános Iskolában -, hogy akkor még 
sokkal szigorúbb voltam. Ahogy vál-
tozott a világ, szerintem már nem va-
gyok annyira szigorú, de erről a gye-

rekeket és a szülőket kellene megkér-
dezni. Ma már a technika fejlődésé-
vel sokkal másabb módszereket kell 
alkalmazni, mint pályakezdőként. A 
technikai fejlődés segít bennünket a 
tanításban is. A tantermekben bent 
van az internet, az aktívtáblák, amit 
sokat használunk, s erre nagyon fi-
gyelnek a gyerekek, bár a kötelező ol-
vasmányokat is elolvassák még.

- Nagyon egyszerű a válasz, nem 
térített volna el soha semmi, én ezt 
kezdtem el annak idején, hittem és 
hiszem, hogy végig ezen a pályán 

maradok. A gyerekek szeretete a sok-
sok versenyeredmény is alátámaszt-
ja, jól választottam. A mi iskolánk-
ban szívesen vállalják a versenyeket 
a gyerekek, bár ez jóval több és plusz 
feladat, de jönnek és készülnek, s ez 
nagy öröm számomra. A tanítás mel-
lett a kikapcsolódást elsősorban az 
olvasás jelenti. Ezenkívül a mozgás, 
nagyon szeretek tornázni, az iskolá-
ban egy nagyon jó kis csapat van.

Orosz István testnevelő kolléga tart 
nekünk nagyon jó tornát, ez felfris-
sülést jelent, illetve városi tornákra is 
járok és túrázni is szeretek - ez teljes 
egészében aktív kikapcsolódást jelent 
számomra - mondja a díjazott.

DE

„A legfontosabb a 
gyermekek szeretete”

Takácsné Csikós Anikóval, a Karcagi Nagykun Református 
Általános Iskola igazgatóhelyettesével beszélgettünk, aki a 
napokban A református köznevelési díjat kapta meg Ft. dr. 
Fekete Károly püspöktől.

- Ez idő alatt sok olyan fontos 
állomás volt, amit nem lehet né-
hány percben összefoglalni. De 
mi az a legfontosabb motiváció, 
ami a pedagógus pályára irá-
nyította?

- Milyen pedagógusnak tartja ma-
gát: következetes vagy szigorú?

- Mi az, ami eltéríthette volna 
ettől a pályától?
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INTERJÚ

(...folytatás az 1. oldalról)

- A fő téma idén a családba-
rát szülészet volt, amelynek igénye 
megjelent a kismamák, a szakma és 
a kormány részéről is. Néhány év-
tizede még újszerű volt a férj jelen-
léte a szülőszobában. Napjainkban 
viszont szinte nincs olyan kisma-
ma, akinél ne merülne fel az apás 
szülés igénye. Az édesanyák sze-
retnék minél családiasabbá tenni 
gyermekük születésének körülmé-
nyeit. Maga a családbarát szülészet 
fogalma tulajdonképpen egy olyan 
társadalmi, szakmai kifejezés, ami 
arra törekszik, hogy a gyermekét 
váró szülő minden fizikális és lelki 
segítséget megkapjon ahhoz, hogy 
a várandósságot, a szülést és a gyer-
mekágy időszakát pozitív élmény-
ként élje meg ő és a család min-
den tagja. Ehhez kell felkészülnie a 
Szülész-Nőgyógyász osztályoknak 
a különböző elvárások, igények fi-
gyelembevételével, lehetőség sze-
rinti kialakításával. 

- Egy gyermek születése a csa-
lád minden tagjára hatással van: az 
anya, az apa és a gyermek életét is 
hosszú időre meghatározza. A vá-
randóság és a szülés ideje alatti ese-
mények befolyásolják a pszicho-
lógiai fejlődést, a személyiségfejlő-
dést és a párkapcsolat alakulását, így 
a család harmóniáját. Ehhez pró-
bál kapcsolódni a családbarát szülé-
szet több ponton is. Hiszen nemcsak 
maga a szülés meghatározó élmény, 
hanem már az azt megelőző idő-
szak is. Mi nőgyógyászok azt vall-
juk, hogy már a terhességet megelő-
ző időszak is nagyon fontos a leendő 
kismama életében, hiszen amikor az 
elhatározás megszületik, hogy gyer-
meket szeretne, már akkor az úgy-
nevezett prekoncepcionális gondo-
zás megkezdése kiemelt jelentőség-
gel bír. Érdemes már akkor a keze-
lőorvost felkeresni és átbeszélni az 
esetlegesen felmerülő kérdéseket, 
hogy a várandósság kezdeti idősza-
ka is nyugodtan teljen. Természete-
sen a terhesség létrejöttét követően 
számos teendő van, ameddig meg-

születik a baba. Több szűrővizsgálat, 
amely a mama és a baba állapotára 
vonatkozó adatokat közli. A helyi 
kórházban is már több olyan vizsgá-
lat végezhető el, amelyekkel megbíz-
ható és pontos értékeket kapunk az 
eredményt illetően, valamint a vá-
randósság idejének előrehaladtával 
képi élményben is részesülhetnek a 
kismamák az úgynevezett babamozi 
segítségével. 

Ami még nagyon lényeges a csa-
ládközpontú szülés esetében, hogy 
a kismama megválaszthatja a fáj-
dalomcsillapítás mikéntjét, a szülés 
pozícióját. De a legfontosabb a csa-
ládbarát szülésnél az „aranyóra” fo-
galma. Ez a kifejezés a következőket 
takarja: az „aranyóra” a szülést kö-
vető első órát jelenti, amikor a kis-
baba megpihenhet, ellazulhat édes-
anyja hasán. Így jön létre az úgy-
nevezett bőr-bőr kontaktus, vagyis 
a baba és a mama bőre érintkezik 
egymással. A továbbiakban is szá-
mos meghatározó momentuma van 
ennek a fogalomnak, amely tulaj-
donképpen azt is jelzi, hogy meny-
nyire fontos, hogy hol, és mivel tölti 
a baba a születést követő első hatvan 
percét. Az „aranyóra” kifejezés sem 
véletlen, hiszen hitelesen kifejezi az 
értéket, amit ez az időintervallum 
magában hordoz. Számos olyan ref-
lex kialakulását segíti elő, amelyek 
nélkülözhetetlenek lesznek a továb-
biakban az újszülött életében. Ezért 
is fordít kiemelt figyelmet a kórház 
maximálisan a „rooming-in” rend-
szerre, azaz a babák közvetlenül a 
megszületés után édesanyjuk mel-
lé kerülnek. 

Kórházunkban a szoptatás elő-
segítése is kiemelt helyen szerepel. 

Természetesen ehhez is minden se-
gítséget megad osztályunk személy-
zete. 

Ahogyan Balázs Lajosnétól, az osz-
tály szakmai vezető ápolójától meg-
tudtuk, a legfontosabb az újszülött kí-
méletes ellátása, hiszen egy hatalmas 
változásban van része ilyenkor a ba-
bának. 

- Az osztályunk dolgozói min-
dent megtesznek azért, hogy a fel-
merülő helyzetekre a leghatéko-
nyabb megoldást találják. Számos 
kérdés irányul ilyenkor felénk az 
újdonsült szülőktől, akiknek igyek-
szünk mindenben a segítségükre 
lenni, akár a szoptatás, akár a ba-
baápolás kérdésével fordulnak hoz-
zánk - mondta el Balázs Lajosné 
ápoló.

- Világviszonylatban kiemelkedő 
az a program, amit Magyarország 
kormánya meghirdetett. 10 milli-
árd forintnyi összeget különített el 
pályázati forrásként, amelynek a 
kétharmad része gyakorlatilag már 
most a közbeszerzés folyamata alatt 
áll. Mindez lehetővé teszi azt, hogy 
olyan felszereltséget fog jelenteni az 
osztályunknak, amelynél többet ál-
modni sem lehet. Így a kórház pá-
lyázatának köszönhetően megva-
lósul az egyszobás szülőszoba kád-
dal, bordásfallal, labdával, zenével. 
Megpróbálunk megfelelni annak, 
amit elvárnak a kismamák azért, 
hogy a szülés ne egy önmagában 
vett rossz, fájdalmas és félelmetes 

dolog legyen, hanem élménnyé vál-
tozzon az intézmény adta környe-
zetben, az orvosi biztonság megléte 
mellett. Ezenkívül a pályázati ösz-
szeg egyharmad részét a szaksze-
mélyzet képzésére, oktatásra fogjuk 
fordítani, hogy meg tudjunk felelni 
a követelmények rendszerének. 

- Általában a szülést megelőző 
vizsgálatokról, magáról a szülést 
megelőző, közvetlen időszakról, 
a fájdalomcsillapítás lehetőségei-
ről és az „aranyóra” fontosságáról, 
a szoptatásról, későbbiekben az új-
szülött ellátásáról tartjuk a megbe-
széléseinket és bemutatjuk a szülő-
szobát. Ilyenkor számos kérdés ve-
tődik fel a leendő szülőkben, és mi 
az ismeretek átadásával igyekszünk 
az ismeretlentől való félelmet csök-
kenteni - hangzott el a szülésznőtől. 

A visszajelzések alapján nagyon 
hasznosnak bizonyulnak ezek a tré-
ningek, ugyanis sok olyan kérdésre 
ad választ, amely a várandósság idő-
szakában felmerül.

Ezekre a tanfolyamokra minden 
várandóst és hozzátartozót szere-
tettel várnak, és örömmel veszik az 
érdeklődésüket.

Ott jártunkkor két leendő szülő 
páros volt jelen, akik a várandóssá-
guk felén már túljutottak. Ignáczné 
Darai Judit és férje, Ignácz Nor-
bert püspökladányi pár. Őket a tele-
pülések közti elhanyagolható távol-
ság és a szakmai hozzáértés győzte 
meg arról, hogy a karcagi kórház-
ban éljék át életük legnagyobb él-
ményét. Apás szülést terveznek, és 
ha a felújítás elkészül, akkor akár a 
vízben szülést is lehetőségként élik 
meg. 

A fentiekben leírtak is mind azt 
igazolják, hogy a rokonok közelsé-
ge, a rugalmas látogatási idő, a hoz-
záértő szakértelem, a csapatmunka, 
a korszerű felszereltség is ösztönzi a 
leendő kismamákat arra, hogy ér-
demes a karcagi Kátai Gábor Kór-
ház immáron 70 éves Szülészeti 
Osztályán átélni életük legnagyobb 
élményét.

Brehó Mónika 

Családbarát szülészet Karcagon
- Főorvos úr! Nyár elején került 
sor a „Születés hete” előadásso-
rozatra. Mi volt a fő témája és 
mit lehet róla tudni?

- Melyek a családbarát szülészet 
legfontosabb tényezői, a már em-
lítetteken túl?

- Főorvos úr! A fent említett csa-
ládbarát szülészet tárgyi és szak-
mai feltételeinek megvalósítása 
hogyan történik majd meg?

- Az intézmény minden hónap el-
ső keddjén, 13.00 órától tart sok-
sok éve szülésre felkészítő tanfo-
lyamokat a leendő szülők számá-
ra. Poharánszky Józsefné szülész-
nő ilyenkor számtalan hasznos 
információval látja el az ide érke-
zőket. 

Dr. Farkas Béla szülést segítő eszközöket mutat. 
Hamarosan újabb szülési segédeszközök kerülnek beszerzésre



2019. november 15. 5

RIPORT

A hétvégén lesz a második ré-
giós fordulója Budapesten az Or-
szágos Közétkeztetési Szakács-
versenynek, amelynek zsűrijé-
ben ott van Szatmári János kar-
cagi mesterséf is, vele beszélget-
tünk tapasztalatairól.

- Sajnos megyénkből idén sem 
indult egy csapat sem ezen a ran-
gos szakmai versenyen - mondja a 
séf - ahol a csapatoknak 550 forint 
áll rendelkezésükre az alapanyag-
ra, és ebből kell úgy főzniük, hogy 
megfeleljenek a közétkeztetésre vo-
natkozó EMMI előírásoknak. A ver-
senyen nincs kötelezően készíten-
dő étel, bizonyos alapanyagok van-
nak csak meghatározva, amit fel 
kell használniuk. Ez idén a lecsó és a 
méz. A zsűri előtt 100 főre kell a csa-
patoknak az általuk kitalált ételt le-
főzni, a fenti két alapanyag felhasz-
nálásával. Ez lehet desszert, főétel is 
- sorolja Szatmári János, aki maga is 
több évtizede vesz részt Karcagon a 
közétkeztetésben.

- Mivel a közétkeztetési konyhá-
kon több korosztálynak is főznek, 
oda kell figyelni arra, hogy az étel a 
bölcsődéstől, óvodáson, iskoláson 
át a felnőttekig megfeleljen az elő-
írásoknak. Ezt kell a csapatoknak is 
betartania a versenyen. Az első ré-
giós döntőn 30 csapat volt, Szolnok 
megyéből sajnos nem jött csapat, 
a hétvégi következőn is több mint 
húsz csapat vesz részt Budapesten. 

Az országos döntő februárban lesz, 
ahol a legjobb 12 négy fős csapat 
versenyez az elsőségért.  

- Nehéz-e az idei kapott két alap-
anyagot beépíteni a kész ételbe?

- Paprikából és a mézből sokféle 
ételt lehet készíteni - mondja a szak-
ember. A mézet alapanyagként fel 
lehet használni főételbe és ízesítés-
re is. Lehet előételhez vagy krémle-
veshez ízesítésnek használni. A fő-
zelékkel már nehezebb a helyzet, 
sok éves tapasztalatom alapján el-
mondhatom, hogy a diákokkal hat-
szor-hétszer meg kell kóstoltat-
ni egy új levest, hogy megismerjék 
az ízeket, de a lecsót sem minden-
ki szereti. Az új tanévben szeretném 

megkóstoltatni a karcagi iskolások-
kal a főzelékeket, a krémleveseket, 
hogy megszeressék azt. Az a baj, 
hogy nem ismerik az alapanyago-
kat, nem tudják például mi az a kel-
káposzta vagy a brokkoli, mert ezt 
a szülők nem főzik otthon. Január-
tól a diákokkal alapanyag bemuta-
tásos szakkört tervezek - árulja el a 
mesterséf, akitől azt is megtudtuk, 
hogy a diákok legszívesebben a mi-
lánóit, a gyümölcslevest és a tejbe-
grízt fogyasztják, de nyerő a papri-
kás krumpli is. Ezek vannak a top-
lista elején, a főzelékeket egysze-
rűen nem fogyasztják el, de azért, 
mert nem ismerik. Érdekes módon 
felnőttként már sokféle főzeléket 

megesznek - állítja Szatmári János 
mesterséf, aki nemrég egy rangos 
séfiskolát is elvégzett, amivel jogo-
sult lett arra, hogy nemzetközi ver-
senyeken bíráljon.

- Ferenczi István mesterséf bará-
tommal felkértek Magyarországról 
bennünket, hogy végezzük el ezt 
a nemzetközi bíróiskolát. Texasban 
nagy hagyománya van a BBQ főzés-
nek, s Európában és hazánkban is 
próbálják ezt bevezetni, meghono-
sítani. Itthon már volt egy verseny, 
ahol bíróként fegyelmezett, na-
gyon precíz értékelést kellett végez-
ni. Előbb-utóbb Magyarországon 
is el fog terjedni ez a főzés, amely-
hez különleges berendezések és fű-
szerek kellenek. A versenyen vakon, 
sorszám alapján kóstolunk, s úgy ér-
tékelünk. A végeredményt mi is az 
eredményhirdetésen tudjuk meg - 
árulja el a mesterséf, aki 2011 óta bí-
rál grillversenyeken, ezért is válasz-
tották ki ebbe a nemzetközi BBQ 
zsűribe. Bécsben már volt kint, és 
megnézte hogyan történik külföl-
dön egy ilyen verseny. A BBQ éte-
lekhez legjobb a holland marhahús, 
ezeket a gyönyörű, vékony, márvá-
nyos húsokat lehet nagyon szépen 
grillezni és különleges fűszerekkel, 
sörökkel pácolni, majd angolosan, 
médium jellegűre megsütni - ma-
gyarázza a szakember, aki Karcagon 
jövőre BBQ bemutatót szervez a 
nagyközönség számára.

DE

Akár texasi versenyen is zsűrizhet

Dedelka & Ferdinánd címmel 
jászkun ebédet tartottak novem-
ber 8-án, pénteken a Morgó csár-
dában. A TOP 5.1.1-15-JN1-2016-
00001 azonosító számú, a „Foglal-
koztatási-gazdasági együttműködé-
sek megvalósítása 
Jász-Nagykun-Szol-
nok megyében” cí-
mű megyei foglal-
koztatási paktum 
projekt célul tűzte 
ki megyénk turisz-
tikai erőforrásai-
nak nagyobb haté-
konyságú kiakná-
zását, ezt kíván-
ták előmozdítani 
a karcagi rendez-
vénnyel. A megyei 
önkormányzat, a 
kormányhivatal 
és a JNSZ Megye 

Esély Szociális Közalapítványa által 
szervezett ebéd célja az volt, hogy 
megismertesse a megye gasztronó-
miai termékeit, kicsit újragondolva 
Mautner Zsófi gasztroblogger se-
gítségével - fogalmazott Borbás Zol-

tán, a megyei közgyűlés al-
elnöke. Dr. Nagyné Varga 
Ilona, a közalapítvány igaz-
gatója elmondta, a megye 

helyi termék adatbázisba már 70 
fő regisztrált, közülük tíz termelőt 
hívtak meg a bemutatkozásra.

DE

Jászkun ételek kerültek az asztalra 
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Közéleti szilánkok
Társadalmi 

emlékezet és 
felejtés (3.)

(avagy az árulókat vi-
szont felejteni kell!)

Pap Béla, amikor Karcagra került, 
előzőleg lemondott a „Magyar Út” 
című hetilap kiadói jogáról 1941-ben, 
de továbbra is a lap főszerkesztő-
je maradt 1944-ig. A lap irányvonala 
tükrözte azt a világképet, világnéze-
tet, amit Pap és a többi szerkesztő, va-
lamint az ún. „népi írók” magukénak 
vallottak. Erről így nyilatkozott: „Ma-
gyar földön, magyar verítékkel, ma-
gyar célok szolgálatára, magyar utat 
kell építeni még akkor is, ha ez beteg 
tradíciók lerombolását, klikk vagy lát-
szólagos osztályérdekek összetörését 
jelenti. (...) Ez az a látás, amely meg-
határozza viszonyát a Tradícióhoz és a 
Forradalomhoz, a Tőkéhez és a Mun-
kához, az Egyházhoz és a Kormány-
hoz. Nem tradicionális: ha a tradíció 
ólomcsizma, de tradicionális, ha ez az 
örök magyar értékek megbecsülésé-
ben áll. Nem forradalmi, ha az felsza-
badított szenvedélyek pusztító tüze, 
de forradalmi, ha az igazság hódító 
lendülete. Nem kapitalista, ha a tőke 
kizsákmányolást jelent, de kapitalis-
ta, ha a tőke úr helyett szolga lesz: a 
magyar sáfárkodás alapfeltétele. Egy-
házias, ahol az egyház Evangéliumot 
jelent, egyházellenes, ahol az egyház 
csak megüresedett formát jelent. Nem 
hivatalból ellenzéki és nem hivatalból 
kormánypárti.”

A német megszállás után, az SDG 
több vezetőjével - pl. a poroszlói szüle-
tésű Vatai László lelkésszel és Kiss Sán-
dorral, a Parasztszövetség első elnöké-
vel - szoros kapcsolatot tart Pap Béla. 
Ő ugyan nem lesz aktív tagja – mint 
az említettek – a Magyar Független-
ségi Mozgalomnak, akik fegyveres el-
lenállást is szerveztek a német hódí-
tással szemben, de többször találkozik 
velük. Ugyanakkor azt is látják, hogy-
ha a szovjetek nyerik a világháborút, 
a bolsevizmus a magyar életre is nagy 
veszedelmet fog jelenteni. 

Már 1943-ban, az SDG által szer-
vezett szárszói konferencián, ame-
lyen közel fél ezren vettek részt, meg-
fogalmazódott a „harmadik út” gon-
dolata: se nem a német fasizmus, 
se nem a szovjet kommunizmus az, 
amely az egészséges magyar társa-
dalom szervezését szolgálja.

A magyarság legjobbjai ezt a szel-
lemi irányvonalat képviselték. Közü-
lük többen – mint a fentebb említet-
tek is – megjárták a Gestapó, majd az 
AVO és az ÁVH börtöneit. Töretlenül 
hittek a magyar szabadság és függet-
lenség eszméjében – amely végül is 
az 1956-os forradalmat is kirobban-
totta. Aminek a történetét a kommu-
nista történetírás elhazudta. 

Sajnos voltak – elég nagy szám-
ban – és vannak ma is: nemzet- és ha-
zaárulók, akik idegen érdekekért har-
colnak. Ezeket nem nehéz felismerni. 
Nem kell hozzá különösebb éleslátás. 

Az árulókat sújtsa megvetés. A 
Pap Bélához hasonló mártíroknak 
pedig szobrot kell emelni.

  -ács-

KÖZÉLET HIRDETMÉNYEK
Meghívó

A 8. számú választókerület önkormányzati képviselője

„LAKosságI FóruMrA”
hívja és várja a választókerület lakóit. 

Időpont:
2019. november 27. (szerda) 16.30 óra

Helyszín:
Kádas György Általános Iskola és 

Szakiskola étterme
(Karcag, Kisújszállási út 45.)

Tájékoztatatót tart:
 - dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, 

korábbi földművelésügyi miniszter
 - Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Köz-

gyűlés elnöke
 - Sári Kovács Szilvia, Karcag város alpolgármestere
 - Teleki Zoltán rendőr alezredes, megyei főkapitá-

nyi tanácsadó
A fórumon „meglepetésvendég” is lesz.

Az összejövetelen bemutatkozik:
a Györffy István Katolikus Általános Iskola énekkara, 

„Kunrózsa Kamarakórusa”.
Felkészítő pedagógusok: Borsosné Herczegh Judit és 

Poór László.

A résztvevők között ajándéktárgyak kerülnek kisorsolásra.
Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár:

Pánti Ildikó,
a 8. számú választókerület

önkormányzati képviselője

LOMTALANÍTÁS 
Tisztelt karcagi lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a háztartásokban kép-
ződött lom hulladékokat az NHSZ Tisza Nonprofit 
Kft. 2019. november 18-tól 22-ig 7.00 kezdettel 
díjmentesen elszállítja otthonuk elől.

A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról rendelke-
zése alapján a lomhulladék: az ingatlanhasználótól a 
közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan 
háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében 
rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja.

Elszállítás:
•	 a szállítást a kommunális hulladékszállítással egye-

zően végezzük, naponta mindig azokon az utcá-
kon, ahol a rendszeres hulladékszállítás történik,

•	 az Északi külvárosi részen 2019. november 18-án 
hétfőn, a Déli külvárosi városrészen 2019. novem-
ber 20-án, szerdán történik a lomtalanítás,

•	 az elszállítás reggel 7.00 órakor kezdődik, és a hulla-
dékszállítás a szokott útvonalon halad. Felhívjuk a 
tisztelt lakosság figyelmét, hogy a kihelyezett el-
szállításra váró hulladékokért az elszállítás pil-
lanatáig a hulladék tulajdonosa felel. Ezért kér-
jük, hogy ne helyezzék ki napokkal korábban a lom-
talanításra szánt hulladékot! Aki az adott napon nem 
tartózkodik otthon, illetve a hulladék felügyeletét 
egyéb módon (pl. szomszéd által) sem tudja megol-
dani, kérjük jelezze felénk az alábbi elérhetősé-
gek valamelyikén: 06/59-503-317, 06/59-503-318, 
info@ktkkft.hu. Így elkerülhetjük a felesleges mun-
kával és a közvetlen lakókörnyezetünk szennyezésé-
vel járó kellemetlenségeket!

Elszállításra kerülő anyagok:
•	 a lomtalanítás során elsősorban használhatatlanná 

vált eszközöket, illetve udvar, kert, alsóépület takarí-
tásából származó hulladékokat szállítunk el: bútorda-
rabok, műanyag eszközök, fahulladék, ruhanemű, tex-
tíliák, üveghulladék, egyéb nem veszélyes anyagok, stb.

Nem szállítjuk el:
•	 az olyan hulladékokat, amelyeket más gyűjtőponto-

kon díjmentesen átveszünk, vagy olyan újrahaszno-
sítható hulladékokat, amelyeket a házhoz menő sze-
lektív gyűjtőjárattal, vagy a gyűjtőszigetekről szállí-
tunk el,

•	 amelyeket a hatóság által kiadott engedélyünk 
nem tesz lehetővé (pl. veszélyes hulladékok). Ezek 
pl. a kiselejtezett elektromos és elektronikus beren-
dezések (hűtőgépek, mosógépek, televíziók, rádiók, 
porszívók, konyhai elektromos berendezések, egyéb 
elektromos berendezések, számítástechnikai eszkö-
zök), fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok, 
nagyméretű fémhulladékok, akkumulátorok, olajhul-
ladékok és folyékony üzemanyagok hulladékai, autó-
gumik, gépalkatrészek, állati eredetű hulladékok,

•	 építési-bontási törmeléket, annak elszállítására a 
konténeres szállítás lehetősége adott,

•	 fák, cserjék, szőlők metszéséből, gallyazásából szár-
mazó nagyméretű hulladékokat. Ezeket a biológia-
ilag lebomló hulladékokat hulladéklerakó telepnél 
erre a célra létesített területen kell elhelyezni.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a felesleges-
sé vált eszközeiket ezek figyelembevételével le-
gyenek szívesek a lakóingatlanuk elé kihelyezni!

Segítő együttműködésüket köszönjük!

NHSZ Tisza Nonprofit Kft.
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POSTALÁDA

A program során a szülők betekinthettek az óvodai csoportok 
életébe, a gyermekekkel közösen tevékenykedtek – festettek, ra-
gasztottak, meséltek, énekeltek. Az óvodába érkező új kisgyer-
mekeket a tornaszobában köszöntő műsorral várták a középső és 
nagycsoportos korú gyermekek és az óvó nénik. A kicsik átbújtak 
egy, a csoportjukat jelképező kapun, majd kaptak egy óvodába be-
fogadó levelet. A Maci csoport őszi szüreti játékkal készült, ame-
lyet közös táncház  követett az „Így kell járni” tehetségműhelybe 
járó gyermekek és Szabó Erika óvodapedagógus vezetésével.

Szüreti hagyományokat elevenítettek fel az óvodában az új 
gyermekek köszöntése alkalmával. A szülőkkel együtt élték át a 
hagyományok megelevenedését, kapcsolódva a magyar népme-
se napjához. Az óvoda szülői kórusa őszi népdal csokorral ör-
vendeztette meg a gyermekeket, felnőtteket a zene világnapjá-
hoz kapcsolódóan. A délután tökfaragással, gyöngyfűzéssel – 
Tyukodi Lászlóné Marika bemutatójával és vessző kosárfonás-
sal – Kiss Borbála együttműködésével, majd táncházzal zárult.

Óvodánk 1955. október 22-én nyitotta meg kapuit a gyerme-
kek előtt. Ehhez kapcsolódik az „Ez a nap más, mint a többi” cí-
mű rendezvényünk, amely egyben az óvoda születésnapjáról va-
ló megemlékezés és a kiscsoportos gyermekek köszöntése is. A dél-
előtt a befogadásról szól, amelyen a kicsik a közös program, ünnep 
élményszerűsége által átélik az „idetartozás” érzését. Állandó ven-
dégünk Ősz apó, aki interaktív módon a drámajáték módszerét al-
kalmazva vonja be a gyermekeket, csoportokat az őszi gyümölcsök 
témakörhöz kapcsolódó feladatok, szituációk megoldásába. Rend-
hagyó délelőttünkön a hagyományunknak megfelelően közösen el-
fogyasztottuk az óvoda születésnapi tortáját, majd tánccal zártuk 
programunkat.

A Szüret hagyományos rendezvénye az óvodának, amelyen 
részt vesznek az óvodai csoportok közösségei a szülőkkel közö-
sen. A gyermekek felelevenítik a régmúlt hagyományait, majd 
versekkel, dalokkal, mondókákkal váltják ki a gyümölcsös ko-
sarakat a csősztől. A délután kézműves tevékenységekkel, közös 
beszélgetésekkel, a kiscsoportos gyermekek és szüleik ismerkedé-
sével zárult.

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2019. november 22-én jelenik meg.

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

Ez a nap más, mint a többi
Kinizsi úti Óvoda 

Szüret
Jókai úti Óvoda

Szüret
Táncsics krt. 19. Óvoda

Pöttöm fogadó
Takács Péter úti Óvoda 

sorstársak figyelem!
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mozgássérültek 

Egyesületének Karcagi Csoportja 2019. november 30-án 
11.00 órakor tartja évzáró rendezvényét. 

Helyszín: EURO Kft. (Karcag, Széchenyi sgt. 52.)
Jelentkezési határidő: 2019. november 21. (az ügyeleten)

Mindenkit szeretettel várunk!
vezetőség

Lapzárta:
 2019. 

november 18. 
(hétfő) 

12.00 óra



8 2019. november 15.

HIRDETMÉNYEKÉRDEKESSÉG

„A szó olyan, mint a méh: méze és fullánkja van.” Talmud
Ebben az évben már két általános választást tartottak Izraelben. Mivel egyik 

párt és koalíciója sem tudott többséget szerezni a Knesszetben, a jelenlegi állás 
szerint harmadik is lesz.

Az országban egyenlő, titkos, arányos és közvetlen a választás. Nincsenek 
egyéni képviselők, az ország egyetlen körzet. Pártlistára lehet szavazni. Minden 
18 éven felüli állampolgár jogosult voksolni. Mivel a parlamenti bejutási küszöb 
alacsony, ezért sok kis párt is szerez mandátumokat. Az elaprózódott mandátu-
mok miatt a modern Izrael történetében mindig koalíciós kormányzás volt.

A választás napja munkaszüneti nap, ingyenes a közlekedés az utazó szava-
zók részére. A Központi Választási Bizottság elnöke a Legfelsőbb Bíróság egy 
bírója, tagjai a parlamenti pártok képviselői.

Az eddigi választásokon a lakosság 77-90%-a vett részt.
A pártok között sok a szemléletbeli eltérés, de a koalícióalakítás egyik kikötése, 

amelyet a jelenlegi állampolgárok is támogatnak az, hogy a haredi/keleti és a sze-
fárd és askenázi európai ultraortodox zsidók kedvezményeit vonják meg. Ezt még 
Ben-Gurion adta nekik, mert szinte alig maradtak a holokauszt után. Ma Izrael 
társadalmának mintegy 15%-át képviselik. Kedvezményeik többek között pl. csak 
a Talmudot tanulják egész életükben, ezért nem dolgoznak, nem fizetnek adót,  
nem lesznek katonák, és az ál-
lam is rengeteg pénzt ad nekik. 
Minden, az állam által nyújtott 
előnnyel élnek, de kötelezettsé-
get nem ismernek el. A jelenlegi 
miniszterelnök, Netanjahu ko-
alíciójában vannak ezen közös-
ségnek képviselői is, de eddig az 
„Izrael a Hazánk”, a kedvezmé-
nyek megvonását javasló párt 
is tag volt. Újabban nem tud-
nak megegyezni a kedvezmé-
nyek mikéntjében, így nem le-
het kormányzóképes, többségi 
koalíciót megalakítani. Sokan 
nemzeti egységkormányt sze-
retnének. Az akadály az egységkormány megalakulásához maga Netanjahu szemé-
lye, mivel még nem dőlt el az, hogy követett-e el bűncselekményt vagy sem.

Az eredmények magyarázzák a patthelyzetet: a Kék-Fehér centrista választá-
si szövetség 33 képviselő, a Likud, jobboldal 31, az Egyesült Arab Lista 13. A ke-
leti ultraortodox Sasz párt 9 hely. A nacionalista Izrael a Hazánk és az askenázi 
ultraortodoxok Tóra Judaizmusa 8-8 hely. A telepeseket támogató jobboldali 
Jobbra (Jamina) 7 hely. A szociáldemokrata Munkapárt-Híd szövetség 6, míg a 
baloldali liberális Demokrata Tábor 5 parlamenti helyet szerzett. Már a nevekből 
is sejthetjük, hogy mekkora szemléleti különbségek lehetnek köztük.

A Kék-Fehér (Kahol-Lavan) választási szövetség 2019-ben három párt 
szövetségéből (a Hoszen Lejiszrael, a Jes Atid és Telem) jött létre. Vezetői 
Benny Gantz és Jair Lapid, a háttérben Mose Jaalon. Érdekesség Gantz-ról, 
azon felül, hogy vezérkari főnök volt, az édesanyja magyar származású, aki 
Mezőkovácsházán született. Lapid sem nélkülözi a magyar szálat, hiszen apja 
Tommy Lapid is magyar származású politikus és újságíró volt, aki Budapes-
ten élte túl gyerekként a vészkorszakot.

A Likudot 1973-ban Menachem Begin, későbbi miniszterelnök alapította. 
1977-ben Izrael történetében először jobboldali pártként nyert. Jelenlegi elnöke 
Benjamin Netanjahu. A családja tragikus hőse a bátyja. Ő, aki a palesztinok által 
elrabolt és Entebbébe térített gépen utazó izraelieket merész kommandós akció-
val kiszabadító katonai akció parancsnoka és egyetlen áldozata volt.

A 13 helyet szerzett Egyesült Arab Lista vezetője Ayman Odeh, aki Haifán szü-
letett és ügyvéd-politikus. Bár a kormányban nem akarnak részt venni, de Benny 
Gantzot támogatják Netanjahuval szemben. Az izraeli-palesztin két állam híve.

A jelenlegi „királycsináló” párt Izraelben a Yisrael Beiteinu (Izrael a Hazánk) 
párt, amely 8 helyet szerzett, és nélkülük nincs többség a parlamentben. A pártot 
Avigdor Lieberman alapította 1999-ben. Lieberman a moldáviai Kisinyovban szü-
letett. Először a Szovjetúnióból bevándorlók pártja volt, majd bővült a tagsága. A 
kétállami megoldás híve, de tisztán arab vagy zsidó lakosokkal. Az ortodox zsidók 
engedményeinek eltörléséért, a szekuláris államért harcol. 

(Folytatása következik.)
dr. Molnár Sándor

Izrael, ahogy én látom

A világ közepe

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
2019. november 23-án (szombaton)

19.00 órától kezdődő

Helyszín:
Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézmény tornaterme

A rendezvény fővédnökei:
F. Kovács Sándor

országgyűlési képviselő
dr. Fazekas Sándor

országgyűlési képviselő
Védnöke:

Sági István,
a Karcagi Tankerületi Központ 

igazgatója
A rendezvény bevételét a szervezők az iskola 

járdájának felújítására fordítják.
Vacsorajegy: 5000 Ft/fő

Zenés, táncos műsor színesíti az estét. 
A jó hangulatról Farkas Judit gondoskodik.

Az ízletes vacsorát a Hami Kifőzde szervírozza. 
A helyszínen büfé üzemel.

A jegyvásárlás telefonos egyeztetés alapján történik: 06/30-451-6976
Némethné Koczka Erzsébet

MŰsoros EsTrE

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek novemberi 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  november 19. 17.00-18.00-ig, 
   Városháza 2. terem
Gyurcsek János  4. választókörzet  november 18. 8.00-10.00-ig, 
   Városháza 3. szoba

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

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

Meghívó
A Madarász Imre Egyesített Óvoda nevelőközössége 

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
2019. november 16-án, szombaton 

14.00 órakor kezdődő 

amely a Déryné Kulturális Központ földszinti 
színháztermében kerül megrendezésre.

A gálán városunk valamennyi óvodája gyermekműsort ad elő.
A rendezvényre belépőjegyek az óvodákban 

térítésmentesen igényelhetők.

XVI. OVI-GÁLÁRA,
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Akadozásmentes filmnézés, online játékok és felhőben történő munkavégzés egyszerre: ezeket élvezheti novembertől Karcag település 
akár egyszerre is, a Magyar Telekom hálózatfejlesztésének köszönhetően. Az érdeklődők az online ügyfélszolgálat mellett személyesen is 
kérhetik a vállalat szakembereinek segítségét.

Karcag településen már több mint 6500 háztartásban vagy telephelyen érhető el a 
Telekom Tettek Hálózata, ezzel a város lakosságának 93%-a internetezhet korlátlanul a te-
lepülés extragyors hálózatán. Idén szeptembertől országszerte már a magyar otthonok és 
vállalkozások harmadában, 1,8 millió elérési ponton vehetjük igénybe a vállalat által kínált 
legmodernebb szolgáltatásokat, és mostantól a karcagi lakosok is kedvükre élvezhetik en-
nek előnyeit!

A Telekom hálózatfejlesztésének kitűzött célja, hogy Magyarországon egyre nagyobb lefe-
dettséggel biztosítsa a gigabites hálózati képességet, és emellett azt is elmondhatja magá-
ról, hogy a hazai szolgáltatók közül elsőként tette hozzáférhetővé lakossági ügyfelei számára 
a 2000 Mbit/s* kínált maximális letöltési sebességű internetcsomagot, így ha a Telekom ügy-
felei otthonaikban több eszközön egyidejűleg használják a netet, ezek 2000 Mbit/s-os sebes-
ségen osztozkodnak, mindegyik eszközön kiemelkedő internet élményt biztosítva.

Az extragyors sebességű hálózat azt is biztosítja a családoknak, hogy az online játékok, 
a HD minőségű online filmnézés, illetve a felhőben történő munkavégzés között se kell-
jen választanunk: ezeket párhuzamosan is végezhetjük otthonunkban okoseszközeinken. 

A Telekom emellett a televíziózás élménye előtt is egészen új perspektívákat nyit meg: HD-képes készülékünkkel és a Telekom Szuper Családi HD 
csomagjával még jobb minőségben, még részletgazdagabb képpel és hanggal nézhetik kedvenceiket a mozirajongók, a meséket kedvelő gyerekek, 
vagy a csapatuknak szurkoló sportimádók. 

A Telekom IPTV-nek köszönhetően a karcagi nappalikban minden nap felfedezhetünk valami újat, és még vissza is idézhetjük azokat: a széles csa-
tornakínálatot biztosító csomagok tartalmazzák az Archív TV szolgáltatást is, amely meghatározott csatornák tartalmából még három napig vissza-
nézhető műsorok újrajátszását biztosítja. A TVGO-t használó ügyfeleknek pedig már útközben sem kell lemondaniuk a tévénézésről, mert akár a mo-
biljukon, tabletjükön is követhetik a kiválasztott csatornáikat. A Moziklub 6000 filmje, sorozata, meséje pedig a mozi szerelmeseinek hozzák el a szó-
rakozás magasabb élményét. 

A karcagiak két héten át ráadásul nem csak online, hanem személyesen is érdeklődhetnek a szolgáltatások felől: november 6. és 23. között bármi-
lyen kérdésükkel bekopogtathatnak a Szent István sugárút 17. szám alatt található Telekom üzletbe, ahol készséges és felkészült dolgozók lesznek a 
segítségükre, hétfőtől péntekig 9.00-17.00, szombaton pedig 9.00-12.00 óra között. A Telekom nemcsak a legmodernebb szolgáltatásokkal teszi haté-
konnyá a munkát vagy éppen felhőtlenné a szórakozást, emellett huszonegyedik századi ügyintézést kínál. A mobil ügyfélszolgálaton ízelítőt kapha-
tunk abból a szabadságból, amelyet a Telekom alkalmazás nyújt. 

*A 2000 Mbit/s kínált maximális letöltési sebesség a Magyar Telekom optikai hálózattal lefedett területén érhető el. A Net 2000/1000 díjcsomag esetén a kínált maximális le-
töltési sebesség 1000 Mbit/s, a kínált maximális feltöltési sebesség 1000 Mbit/s. A garantált értékek 300/50 Mbit/s. (X)

Karcag lakosai a Telekom Tettek Hálózatán 
élvezhetik az extragyors sebességű internetet

HIRDETMÉNYEK

Egészségnapok az Idősek Klubjában
Szeretettel meghívjuk a város idős lakosságát

2019. november 18-20. között 
megrendezésre kerülő Egészségnapokra.

Tervezett program
2019. november 18. (hétfő) 

10.00 – 11.00 óra „Mozgásgazdag idős évek gyümölcsei” – Lévainé Olajos Ce-
cília nappali ellátás vezető előadása

14.15 órától zenés senior „székes” torna
15.00 órától zenés senior torna

2019. november 19. (kedd) 
10.00-11.00 óra „Az öregedés művészete” - dr. Semsei Imre gerontológus előadásá-

nak meghallgatása felvételről, ezt követően beszélgetés a témáról
2019. november 20. (szerda) 

10.00-11.00 óra „Mit tegyünk, amíg megérkezik a mentő?” – Csiger Imre men-
tőtiszt előadása

Helyszín:

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Idősek Klubja
5300 Karcag, Szabó József utca 6. (a Zeneiskolával szemben)

A terem befogadóképessége miatt előzetes jelentkezés szükséges, melyet a fenti cí-
men személyesen, valamint telefonon a 06/59-312-769 vagy 06/30-887-7574 

telefonszámon tehet meg.

Tisztelt karcagi ingatlantulajdonosok, 
ingatlanhasználók!

Kérjük, hogy az őszi-téli nyugalmi időszakban szíves-
kedjenek szükség szerint elvégezni ingatlanjaik előtt, a 
járdaszakasz mellett a gyalogos forgalmat akadályozó 
fás szárú növények metszését, valamint a köztisztaság-
gal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevé-
kenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM–EüM együt-
tes rendelet 6. §-ában meghatározottakra figyelemmel 
gondoskodjanak az ingatlanjaik előtti nyílt árok és an-
nak műtárgyainak tisztántartásáról, a csapadékvíz za-
vartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladé-
kok eltávolításáról.

Rózsa Sándor 
jegyző

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, 

hétvégékre és esetleges ünnepnapokra 
(péntek 16.00 órától hétfő reggel 07.00 óráig).

November 16-17. 
dr. Domán György  Karcag, Ady Endre utca 58.  Tel.: 06/30-434-5950
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2019. november 15. péntek
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Térségünk
 Fejlesztések Nagyivánban
19.00 Nagykunsági krónika
 - Stúdióvendégünk: Hubai Imre
 Téma: új megyei közgyűlés
 - Karcagi hírek
 - Stúdióvendégünk: Elek Eszter
 Téma: testvérvárosi kapcsolatok
20.30 Nagykunsági Híradó
20.40 Önkormányzati ülés
21.50 Karcagi Tükör

2019. november 18. hétfő
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Sztárportré
18.50 Látogató
19.20 Székely konyha
20.10 Nagykunsági Híradó
20.30 Megyei Táncdalfesztivál

2019. november 19-20.
kedd-szerda
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet
19.45 Látogató – erdélyi utazás
20.15 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise
21.15 Nagykunsági Híradó 
21.35 II. Puszta Ünnepe összefoglaló
22.45 Berek Szépe 2019

2019. november 21. 
csütörtök
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Térségünk
 Fejlesztések Nagyivánban
19.00 Nagykunsági krónika
20.30 Nagykunsági Híradó
20.40 dr. Bartha Júlia előadása  
 Törökországról
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

November 16. (Szombat) 
8.00-13.00 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)  

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

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

Gyógyszertári 
ügyelet

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

Anyakönyv
Házasságkötés

2019. november 09. 
Gera Beáta - Juhász András
2019. november 09.
Botos Brigitta - Zoltán Ferenc

születés
2019. november 06.
Kis Adrienn - Federics Ist-
ván
Kg., Sport utca 15. 

Laura
2019. november 08.
Bojti Viktória - Nagy Richárd
Kg., Villamos utca 128. 

Kristóf
2019. november 08.
Kiss Anna Zita - Herceg 
Sándor
Kg., Carceus Márton utca 10.

Léna

Halálozás
Barabás Sándor 
 (1933)
Györfi Józsefné 
(László Erzsébet) 
 (1942)
Kis-Pál Lajosné 
(Mészáros Zsófia) 
 (1937) 
Oláh János 
 (1956)
Baranyai Istvánné 
(Házi Ilona) 
 (1941)
Szilágyi Imréné 
(Örsi Mária Róza) 
 (1942)

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

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

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

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

lyékony műtrágya kijuttatás permetezővel, vetőgép-
pel és sorközműveléssel egymenetben is;

 - Betakarítás: gabona, repce, napraforgó, szója és ku-
korica;

 - 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.

Kedves Testvéreink!
Kedves Barátaink!

Szeretettel tájékoztatjuk, hogy a 2019-es esztendőben is 
van lehetőség gyülekezeti szolgálatunk támogatására. A 
különféle adományaikkal - egyházfenntartói járulék, cél-
adományok - Önök tartják fenn a Református Egyházköz-
séget Karcagon. Az Önök adományait templomaink mű-
ködtetésére, harangjaink megszólaltatására, temetői inf-
rastruktúra kialakítására, pályázati önrészre, hivatalunk 
működtetésére és rendezvények megtartására fordítjuk.

Ebben az esztendőben külön gyűjtünk a borjúdűlői te-
mető kerítésére. A temető körülkerítése közel 16 millió 
forintba kerül a jelenlegi árakon. Intézményeinket a Ma-
gyar Állam ellátmányából tudjuk fenntartani, és jelentős 
pályázati összeg felhasználására kaptunk eddig is lehetősé-
get, ezekre nem is kérünk támogatást, de a fenti feladatok-
ra nem kapunk máshonnan pénzeket. Évszázadokon át az 
Önök Ősei segítették a megmaradást. Hitünk szerint az az 
áldozat, amit Önök most meghoznak majd, a látható for-
mája lesz hitük megvallásának és lelkük jóságának, amiről 
még az utódaink is tudni fognak, és fel lesz jegyezve az Úr 
Istennél. „A jókedvű adakozót szereti az Isten!”

Testvéri szeretettel: 
Karcagi Református Egyházközség Presbitériuma

Elérhetőségek: 06/59-312-143
Karcag, Kálvin utca 3.

Személyesen a Hivatalban 
(hétfő-csütörtök: 7.30-16.00 óra, péntek 7.30-13.00 óra).

Átutalással: OTP 11745073-20111425
(a közleményben tüntessék fel, hogy egyházfenntar-

tói, céladomány, stb.).

Istentiszteletek alkalmával 
a templomi perselyekbe helyezve.

Köszönjük támogatásukat!
Életükre Istenünk gazdag áldását kérjük!

Hogyan támogathatja 
a református Egyházközséget?

•

•

•
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Ingatlan
308 m2-es építési telek el-
adó. Rajta 40 m2-es épület, 
garázs és szennyvízcsatorna. 
Irányár: 3 M Ft. Tel.: 06/20-
451-6311.  

Karcagon telek eladó (1286 
m2). Víz, villany, szennyvíz, 
gyümölcsfák. Tel.: 06/30-
686-4077.

Két utcára nyíló kis kertes 
ház, földszinti 40 m2-es la-
kásra cserélendő+készpénz. 
Tel.: 06/20-451-6311.

Ház eladó Karcagon, a Dózsa 
György utca 67. szám alatt. 
Irányár: 16,5 M Ft. Tel.: 06/30-
520-2776.

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

2 db három és fél hónapos 
fiú cica ajándékba elvihető. 
Tel.: 06/30-317-8180.

Vegyes
Vásárolnék régi paraszti esz-
közöket, kolompot, rézcsen-
gőt, juhászkampót, karikást, 
körmölő-bicskát, régi gom-
bos mellényt, színes szódás-
üveget, miskakancsót, régi 
kerámiákat, stb. 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 2 db ágy, 6 db fotel, 
ágyneműtartó, női és fér-
fi ruhák, faliórák, plédek, ci-
pők. Érdeklődni 16 óra után 
Karcagon, a Délibáb utca 94. 
szám alatt. Tel.: 06/30-644-
3778. 

Eladó 1 db 220 literes mű-
anyaghordó (új állapotban), 
2 db 200 literes (alig hasz-
náltan). Továbbá elektromos 
kerékpár akku nélkül, meg-
egyezéssel. Tel.: 06/30-264-
4608. 

Retró koktélbárpult, bontott 
cserépkályha, használt kony-
habútor, álló ruhatári fogas 
(200 főre) eladó. Tel.: 06/20-
563-5087.

Eladó eredeti ír pub teljes 
berendezése! L alakú, 9 mé-
ter borovi fenyőből készült 
bárpult és bárszekrény, asz-
talok, retró székek, vendég-
látós témájú festmények (kö-
zel 80-100 db apró kép), fal-
borítás, beépített ülőkék, 
korlátok. Minden stílusos, 
eredeti dizájn. Tel.: 06/20-
563-5087.

Használt gáztűzhely eladó. 
Tel.: 06/30-838-4848.

Kiadó egy 38 m2-es helyiség 
tárolónak, ugyanitt Renault 
Megane és Lada alkatrészek 
eladók. Tel.: 06/30-323-0505.

Kukorica (vegyszermentes, 
sárga) kombájntisztán 5.000 
Ft/q, házhozszállítva, akár 
20 kg-ot is! Tel.: 06/30-963-
5073. 

Eladó 1 db tárcsás Hajdu 
mosógép, 1 db Hajdu centri-
fuga, 2 pár 44-es férfi bőrci-
pő. Tel.: 06/59-300-521. 

Eladó 2 db Samsung TV, 
thonet székek, asztalok, zsí-
rosbödönök, mobil kemen-
ce. Tel.: 06/30-216-9216.

Kukoricamorzsoló (ládára 
szerelve), 20-as gyerekkerék-
pár, vasvályúk, szekrényes 
tükör (márványtetővel, régi-
ség) eladó. Tel.: 06/20-241-
0846.

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle 
javítás, 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.

Vállaljuk az alábbi munká-
kat: épületek építését, bon-
tását, bármilyen nemű kő-
műves munkát. Tető építé-
sét, javítását, járdák, kapu-
bejárók újjáépítését, beto-
nozását, udvarok takarítá-
sát, terepek tisztítását. A leg-
kedvezőbb árakkal dolgo-
zunk! Bármilyen nemű föld-
munkát, kubikmunkákat is 
elvégzünk, nagy felületek 
aszfaltozását, zúzalékolását. 
Akár részletfizetés is meg-
oldható. Hívjon bizalommal! 
Nyugdíjasoknak kedvez-
mény! Tel.: 06/30-853-4323.

Feleslegessé vált papír- és 
fémhulladékát ingyen elszál-
lítom! (Mosógép, gázkészü-
lék, stb.) Tel.: 06/30-265-4197.

Méz házhozszállítás! Akác 
(2.000 Ft/kg), repce, napra-
forgó, nyári vegyes (1.500 
Ft/kg). Szőllősi Cs., Sebők E., 
tel.: 06/30-963-5073.

Az Orgonda Agrár Kft. földet 
bérelne, és vállal növényvé-
delmi szaktanácsadást, szak-
irányítást. Tel.: 06/30-785-
0690. 

Növény védelmi szakirá-
nyítást  szerződéskötés-
sel, számlaképesen válla-
lok. Kenyeres László okleve-
les növényorvos, tel.: 06/30-
785-0690.

Rászoruló idős ember gon-
dozását, gondviselését válla-
lom! Tel.: 06/30-238-2918.

APRÓHIRDETÉS

Hirdessen Ön is 
a Karcagi 

Hírmondóban!

Apróhirdetés
 már 200 Ft-tól!

Nyitvatartás:

Hétfő: 

8.30 - 13.30 óráig

Kedd: 

8.30 - 15.00 óráig

Szerda: 

8.30 - 10.00 óráig

Csütörtök: 

8.30 - 10.00 óráig

Pénteken 

nincs hirdetésfelvétel.

TISZTELT 

HIRDETŐINK!

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 

FELELŐSSÉGET 

NEM VÁLLAL!

Férfi fodrászat 

Püspökladányi utca 7/B 

+36 70 341 8014

Az első hajvágás mellé 
ajándék fejmasszázs! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Városháza mögötti 3 emeletes tömblakás földszintjén!

Bejelentkezés: 

Pál Évi

 - Építészmérnök (Kenderes), 
 - Általános iskolai tanár, tanító (Kenderes),
 - Iskolatitkár (Kunmadaras), 
 - Virágkereskedő-virágkötő (Kunmadaras),
 - Bolti eladó (Karcag),
 - Vendéglátó-ipari alkalmazott (Kenderes),
 - Szakács (Karcag),
 - Nagyállattartó (Karcag),
 - Pék, édesipari termékgyártó-pék segédmunkás (Kis-

újszállás),
 - Sütőipari munkás (Báránd),
 - Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari 

foglalkozás (Kenderes),
 - Rakodómunkás (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:

LEVENDuLA 
MASSZÁZSSZALON 

ELKÖLTÖZÖTT:
Karcag, Fürdő utca 2/a.
Bejelentkezés telefonon: 
06/30-789-5323
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SPORT

Országos sikereket értek el a bir-
kózó lányok. urbán zoltán október 
óta edzője a Karcagi Sportegyesület 
Birkózó Szakosztályának. Mint el-
mondta, még általánosban kezdett 
birkózni, s a legnagyobb eredménye 
magyar bajnok 5. helyezett volt.

- A birkózás fegyelmet nyújtott, s 
igazi küzdősport, ezért is választot-
tam ezt - idézi a kezdeteket az edző, 
aki gyerekként az edzéseken le tudta 
vezetni az iskola utáni stresszt, sok-
kal nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb 
lett tőle. S ez látszik tanítványaimon is, 
hiszen ez a sport nagyon jól megmoz-
gat minden porcikánkat a fejbúbunk-
tól a lábujjunk végéig. Amikor én fia-
tal voltam, már akkor is volt egy-két 
lány birkózó a szakosztályban, de ak-
kor még nem volt a női birkózás any-
nyira elfogadott. Ma már sok lány bir-
kózik nálunk is, vannak óvodásaink és 
iskolásaink, és van egy szakközépis-
kolás lányunk is. Október elsején vet-
tem át a csapatot, s máris rangos ver-
seny következett. A szabadfogású di-
ákolimpia területi bajnokságon két fiú 
növendékünk indult. A fiam, Urbán 
Zoltán a harmadik helyen végzett, s 
bejutott az országos döntőbe, illetve 
Czinka Dominik is harmadik helye-
zést ért el a bajnokságon, ő is ott lesz 
az országos döntőben november 23-
án Kiskunfélegyházán. S két leány ver-
senyzők is díjakkal érkezett haza a di-
ákolimpia döntőjéről. Budai Cintia, a 
Györffy István Katolikus Általános Is-
kola 5. a osztályos tanulója az Orszá-
gos Birkózó Diákolimpiai Döntőn, Ka-
posváron, Diák II. kategóriában, 34 

kg-os súlycsoportban 1. he-
lyezést ért el október 16-
án. Mivel nyáron szüne-
telt a birkózó szakosztály, 
így átjárt Püspökladányba, 
ahol a diákolimpiára Ko-
vács Lajos edző készítette 
fel, de a versenyen karcagi 
színekben indult. Tóth Ré-
ka, a Karcagi Nagykun Re-
formátus Általános Iskola 
6. b osztályos tanulója ok-
tóber óta az én kezem alatt 
növekedett és sikerült neki 
ez alatt a nagyon rövid idő 
alatt is jól felkészülnie a di-
ákolimpiai döntőre, ahol 
bajnoki címet szerzett. 
Büszke vagyok minden 
birkózónkra - mondta az 
edző, aki ezúton is szeret-
né megköszönni dr. Faze-
kas Sándor országgyűlé-
si képviselőnek, a KSE elnökének, il-
letve Kurucz Istvánnak, hogy bizal-
mat adtak neki edzőként a birkózó 
csapatnál.

Tóth Réka szerint nagyon nehéz 
volt ez a diákolimpiai döntő, mi-
vel a nyár kimaradt, nem sokat tu-
dott edzeni. - Mindent beleadtam a 
szőnyegen és nagyon örülök, hogy 
győztem. Hétfőnként focizok is, de 
a birkózás az, ami nekem nagyon so-
kat jelent - árulja el Réka, aki április 
13-án magyar bajnok is volt. Akkor 
eldöntöttem, hogy most meg fogom 
nyerni a diákolimpiát, és sikerült, de 
azért, mert nagyon odafigyeltem a 
versenyen. Amikor felmegyek a sző-
nyegre még nagyon izgulok, de ami-

kor a bíró elindítja a mérkőzést, már 
semmit nem hallok, csak az ellenfél-
re koncentrálok - árulja el sikerének 
titkát a fiatal lány, aki a sport mel-
lett az iskolában a tanulásban is je-
leskedik.

Budai Cintia három éve birkózik, 
mert bejött neki ez a sport. - Jó hoz-
zá a testalkatom, s ez a sport dicső-
séget ad nekem. Nagyon boldog va-
gyok az eredményeimtől. Most a 
döntőn a verseny elején nagyon ne-
héz ellenfelet kaptam, de sikerült le-
győznöm, és így sikerült megnyer-
ni a versenyt. Ha végzek, középisko-
lában is szeretnék birkózni, az a cé-
lom, hogy minden versenyt meg-
nyerjek, így indulok el legközelebb 

is. Szeretnék a dobogón végezni - je-
lenti ki a fiatal sportoló, akire osz-
tálytársai is büszkék. A dicsőség mel-
lett a birkózás a tanulás tekintetében 
is sok dolgot adott neki, rendszere-
tő, fegyelmezett lett, a heti három 
edzést is jól bírtja és mellesleg kitű-
nően is tanul.

Mindkét lánynak szívből gratulál 
a bajnoki címhez Kurucz István, aki 
további szép sikereket kíván minden 
karcagi birkózónak. Aki kedvet érez 
a birkózósport iránt, azt óvodástól is-
kolás korig nagy szeretettel várja hét-
főn, szerdán és pénteken az edzésekre 
Kurucz István és Urbán Zoltán.
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országos bajnokok lettek a karcagi lányok

Megyei I. osztályú bajnokság
Újszász-Karcag 3-1 (2-1)
2019. november 10. (vasárnap)

A múlt heti magabiztos győzelem után ide-
genben, Újszászon lépett pályára a karcagi csa-
pat. Úgy látszik, hogy idegenben nem megy, mert 
megint vereség lett a vége. Az alábbi játékoskeret 
vette fel a küzdelmet a táblázaton a harmadik he-
lyen álló helyiek ellen: Fekete-Balajti, Terjék, Sző-
ke N., Lázók S., Szentannai, Domokos A., Szívós 
G., Kovács L., Ballók, Hajdu Zs.

Cserék: Erdei, Burai, Kovács G.
Edző: Orosz István.
 
A 4. percben Jánosik elhúzott a jobb oldalon, 

lövése elment a jobb oldali kapufa mellett.

A 10. percben Gazdag 25 méteres szabadrúgá-
sát Fekete a jobb alsó sarok előtt szögletre tolta. 
A 17. percben Domokos A. bal oldalról küldött 
lövésszerű beadása elszállt a kapu előtt. 

A 26. percben Ballók 25 méteres félmagas lö-
vését Kovács másodszorra tudta csak megfogni.

A 32. percben Rentler lapos lövését védte Fe-
kete.

A 38. percben egy előreívelést Rentler letett 
Gazdag elé. A csatár kapásból - 20 méterről - 
félmagasan a jobb sarokba lőtt (1-0).

A 39. percben egy karcagi támadás során 
Lázók a 16-os sarkánál lőtt, és a labda Kovács 
kezéről a bal felső sarokba vágódott (1-1).

A 44. percben hazai szöglet után, a védők kö-
zé beugró Hegedűs közelről a bal alsó sarokba 
fejelt (2-1).

A 47. percben Kovács L. 20 méteres lövését 
Kovács kapus a bal alsó sarok előtt elcsípte.

A 61. percben Veréb kapura lövését Fekete le-
húzta.

A 70. percben egy középre adást elvétettek a 
védőink, és a közbeugró Németh közelről a ka-
pu közepébe lőtt (3-1). 

A 71. percben Hajdu Zs. beívelését Ballók kö-
zelről a léc fölé fejelte.

A 77. percben egy jobb oldali beadást Gazdag 
a bal kapufa mellé bombázott.

Orosz István edző a következőt nyilatkozta a 
mérkőzés után: - Könnyű gólokkal ajándékoztuk 
meg a hazai csapatot.

B.I.

Könnyű győzelem született
L A B D A R Ú G Á S


