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Augusztus 17-én, szombat 
délután, a Nagykunsági Kul-
turális Napok nyitórendezvé-
nyeként átadták a karcagi és 
bácskossuthfalvai fafaragók ál-
tal készített Kunkaput a refor-
mátus templom kertjében. 

- Az emlékművet az egyko-
ri fedeles kapuk és kapuoszlo-
pok díszítőelemeinek, valamint 
nagykun és református szimbó-
lumok felhasználásával készítet-
ték Andrási Mihály faragó né-
pi iparművész vezetésével a fa-

faragó tábor tagjai - hangzott el 
dr. S Kovács Ilona néprajzkuta-
tó, a Nagykunsági Népművészeti 
Egyesület elnöke beszédében.

- Szívből gratulálok az egye-
sületnek a kezdeményezéshez, 
hiszen ma egy olyan pillanat-
nak a részesei lehetünk, amikor 
Karcag egy újabb, igazi, karca-
gi népi emlékkel, alkotással lesz 
gazdagabb, egy olyan kapuval, 
ami csak erre a városra jellem-
ző. Eredeti kezdeményezésnek 
tartom, hogy a tömegfogyasztás 
korában, amikor a tervek készen 
megtalálhatók az interneten, 
amikor a gépek, térinformati-
kai programok, okostelefonok 
korát éljük, a múltnak egy olyan 
szeletét veszi elő az egyesület, 
egy olyan értéket ment meg, 
ami igazán ennek a közösség-
nek a sajátja - fogalmazott avató-

beszédében dr. Fazekas Sándor 
országgyűlési képviselő, aki fel-
idézte saját gyermekkori kunka-
pus élményeit a hetvenes évek-
ből, és azt kívánta, legyen ez egy 
jó kezdeményezés, s a kerítésépí-
tők vegyék mintául és álljanak 
újra kunkapuk a városban.

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ

A Kunkapu átadása után a 
Déryné Kulturális Központ-
ban a Karcagi SZC Varró István 

Szakgimnáziuma, Szakközépis-
kolája és Kollégiuma egykori di-
ákjainak alkotásaiból nyílt kiál-
lítás.

Az egykori Ragó Antal Ipari 
Iskola elmúlt öt évtizedének je-

lentősebb eseményeit, fejleszté-
seit, átalakulásait Szabó István 
iskolaigazgató idézte fel. Szólt 
azokról a diákokról is, akik az 
elmúlt években hazai és nem-
zetközi tanulmányi és szak-
mai versenyeken is képviselték a 
Varró István iskolát, s vázolta az 
új szakképzési lehetőségeket is.  

Soós Géza nyugalmazott pe-
dagógus szervezésében egyko-
ri Ragós/Varrós diákok mutat-
koztak be festményeikkel, ke-
rámiáikkal. A kiállítást F. Ko-
vács Sándor, városunk és térsé-
günk országgyűlési képviselője 
nyitotta meg, elismeréssel szólt 
a kezdeményezésről és az isko-
lában végzett diákok teljesítmé-
nyéről, hiszen mint elhangzott, 

kiváló kőművesek, asztalosok és 
más szakmák művelői is kike-
rültek innen ötven év alatt, s ők 
a város értékeit kétkezi munká-
ikkal növelték. 

Az egyedülálló kiállítást dr. 

S. Kovács Ilona, a Nagykunsá-
gi Népművészek Egyesület elnö-
ke ajánlotta a jelenlévők figyel-
mébe.

ÜNNEPI 
ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉS

Az ünnepi önkormányza-
ti ülés keretében kitüntetése-
ket adtak át azoknak a szemé-

lyeknek, akik a város és a Nagy-
kunság érdekében kiemelkedő 
tevékenységet végeztek. A Kar-
cag Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete nevében Dobos 
László polgármester köszöntöt-
te a megjelenteket, amelyet ál-
lami ünnepünk és Államalapí-
tó Szent István királyunk em-
lékére tartottak. Az ünnepi ön-
kormányzati ülést megnyitotta, 
majd bejelentette, hogy az  újke-
nyér szentelése, a kenyér megál-
dása következik.

Az új kenyeret megszentel-
te Főtisztelendő Gulyás Zsolt 

plébános, érseki tanácsos, vala-
mint megáldotta Nagytisztele-
tű Koncz Tibor, a Nagykunsá-
gi Református Egyházmegye es-
perese.

A kenyér szentelése után a 
több évtizedes polgármesteri, 
képviselői, miniszteri munkája 
során a városért végzett kiemel-
kedő tevékenységéért – díszpol-
gári címet adományozott a vá-

ros dr. Fazekas Sándor ország-
gyűlési képviselőnek, akinek 
Dobos László adta át a díjat.

A Karcag Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 
2019-es évben a Karcag Város 
Egészségügyi és Szociális Szol-
gálatáért díjat – a város lakossá-
ga egészségügyi és szociális ellá-
tása érdekében végzett kiemel-
kedő munka elismeréseként Fa-
zekas Irénnek, a Háziorvosi In-
tézmény munkatársának ado-
mányozta.

(Folytatás a 2. oldalon...)

NAGYKUNSÁGI KULTURÁLIS NAPOK

A Karcag Városi Önkormányzat dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, korábbi földművelésügyi miniszter 
részére díszpolgári címet adományozott. A kitüntetést Dobos László polgármester adta át
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(...folytatás az 1. oldalról)
A Karcag Városi Önkormány-

zat Képviselő-testülete a 2019-es 
évben a Karcag Város Egész-
ségügyi és Szociális Szolgála-
táért díjat – a város lakossága 
egészségügyi és szociális ellátá-

sa érdekében végzett kiemelke-
dő munka elismeréseként Fa-
zekas Lajosnénak, a Kátai Gá-
bor Kórház Aneszteziológia 
vezető asszisztensének adomá-
nyozta.

A Karcag Városi Önkormány-
zat Képviselő-testülete a Karca-
gért Emlékérmet – a város életé-
ben betöltött jelentős szerepéért 
– Orvos-Tóth Endre Sándor-
nak, a Szimmetria Kft. ügyveze-
tőjének adományozta.

A Karcag Városi Önkormány-
zat Képviselő-testülete a Karca-
gért Emlékérmet – a város gaz-
dasági életében betöltött jelen-
tős szerepéért – Szentesi Lajos 
Lászlónénak, az OTP karcagi fi-
ókja nyugalmazott vezetőjének 
adományozta.

A Karcag Városi Önkormány-
zat Képviselő-testülete Feke-
te Zsolt rendőr főtörzsőrmes-
ternek – a város közbiztonságá-
ért végzett példaértékű szakmai 
munkája elismeréseként – Kar-
cag Város Közbiztonságáért dí-
jat adományozta.

A Karcag Városi Önkormány-
zat Képviselő-testülete ebben 
az évben a Közszolgálatért dí-

jat – szakmai életpályája elis-
meréseként – Pandur Zoltán 
Benjáminné polgármesteri tit-
kárnak – példaértékű tevékeny-
ségéért –adományozta.

A díjak átadása után augusz-
tus 20-ai ünnepi gondolata-

it dr. Fazekas Sándor ország-
gyűlési képviselő osztotta meg 
a jelenlévőkkel. Beszédében fel-
idézte az elmúlt évszázadok je-

les és meghatározó eseménye-
it, s mint elhangzott: Jöhettek 
bár a legzordabb idők, Szent 
István állama kiállta az évszá-
zadok próbáját - sokszor újjá-
születve, újjászerveződve- , ma 
is összetartja a magyarságot, 
biztosítva fennmaradásunkat, 
és szilárd talapzatul szolgál-
va a jövendő nemzedékeinek. 
Szívünkben-lelkünkben ma is 

Szent István királyunk örökö-
sei vagyunk. Becsüljük meg 
ezt az örökséget, a független, 
keresztény magyar államisá-
got. Legfontosabb feladatunk, 
hogy ennek az értéknek fele-
lős őrzői és gyarapítói legyünk 

- hangsúlyozta beszéde végén a 
képviselő.

Polgármester úr megköszönte 
dr. Fazekas Sándor országgyűlé-
si képviselő úr ünnepi gondola-
tait, majd Magyaros Zene –szó 
címmel hallgathattak ünnepi 
műsort a jelenlévők.

Az ülés végén Dobos László 
polgármester köszönetét fejez-
te ki a jelenlévőknek, hogy je-
lenlétükkel megtisztelték az ün-
nepséget. Megköszönte a ren-
dezvény valamennyi közremű-
ködőjének és szervezőjének a 
munkáját, majd az ünnepi ön-
kormányzati ülést bezárta.

SZENT ISTVÁN NAPJA

Augusztus 20-án, kedden ke-
rült sor, a Nagykunsági Kultu-
rális Napok zárónapjára. Ez al-
kalomból a Kossuth tér adott 

HÍREK

Közéleti szilánkok
Érdekességek és 

furcsaságok a 
’birka’ neve körül  

(5.)

Az előző részben említettem, hogy 
Györffy István néprajztudósunk halála 
előtt nem sokkal 60 db jerkéből és 6 db 
kosból álló fekete rackanyájat vásárolt 
meg, és egy ecsegpusztai hodályban bíz-
ta nagykunsági juhászok gondjaira. Nyil-
vánvalóan nem gazdasági megfontolá-
sok motiválták ezt a tettét. Nem a gazda-
sági haszonszerzés reménye (mert akkor 
már nemzetközileg is számon tartott tu-
dós volt, az akkori MTA tagja, értékes mű-
kincseket is vásárolhatott volna azon a 
pénzen, stb.), hanem az, hogy közvetlen 
közelről megfigyelje ezt a fajtát, és min-
tát adjon a későbbiekben a magyar állat-
tenyésztőknek; meg lehet és meg kell őriz-
ni mindent, ami „magyar érték”. Amit ma 
úgy mondanánk, hungarikum. 

Tudjuk, korai halála (55 évesen hunyt 
el, október 3-án lesz pontosan 80 éve) 
ezt a tervét is megakadályozta. Sajnos 
Györffy György, történész fia sem (akinek 
éppen ma, amikor ezeket a sorokat írom, 
augusztus 26-án lenne a 102. születés-
napja) tudta továbbvinni. Több oka is volt 
ennek, és ne feledjük, 1939. szeptember 
1-jén elkezdődött a II. világháború.

Ezt a néhány mondatos közbevetést, 
nemcsak az évfordulók kapcsán tettem 
meg, hanem azért is, mert noha itt Karca-
gon ápolva van Györffy István emlékeze-
te, ez nem igen mondható el, ha a magyar 
kulturális közélet néhány mai „bástyá-
ját” nézzük. „Miközben politikailag szin-
te megsemmisült a korábbi balliberális 
tábor, és az itteni utódnemzedékük még 
most is csak alig éledezik, addig a kultu-
rális szektorokban és az akadémiai-egye-
temi szférákban – legalábbis a társa-
dalomtudományi részlegekben – szinte 
érintetlen a dominanciájuk” – írta nem-
rég a facebookon sorozatban közzétett  
politikai elemzései egyikében Pokol Béla, 
a kiváló alkotmányjogász és morálfilo-
zófus. Sajnos, attól tartok igaza van. 

De térjünk vissza az eredeti témá-
hoz, a birka, illetve a juh megnevezése-
ihez. Szerfölött változatosak: „A hím ál-
latot kosnak, a nőstényt juhnak, anya-
juhnak nevezték. Amikor a fiatal hímeket 
kiherélték, örübárány, örü vagy ürü lett a 
neve. A fiatal nőstény neve jerkebárány 
vagy jerke. A jerkebárány kétéves korában 
megyen kos alá. Amelyiket csak három-
éves korában engedtek kos alá, az volt az 
apáca. A beűzött neve: hasas anyajuh. Az 
előhasú az, amelyik először ment kos alá. 
A meddü gyönyörű állat, de nem fogott 
bárányt. Ezt levágták. A canga a bárányt 
vesztett anyajuh volt.” – olvashatjuk dr. 
Fazekas Mihály Kunmadaras juhászata 
című könyvében. S ezen felül volt még egy 
„komor örü” elnevezés is, amit a szakem-
bereken kívül azt hiszem kevesen tudnak, 
hogy mit jelent.

(Folytatás a következő számban.)

-ács-

NAGYKUNSÁGI KULTURÁLIS NAPOK

Képünkön Szentesi Lajos Lászlóné (Karcagért Emlékérem)

Képünkön Orvos-Tóth Endre Sándor (Karcagért Emlékérem)

Képünkön Pandur Zoltán Benjáminné (Közszolgálatért díj)

Képünkön Fekete Zsolt (Karcag Város Közbiztonságáért díj)

Képünkön Fazekas Irén 
(Karcag Város Egészségügyi és Szociális Szolgálatáért díj)

Képünkön Fazekas Lajosné (Karcagért Emlékérem)
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otthont az „Aratóforgatag” szí-
nes rendezvényeinek. Volt gép-
mustra, sétakocsikázás, kutya-
ügyességi bemutató, arató éte-
lek kóstolása és vására, a gyere-
kek színjátékot tekinthettek meg 
a színpadon, míg a felnőtteket 
operett műsor szórakoztatta. 
Este a Szolnoki Szimfónikus Ze-
nekar koncertjét, végül pedig a 
tűzijátékot tekinthették meg a 
megjelentek. 

A Kossuth téren arató ételek 
kóstolására és vásárára volt le-
hetőség. A szervezők célja az 
volt, hogy az ide látogatók a bir-
kapörkölt mellett más, hasonló 
múltra visszatekintő ételekkel is 
megismerkedhessenek. Így volt 
galaburgyi és pásztor tarhonya 
is, amelyeket szívesen fogyasz-
tottak, természetesen a minden-
ki által ismert hungarikum bir-
kapörkölt mellett. 

Egy városi rendezvény sem 
múlhat el a Szélmalom kennel 
ügyes kutyusainak bemutatója 
nélkül. Ezen a programon nem-
csak azoknak a négylábúaknak 
a tudását csodálhattuk meg, akik 
ügyességi feladataikkal elkápráz-
tatták az érdeklődőket, hanem 
minden gyermek nagy kedven-
cére, Gigire is emlékezhettünk. 

A délután folyamán a gyere-
kek és a felnőttek szórakoztatá-
sára a Comedia Pedante Társu-
lata a „Fogdoktor” című vásá-
ri komédiát adta elő. Humoros 
szófordulataikkal és ötletes inte-
raktív játékaikkal hamar belop-
ták magukat a közönség szívébe. 

A gépmustra elnevezésű prog-
ramon mezőgazdasági gép-
monstrumok lepték el a város 
főterét. Az érdeklődők beülhet-
tek a felsorakoztatott mezőgaz-
dasági gépek bármelyikébe. Volt 
traktor, erőgép és munkagép is. 

A rendezvény során Mészá-
ros Edina és Czető Roland szó-
rakoztatta a megjelenteket az 
operett műsorban, végül a prog-

ram zárásaként hatalmas sike-
rű koncertet adott a Szolnoki 
Szimfónikus Zenekar. Műso-
rukban a filmzenei betétekkel és 
látványelemekkel színesített ze-
nei eseményen Izaki Maszahiro 
japán karmester vezényelt. 

Az államalapítás ünnepé-
nek rendezvénysorozatát Kar-
cagon, a tűzijáték fényei zár-
ták le. 

A Nagykunsági Kulturális Na-
pok további eseményeiről követ-
kező lapszámunkban olvashat-
nak.

Brehó Mónika
DE

HÍREK

NAGYKUNSÁGI KULTURÁLIS NAPOK
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VÁROSUNK MEGYEI DÍJAZOTTJAI

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógi-
ai Díjban részesült a Szent Pál Marista Általá-
nos Iskola. A díjat Nagy Józsefné igazgató és he-
lyettesei vették át, s virágcsokorral köszöntötte 
az iskola vezetőit az önkormányzat nevében Do-
bos László polgármester, Gyurcsek János alpol-
gármester és F. Kovács Sándor, városunk és térsé-
günk országgyűlési képviselője.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díjat kapott 
F. Kovács Sándor, városunk és térségünk or-
szággyűlési képviselője, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Közgyűlés volt elnöke, akinek a díjhoz az 
önkormányzat nevében Dobos László polgár-
mester és Gyurcsek János alpolgármester, vala-
mint dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő 
a helyszínen gratulált.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális Díj-
ban részesült a Karcagi Többcélú Társulás Szo-
ciális Szolgáltató Központ Idősek Klubja. A dí-
jat Kun Csilla intézményvezető és Lévainé Olajos 
Cecília nappali ellátásvezető vette át az elnöktől. 
A díjhoz az önkormányzat nevében Dobos Lász-
ló polgármester és Gyurcsek János alpolgármes-
ter és F. Kovács Sándor, városunk és térségünk 
országgyűlési képviselője is gratulált.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közműve-
lődési Díjban részesült Major János pedagó-
gus, a karcagi Biljana bolgár néptáncegyüttes 
alapító-vezetője, akit az önkormányzat nevé-
ben Dobos László polgármester és Gyurcsek 
János alpolgármester köszöntött és a helyszí-
nen gratulált neki F. Kovács Sándor, városunk 
és térségünk országgyűlési képviselője is.

Ifjúságbarát Önkormányzat Címben ré-
szesült Karcag Városi Önkormányzat. A dí-
jat Dobos László polgármester vette át Piros-
ka Miklóstól és dr. Csoór Györgytől. A díjhoz 
F. Kovács Sándor, városunk és térségünk or-
szággyűlési képviselője is gratulált.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Testnevelé-
si és Sport Díjat kapott Orosz István, a Karca-
gi Nagykun Református Általános Iskola test-
nevelője, labdarúgóedző. A díjhoz az önkor-
mányzat nevében Dobos László polgármester 
és Gyurcsek János alpolgármester és F. Kovács 
Sándor, városunk és térségünk országgyűlési 
képviselője is gratulált.

A Megyeházán adták át augusztus 15-én a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat ünnepi megemlékezésén a megyei díjakat az augusztus 
20-i állami ünnepséghez kapcsolódóan. Az ünnepi megemlékezés a regnáló és emeritus jász- és nagykunkapitányok bevonulásával kezdődött, köz-
reműködött a Hétszínvirág Néptáncegyüttes Jászapátiból és a Szolnoki Légierő Zenekar. 

A rendezvényen ünnepi köszöntőt mondott Piroska Miklós, a megyei közgyűlés elnöke. Ezt követően adták át a megyei önkormányzat 13 kitün-
tető díját és 4 kitüntető címét. Összesen 47-en részesültek elismerésben. Minden évben azon személyek, illetőleg közösségek részesülnek e kitünte-
tésekben, akik tevékenységükkel a megye fejlődésének elősegítése, értékeinek növelése érdekében kiemelkedő eredményeket értek el.

Az elismeréseket Piroska Miklós, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke, Fehér Petra és dr. Csoór György, a megyei közgyűlés alelnö-
kei, valamint Rentzné dr. Bezdán Edit címzetes megyei főjegyző adták át. Az alábbiakban a karcagi díjazottakat mutatjuk be.

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy a gépjárműadó és a he-

lyi iparűzési adó második félévi részletének befizetési ha-
tárideje 2019. szeptember 16-án lejár.

A fizetési értesítő, illetve a (postai) befizetésekhez 
szükséges készpénzátutalási megbízások (csekkek)  ma-
gánszemély adózóinknak kiküldésre kerülnek. 

Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozó adóalanyaink 
részére a fizetési értesítő elektronikusan kerül megküldésre.

További felvilágosítás a Városháza fszt. 40. számú helyi-
ségében kérhető.

Karcag Városi Önkormányzat 
Adócsoport 

TÁJÉKOZTATÓ
Karcag-Kunmadaras 103-as jelű vasútvonal 

80+10 vasúti szelvényében található átjáró lezárásáról
Tájékoztatjuk a tisztelt karcagi lakosságot, hogy a Karcag-Kunmadaras 103-as jelű 

vasútvonal 80+10 vasúti szelvényében található átjáró (Cserhát telep) felújítási munká-
latok végett 2019. szeptember 24. 18.00 órától 2019. szeptember 25. 06.00 óráig, vala-
mint 2019. szeptember 25. 18.00 órától 2019. szeptember 26. 06.00 óráig lezárásra kerül.

A felújítási munkálatok ideje alatt a vasúti átjáró fedezését a MÁV Zrt. Karcagi Pálya-
fenntartási Szakasz dolgozói végzik.

A zárás ideje alatt a Kunhegyesi út Belső keresztút irányába lehet kerülni.
A vasúti átjáró lezárásából adódó kellemetlenségekért előre is elnézést kérünk.

Karcag Városi Önkormányzat
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- Ez év júniusában ala-
kult meg a testület. A rend-
szerváltás után egy teljesen 
új helyzet alakult ki a me-
zőgazdaságban. Ennek kap-
csán a ῾90-es évek elején meg-
alakultak a gazdakörök; így 
Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyében Karcagon is, negy-
venhét fővel. A mezőgazda-
ság akkori helyzetéből kiin-
dulva, az akkori műszaki fel-
tételek, kereskedelmi lehető-
ségek, igények mellett, teljes 
mértékben átfogta a gazdál-
kodás menetét, és megfele-
lő információkat juttatott el a 
gazdákhoz. Mindez lehetővé 
tette, hogy együtt tudtak mű-
ködni, fejlődni, a műszaki fej-
lesztés terén, valamint szak-
mai, genetikai és piaci vonat-
kozásban is.

2004-ben beléptünk az Eu-
rópai Unióba. A belépés, egy 
olyan mérföldkő volt a ma-
gyar mezőgazdaság szem-
pontjából, ami teljesen új 
helyzetet teremtett. Egyrészt 
a termelés szempontjából, a 
piaci viszonyok és a gazdál-
kodás folyamatossága szem-
pontjából, valamint a birtok 
méretek, birtok területek ki-
alakulása miatt is. A 2004-es 
uniós helyzetből adódóan úgy 
alakult, hogy a magyar me-
zőgazdaság feldolgozóipara 
(ami tulajdonképpen a meg-
termelt termékek feldolgo-
zásával foglalkozott), az uni-
ós tanácskozások, illetve tár-
gyalások kapcsán, szinte tel-
jes mértékben megsemmisült. 
Egyrészt azért, mert már ak-
kor részben elavult volt, rész-
ben olyan tőkeigényt „kért” 
volna a felújítása, az akkori 
minőségeknek megfelelő ki-
alakítása, ami az Unió szem-
pontjából nem volt megfele-
lőképpen versenyképes. Ezen 
kívül az Európai Uniónak 

volt egy olyan háttérgondol-
kodása, amely kapcsán a ma-
gyar feldolgozóipar termé-
kei, ennek ellenére is komoly 
konkurenciát jelentettek vol-
na, tehát nem partnernek te-
kintettek minket, hanem pi-
acnak. 

2010-ben a rendszerválto-
zás lehetőségeként egy pol-
gári kormány alakult Ma-
gyarországon. A polgári kor-
mánynak az alapvető mező-
gazdasági koncepciója a me-
zőgazdaság versenyképessé-
gének fokozása, a birtokrend-
szer versenyképes kialakítása, 
a támogatási rendszer a célok-
nak megfelelő eszközként va-
ló felhasználásából állt. Ez egy 
teljesen új helyzetet jelentett. 
Fontos azt is megemlíteni, 
hogy az 1990-ben lévő gaz-
dálkodási forma akkori alakí-
tói, idősebbek lettek. Eltelt jó 
néhány esztendő, és gyakorla-
tilag egy olyan váltás követke-
zett be, illetve következik be 
folyamatosan 2010-től, ahol 
az akkori gazdák, gyermeke-
iknek, unokáiknak adják át a 
birtokukat, a birtokterülete-
iket, magát a gazdálkodást. 
Sokféle információ éri a me-
zőgazdaságban résztvevőket. 
Úgy a termelőket, a feldol-
gozókat, mint a piaci viszo-
nyokban lévőket. Ennek kap-
csán arra a megállapításra ju-
tott a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei gazdaköri vezetés el-
nöksége, hogy az új helyzet-
nek megfelelően kell felké-
szülnünk. Úgy láttuk, hogy 
ez a felkészülési folyamat leg-
jobban a fiatal generációra 
építhető fel. Egyrészt azért, 
mert képzettebbek, másrészt 
azért mert jobban tudják al-
kalmazni a technikai, a mű-
szaki, az informatikai hátte-
ret, valamint tapasztalatok-
kal rendelkeznek a szüleiktől, 
nagyszüleiktől. Ennek kap-
csán úgy döntöttünk, hogy a 
Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyében lévő négy választóke-
rület lehetőségeivel élve a leg-
célszerűbb egy ilyen kialakí-

tott rendszerre ráépíteni a fi-
atalok szervezetét, ahol olyan 
fontos emberekkel is találkoz-
nak, akik a magyar ország-
gyűlésben képviselnek ben-
nünket. Ennek megfelelően, a 
négy választókerületből min-
denhonnan három-három főt 
kértünk fel tanácsadónak. Er-
re azért is volt szükség, mert 
a térségi eltérések: Tisza-
zug, Szolnok környéke, Jász-
ság, Kunság; más termény-
adottságokkal bír, más nép-
csoportokból áll, illetve elté-
rő szokások, hagyományok 
vannak. A jelentkezéskor ki-
tétel volt az, hogy minden fia-
tal valamilyen szakmával ren-
delkezzen, és tudja kezelni az 
informatikai rendszert, fogé-
kony legyen az új gazdálkodá-
si módszerekre, valamint csa-
ládi hagyományokból kiala-
kítva működő gazdasága le-
gyen. Úgy gondoljuk, hogy 
az új kihíváshoz a legjob-
ban tudnak alkalmazkodni 
ezek a korcsoportok; ugyan-
úgy a nők, a férfiak, akik a sa-
ját helyzetüknek megfelelő-
en akár gépészként, akár ál-
lattenyésztőkként, növényor-
vosként, kertészként vagy ke-
reskedőként, tehát bármilyen 
szakmai területen is legyenek 
jelen. Úgy gondoltuk, hogy 
a legnagyobb kihívásként je-
lenleg rendelkező problémák 
megoldását, egyrészt a térség-
ben, másrészt szakmai speci-
alitásként fogjuk fel, és így a 
legfontosabb témaköröket tár-
gyaljuk meg ebben a körben. 
Ez a plénum alkalmas arra, 
hogy a sokoldalú helyismeret 
és szakmai ismeret kapcsán 
olyan értékítéletet tudjon al-
kotni egy döntés előkészítés-
ben, olyan információkat tud-
jon közreadni, amiben segí-
ti a társait a térségben, illet-
ve részben a megyét is. Olyan 
lényeges szempontokba, mint 
például az öntözés, a genetikai 
hátterek, a GMO-mentesség, a 
specializáció különböző mód-
szereibe tudunk olyan javasla-
tokat tenni az országos elnök-

ség felé, ami esetlegesen, ha 
úgy ítélik meg a felsőbb szer-
vek, és meg is tudjuk indokol-
ni azokat, akkor ebből nem-
csak helyi, hanem országos 
döntések is születhetnek. 

Volt már ilyen ebben az esz-
tendőben az öntözéssel kap-
csolatban, amit a miniszterel-
nök úrnak eljuttattunk, és há-
rom héten belül kormánydön-
tés született belőle. 

A jelenlegi helyzetben úgy 
látjuk, hogy az uniós követ-
kező ciklus elején vagyunk, és 
így az eddigi ismeretek alap-
ján felkészülten tudunk vá-
rakozni, illetve felkészültek 
tudunk lenni, az újabb uni-
ós kihívásokra. Nyilván így is 
adódnak különböző helyzetek, 
de ha felkészülve várjuk ezeket 
a problémákat, előre tudjuk 
őket, lépéseket tudunk tenni, 
esetlegesen olyan módszere-
ket, technológiai elemeket tu-
dunk bevezetni, ami nemcsak 
Európát érinti, hanem akár 
az Egyesült Államokból, akár 
Japánból, akár Kínából tu-
dunk információkat begyűj-
teni, frissíteni, és megalapoz-
ni a döntéseket, hiszen az in-
formációs rendszer egy dön-
tés megalapozását fogja előse-
gíteni. Ez a felkészültségünk 
pedig alkalmas arra, hogy át-
fogóan a magyar viszonyok-
ra adaptálva, olyan környeze-
tet tudjunk teremteni, olyan 
stratégiát tudjunk felépíteni, 
ami versenyképes és a legfon-
tosabb az, hogy fenntartható. 
Mindezekre lesz alkalmas ez 
a testület. 

Ami még arra ösztönzött 
bennünket, hogy ezzel foglal-
kozzunk, az volt, hogy a fiatal 
generációnak célokat adunk, és 
ha vannak célok, vannak esz-
közök, akkor a fiatalok sem 
fognak „magukba zárkózni”, 
nem fognak külföldön munkát 
vállalni, hanem megvalósítan-

dó célokat látnak maguk előtt, 
ami jövőképet, hátteret ad. 

- Két ülés volt. Ezek tapasz-
talataiból arra a következte-
tésre jutottunk az elnökség ré-
széről, hogy várakozáson fe-
lüli a fiataloknak a szakmai 
felkészültsége, a hozzáállása. 
Mindez azt igazolja, hogy tu-
lajdonképpen jó volt az a fel-
hívás, az a döntés, hogy létre-
hoztuk ezt a testületet. 

- A biológiai rendszert kell 
figyelembe venni. Tehát a me-
zőgazdaságban lévő időjárási 
korszakoknak, körülmények-
nek megfelelően. Mindig a vár-
ható időjárási, éghajlati rend-
szernek megfelelő időszakok-
nak megfelelően ülésezik a tes-
tületük. Az utóbbin stratégi-
ai dolgokról beszéltünk a ki-
alakult helyzetben. Ugyan-
is Ukrajnában és Romániá-
ban tömegtermeléssel állítják 
elő a mezőgazdasági kultúrá-
kat. Nekünk felkészültnek kell 
lennünk szakmailag, emberi-
leg és a körülményeket tekint-
ve, hogy mi minőséget állít-
sunk elő. A hungarikum rend-
szert tovább lehet és kell is vin-
ni. Gyakorlatilag nekünk a pi-
acon olyan fizetőképes keres-
letre kell építeni, akik a minő-
séget igénylik. Ezáltal tudunk 
versenyképesek lenni és ma-
radni európai és világviszony-
latban egyaránt, a saját termé-
szeti adottságainkra, körülmé-
nyeinkre, lehetőségeinkre épít-
ve.

Brehó Mónika

„A hungarikum rendszert 
tovább kell vinni”

Hubai Imre Csaba biogazdálkodót, növényorvost, a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara megyei elnökét kérdeztük a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
gazdakörök és gazdaszövetkezetek nemrégiben megalakult, tizenkét tagú, 
fiatal szakemberekből álló tanácsadó testületéről.  

- Mikor alakult meg a ta-
nácsadó testület? Milyen cél-
lal jött létre?

- Hány ülésen van már túl 
a testület és milyen ered-
ménnyel?

- Milyen időközönként ülé-
sezik a testület?
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A Karcag Városért Helyi 
Közösség munkaszervezete 
lakossági fórumot tartott a 
Helyi Közösségi Fejlesztési 
Stratégiában megfogalma-
zott, pályázati felhívásaival 
kapcsolatosan július 30-án, 
kedden a Városháza dísz-
termében. 

A programon a helyi Kö-
zösségi Fejlesztési Stratégiá-
ban megfogalmazott és a kö-
zösség honlapján megjelent 
a „Hagyományőrző, közös-
ségépítő és kulturális progra-
mok szervezése - helyi kultu-
rális intézmények részére” el-
nevezésű TOP-7.1.1-16-H-068-
2.1.kódszámú, a „Hagyomány-
őrző, közösségépítő és kul-
turális programok szerve-
zése - helyi civil szervezetek 
részére” elnevezésű TOP-7.1.1-
16-H-068-2.2 kódszámú, a „Kö-
zösségi összetartozás erősíté-

se - HACS tagok részére” elne-
vezésű TOP-7.1.1-16-H-068-3.1 
kódszámú, és a „Közösségi ösz-
szetartozás erősítése - nem 
HACS tagok részére” című, 
TOP-7.1.1-16-H-068-3.2 kód-
számú pályázati felhívásokkal 
kapcsolatban, hasznos infor-
mációkkal szolgáltak a megje-
lentek számára.

A programot Polyik Zoltán, 
a Karcag Kincse Rendezvény-
szervező Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyve-
zetője nyitotta meg.

A délután Bugyik Andrea, a 
HACS szakértőjének előadá-
sával folytatódott tovább, aki 
azt is elmondta, hogy a 2016-
os megalakulásuk óta egy hosz-
szú, nagyon alapos és kemény 
munka van már a helyi akció-
csoport mögött, aminek a mai 
állomása is egyfajta mérföldkő. 

Ezt követően az előadásá-
ban a támogatási kérelmek-

ről, a feltételekről, a benyúj-
tandó pályázatok módjáról, 
a dokumentációkról, a pályá-
zatok tartalmi értékeléséről is 
beszélt. 

Czampó Klaudia, a munka-
szervezet tevékenységét segí-
tő, a helyi felhívások elkészíté-
sével megbízott külső szakértő 
elmondta, hogy csak a város-

ban székhellyel, telephellyel 
rendelkező szervezetek adhat-
nak be pályázati kérelmet. Tá-
mogatást nyerhetnek külön-
böző programokra, rendez-
vényekre, valamint a hagyo-
mányőrző, kulturális tevékeny-
ségeinek a bemutatására is. 

Mind a négy pályázatban, 
pontosan meg van határozva, 

hogy mely szerveztek milyen 
felhívásban vehetnek részt, és 
ezáltal milyen támogatási ösz-
szeget tudnak lehívni. 

- Minden érdeklődő jelent-
kezését várjuk, és egyben arra 
ösztönzünk mindenkit, hogy 
használja ki, éljen ezekkel a ki-
váló lehetőségekkel. Szemé-
lyesen keddenként időpont- 
egyeztetéssel 16.00-17.30 kö-
zött, vagy interneten keresz-
tül a www.karcag/hacs oldalon 
is tájékozódhatnak a felhívás-
ról, ahol minden dokumentum 
megtalálható, letölthető a pá-
lyázatok benyújtását illetően - 
fogalmazta meg Czampó Klau-
dia szakértő, majd ezután a je-
lenlévők kérdéseire válaszolt.  

A rendezvény zárásaként 
sok sikert kívántak mindenki-
nek a tervezéshez és a meg-
valósításhoz egyaránt.

Brehó Mónika

Újra ülésezett a HACS

Augusztus 5-én, hétfőn a 
Család és KarrierPONT Iro-
da (CsakPONT) OKJ-s kép-
zésekkel és tréningekkel kap-
csolatos képzési tájékoztatót 
tartott a Városháza Díszter-
mében.

A megjelenteket Kovács Lilla, 
a „Nők a családban és a mun-
kahelyen” elnevezésű program 
szakmai vezetője köszöntötte. A 
szakmai vezető elmondta, hogy 
a program fő célja, a nők mun-
kaerő piaci helyzetének javítá-
sa, segítségnyújtás olyan aktív 
korú nőknek, édesanyáknak, 
akik a szülést követően szeret-
nének visszatérni a munka vilá-
gába, de valamiért ez nem való-
sult meg eddig. Arról is beszélt, 
hogy természetesen a férfiakat 
sem zárják ki a programból, hi-
szen ők is lehetnek olyan élet-
helyzetben, hogy valami nehe-
zíti a munkába való visszaállá-
sukat. Ennek segítésére támoga-
tott OKJ-s képzéseket és trénin-
geket szerveztek és szerveznek 
folyamatosan. 

- A képzéseken való részvé-
telnek a feltétele, hogy legalább 
ideiglenes lakcímmel rendel-
kezzen a jelentkező a követke-
ző települések bármelyikéről; 
így Karcag, Berekfürdő, Kun-
madaras, Kisújszállás és Ken-
deres - mondta el a vezető. 

Ezt követően került sor 
Molnár Zoltán ügyvezető be-
számolójára az induló képzé-
sekkel, tréningekkel kapcsola-
tosan. 

- TB ügyintéző, bérügyin-
téző és targoncavezető OKJ-s 
képzéseket fogunk indítani. 
Úgy gondolom, hogy ez egy na-
gyon jó lehetőség, hiszen amel-
lett, hogy képezhetik magukat 
a jelentkezők, a munkaerőpia-
con is igen keresettek az előb-
biekben megemlített szakmák, 
arról nem is beszélve, hogy száz 
százalékosan támogatott kép-

zésekről van szó. Gyakorlatilag 
díjmentesek a képzések a részt-
vevőknek a program keretén 
belül - fogalmazta meg Molnár 
Zoltán. 

Továbbá azt is elmondta, hogy 
a sikeresen vizsgázott hallgatók, 
államilag elismert OKJ-s bizo-
nyítványt kapnak majd, amire 
a későbbiekben Europass-os ki-
egészítést is igényelhetnek.

A képzési tájékoztató kere-
tén belül sor került még olyan 

tréningek bemutatására is, 
amelyre - igény szerint - le-
het jelentkezni. Ilyen például 
a munkaerőpiaci reintegrációs 
képzés, a társadalmi partne-
rek képzése, vagy éppen a mun-
ka és magánélet összehangolása 
tréning. Az ügyvezető azt is el-
mondta, hogy ezeket is ajánlja, 
ugyanis nagyon hasznosak tud-
nak lenni azoknak a célcsopor-

toknak, akiknek erre igénye és 
szüksége van. Hozzátette, hogy 
tulajdonképpen ezek olyan 
kompetenciafejlesztő képzések, 
amelyek nagyon nagy segítséget 
tudnak adni egy adott ember-
nek, egy adott élethelyzetben 
vagy adott probléma megoldá-
sa terén.

A tájékoztató végén kérdések 
feltevésére volt lehetőség.

Brehó Mónika

Képzésekről, tréningekről tájékoztatott a „CsakPONT” 

Augusztus 9-11 között került megrendezésre Kisújszálláson a 
Kumánia Gyógy-és Strandfürdőben a Karcagtuning autós-mo-
toros találkozó. Lapunk a részletekről Szolnoki Rados Zoltánt, a 
rendezvény főszervezőjét kérdezte.

A szervező elmondta, hogy a rendezvényből szeretnének ha-
gyományt teremteni, ahol mindenki megtalálja a maga prog-
ramját és igazán jól érezheti magát. Szót ejtett arról is, hogy a 
program jótékony célokat is szolgál.

- Idén is - éppen úgy, mint tavaly - a karcagi Kátai Gábor Kór-
ház gyermekosztályának és a 2018-as évi rendezvényen sokat 
segítő, Túrkevei Tűzoltóságnak gyűjtünk. Ezzel is szeretnénk 
támogatni a munkájukat - mondta el a főszervező.

A programon közel négyszáz autós vett részt. 
A három nap alatt sor került a tuning autók és motorok telje-

sítménymérésére, kiválasztották a találkozó legerősebb tuning 
autóját, megrendezésre került az autó szépségverseny, volt au-
tós limbó, megrendezték a felni kitartó versenyt női és férfi ka-
tegóriában egyaránt, évadzáró bajnokot avatott a „patricar.hu”, 
az autóhifi és kipufogó hangnyomás verseny sem maradhatott 
el, ahogyan a legalacsonyabb autók megmérettetése sem.

A résztvevők a versenyeken kívül korlátlanul használhatták a 
strand nyújtotta szolgáltatásokat, így az óriáscsúszdát, a szau-
nát. Lehetőség volt éjszakai fürdőzésre, ha valaki a melegben meg-
szomjazott, a sörivó versenyen olthatta szomját, és közben a tűz-
oltó bemutatót is figyelemmel kísérhette, valamint a szerencsé-
sek tombolasorsoláson értékes nyereményekkel gazdagodhattak.

A program zárásaként a megjelenteket DJ WILLCOX szóra-
koztatta.

Brehó Mónika

Karcagtuning autós-motoros 
találkozó Kisújszálláson
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ÉRDEKESSÉGHÍREK

„Van egy hely a világon, ahova nem menekülsz és emigrálsz, hanem hazatérsz-
Izrael földje.” (Szenes Hanna)

Milyen a mindennapos élet egy olyan országban, ahol az országon belül és kí-
vül rengeteg ellenség van, amelyeknek a célja az izraeli emberek megölése és az 
állam felszámolása bármilyen áron. A bármilyet szó szerint kell értelmezni.

Én az elmúlt, nagyjából 25 évben sok emberrel találkoztam Izraelben, láttam 
az ország fejlődését és az emberek gondolkozásának változását. Érdekes volt látni 
azt, hogy a sűrű terrortámadások ellenére az emberek bíztak abban, hogy a terü-
letet a békéért elv alapján ki tudnak egyezni az Arafat által vezetett terrorcsoport-
tal. Ezt nem véletlenül írtam így, hiszen azért alakult, hogy elpusztítsa Izraelt. A 
neki adott Nobel-békedíj nekem olyannak tűnik, mintha az angol királynő lovag-
gá ütné az ISIS parancsnokát, az emberiség békéjéért végzett erőfeszítéseiért. Ezt 
azért írhatom így, mert minden egyezkedés, Arafat minden kívánságának teljesí-
tése ellenére folytatódott és folytatódik a terror. A béke távolabb van, mint vala-
ha. Sajnálatos, ki tudja, hogy milyen érdekek mentén, a világ politikusainak egy 
része nem érti, vagy nem akarja érteni ezt a történelmi folyamatot. Van-e ma ma-
gát palesztinnak nevező csoportok között egy is, amely valóban úgy akar békét, 
hogy Izrael fennmaradjon? Ma az izraeliek véleménye megváltozott, jelentős része 
az erőben, a technikai fejlesztésekkel támogatott hadsereg erejében bízik, hogy az 
ország fennmaradhasson.

Első ottlétemkor az tűnt 
fel nekem, hogy a telepü-
lések utcáin a katonák és 
részben a civilek is fegyver-
rel sétálnak. Bármilyen kö-
zösségi helyre belépés előtt 
igen alaposan átvizsgálták a 
belépőket, akár egy repülő-
téren. Az emberek nagyon 
szerették országukat, és ak-
koriban pl. nem a hadsereg-
re, hanem a mezőgazdasá-
gukra voltak büszkék. Ér-
dekes volt az, hogy nem na-
gyon volt közösségi közle-
kedés. Egy vasútvonal volt, 
buszjárat alig, és iránytaxik 
vitték az embereket egyik 
helyről a másikra. Nagyon népszerű volt a stoppolás, a katonákat szinte kötelező 
volt felvenni. Egy autópálya volt és a közlekedés kaotikus. Egy kirándulás kapcsán 
északról pár száz kilométert vezettem Eilatig. A legkevesebb az volt, hogy minden-
ki dudált és ordibált. A többi esetleges volt: ha jobbra indexelt valaki, arra biztosan 
nem ment, hanem pl. tolatott és hasonlók. Akkoriban többen haltak meg az uta-
kon, mint terrortámadásban. Van egy kaktusz Izraelben, amelynek a neve szabre. 
Ez a növény kívül szúrós, belül édes. Ezt a nevet használták azokra az emberek-
re, akik már ott születtek. De a szép lányokra is használták, akiknek szúrós a mo-
doruk, de megismerve nagyon édesek. Izraelben rengeteg erdő van, és ezekben az 
erdőkben sok piknikező helyet alakítottak ki. Több család együtt elmegy oda, és 
mindenki visz valami finom ennivalót, de sütögetnek is. Meglepődtem azon, hogy 
arab családok is voltak ott. Érdekesség, hogy az izraeliek nem hívják őket arabok-
nak, inkább kuzinoknak. A nők színes hidzsábban és rengeteg szoknyában, a férfi-
ak lazán öltözve. Miközben sütögettünk, beszélgettünk és falatoztunk, odajött egy 
arab nő és kért faszenet, amit teljes természetességgel odaadtak neki. Nem mesz-
sze a piknikező helytől volt egy kisebb folyó, és a nagy melegben fürödtünk is ben-
ne. Néztem az arab nőket, hogy belemennek-e a vízbe? Fürödtek és ugráltak a víz-
be, de talpig felöltözve.

Mivel rokonaim északon laktak, két dolgot nagyon szerettem volna megis-
merni. Az egyik a bibliai Genezáreti-tó, a másik a Golán-fennsík.

A Genezáreti-tó mai neve Kineret, de a magyarok az izraeli Balaton nevet ad-
ták neki. A tó maga olyan, ahogy a Biblia leírja. Hajóznak és halásznak rajta ma 
is. Érdekes volt egy természeti jelenség. Délután a tó nagyon hullámzott. Mond-
ták, hogy öt órakor ez megszűnik, és valóban így történt.

Ma is sokat lehet hallani a Golán-fennsíkról, amelyet az 1967-es háborúban fog-
lalta el a szírektől az izraeli hadsereg. Valóban stratégiai hely, mivel a Kineret felől 
meredeken emelkedik, róla fél Észak-Izrael látható. A tó partján dolgozó embere-
ket onnan távcsöves puskákkal lövöldözték a szír katonák. A felszíne kopár volt, 
és tele volt szír bunkerekkel, amelyeket láttam is. Egy híres izraeli kém, Eli Cohen 
Szíriában ténykedett. Befogadták a felső hadvezetésbe is, és többek között azt java-
solta, hogy a bunkerek köré telepítsenek fákat, hogy ne legyen annyira melegük a 
katonáknak. Ezzel megjelölte azok helyét, és a hatnapos háborúban az izraeli had-
sereg könnyedén tudta támadni és elfoglalni azokat.

(Folytatása következik.)
dr. Molnár Sándor

Izrael, ahogy én látom

Eilat. Víz alatti obszervatórium, háttérben a jordán hegyek

KÖZLEMÉNY
A Nemzeti Választási Bizottság, a nemzetiségi önkormányzati képvise-

lők 2019. évi általános választását 2019. október 13. napjára – a helyi ön-
kormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának 
napjára- tűzte ki. A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nektv.) 56. § (2) és (3) be-
kezdései, valamint a 242. § (2) bekezdése alapján, a 183/2019. számú határo-
zata I. pontjában felsorolta azokat a településeket, ahol a települési nemze-
tiségi önkormányzati képviselők választását kitűzte és egyidejűleg meghatá-
rozta a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát. 

A Nektv. 55. § (1) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkor-
mányzati képviselők választásán a település egy választókerületet alkot.

183/2019. NVB határozat 7. számú melléklete alapján 

Roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása 

Település 
Népszámláláskori 

létszám 
A választópolgárok 
száma a kitűzéskor

Szükséges 
ajánlások 

száma

Megválasztható 
képviselők száma

Karcag 1621 1215 61 5

Rózsa Sándor 
Helyi Választási Iroda vezetője

Készülnek a 2019/2020-as tanítási 
évre a város iskolái. A nyár folyamán 
Karcag minden intézményében meg-
történtek a szükséges karbantartási 
munkálatok és tisztasági festések.

A tanévkezdésig a Karcagi Általá-
nos Iskola és Alapfokú és Művésze-
ti Iskola mindhárom tagintézményé-
ben kisebb karbantartási munkálatok – 
festés, zárcsere – történtek. - A Kováts 
Mihály Általános Iskolai Tagintéz-
ményben nagyobb felújítások kezdőd-
nek ősztől – árulta el Plósz Csilla intéz-
ményvezető.

A Karcagi Nagykun Református Ál-
talános Iskolában folyamatban van egy 
multimédiás szaktanterem és egy nyel-
vi labor kialakítása. - A modern bútorok 
már elkészültek. Új padok, székek be-
szerzése is megtörtént, hiszen három el-
ső osztály indul. Megérkeztek a robotika 
oktatás céljaira megrendelt Bee-bot ro-
botok, valamint a hozzájuk tartozó pá-
lyák, és felfrissítettük a tornatermeink 
sportkészletét is – mondta Földváriné 
Simon Ilona igazgató, és hozzátet-
te, hogy a volt szolgálati lakásban egy 
akadálymentesített tanári vizesblok-
kot alakítottak ki.

A Györffy István Katolikus Általá-
nos Iskolában a tisztasági festés mel-
lett a Kossuth téri kisiskolában a nyílás-
zárók cseréje valósul meg, valamint fel-
újítják a gázkazánokat is. - A József At-
tila úton pedig a fűtés cseréjének a ter-
vezése valósul meg – árulta el Kovács 
Miklós Istvánné igazgató.

A Karcagi Arany János Általános 
Iskolában a nagyobb felújítások tanév 
közben megtörténtek. - A teljes nyílás-
zárócsere után most az utómunkálato-
kat végzik a szakemberek, illetve a szo-
kásos meszelést, takarítást. Ezen kí-
vül megtörtént a redőnyök felszerelése 
a könyvtár ablakaira – mondta Kovács 
Tímea intézményvezető-helyettes.

A Szent Pál Marista Általános Isko-

lában az apróbb javítások mellett pá-
lyázati forrásból egy nagyobb beruhá-
zás tervezése történik. -A lebontásra ke-
rülő épületből ki kell pakolnunk. Az új 
építésével kapcsolatban még a tervező 
munkálatok zajlanak, ezután követke-
zik majd a közbeszerzés. Az építkezés 
pedig valószínűleg csak jövőre kezdőd-
het meg – árulta el Nagy Józsefné igaz-
gató.

A Kádas György Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézmény-
ben a Karcagi Tankerületi Központ jó-
voltából teljes nyílászáró csere valósult 
meg az elmúlt tanév során. - Így a leg-
több tantermet teljesen ki kellett fes-
teni. A székhelyintézményben, Kisúj-
szálláson szintén folyik a karbantar-
tás: két új tanterem kialakítására ke-
rült sor – mondta Tatár Jánosné intéz-
ményvezető.

A Szentannai Sámuel Középiskola 
és Kollégiumban egy 2016-ban indult 
pályázat keretében hőszigetelési mun-
kálatok kezdődtek el.- Nemrég volt egy 
megbeszélésünk, és bizonyos tartalmi 
elemeken változtatni kell. Jelenleg úgy 
van, hogy hőszivattyús kazánok kerül-
nek be, de ezt módosítani szeretnénk, 
ha erre lehetőség lesz – mondta Gyöke-
res Sándor igazgató, aki hozzátette, ha-
marosan az iskola nagyobb épületeinek 
burkolása kezdődik el.

A Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium és Egészségügyi Szakgim-
náziumban a nyár folyamán tisztasá-
gi meszelés történt, eszközbeszerzésre 
került sor, és természettudományos la-
bor kialakítása van folyamatban, ame-
lyet önerőből valósít meg az intézmény - 
tudtuk meg Tóth Barna igazgatótól. 

A KSZC Varró István Szakgimná-
ziuma, Szakközépiskolája és Kollégi-
umában már tavasz óta zajlik az épü-
let teljes körű hőszigetelése, nyílászárók 
cseréje. A felújítást pályázati összegből 
sikerült megvalósítaniuk, ami várható-
an ősszel fejeződik be. 

Jövő héten becsengetnek
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HIRDETMÉNYEK

2019. augusztus 30. péntek
18.00 Műsorajánlat    
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Varró 50 - kiállításmegnyitó
18.50 Agrárpercek
19.10 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: dr. Fazekas Sándor 
 országgyűlési képviselő
 Téma: Karcag Város Díszpolgára cím
 Karcagi hírek
 - Gépmustra
 - Arató ételek
 - Kutyaügyességi bemutató
 - Izaki Maszahiro Karcagon
 - Horgászverseny Karcagon
 - Suzuki Zenei Tábor
 - Streetball verseny 
 Háttér
 Vendég: dr. Zsembeli József
 Téma: Életműdíj
20.20 Nagykunági Híradó
20.40 Nagykunsági Kulturális Napok
21.50 Karcagi Tükör
 
2019. szeptember 02. hétfő
18.00 Műsorajánlat    
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Sztárportré
18.50 Látogató
19.20 Krónika

20.10 Nagykunsági Híradó
20.30 Karcagi Tükör

2019. szeptember 03-04. 
kedd-szerda
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet
19.55 Látogató
20.10 Nagykunsági Híradó
20.30 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise

2019. szeptember 05. 
csütörtök
18.00 Műsorajánlat    
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Sztárportré
19.00 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Molnár Pál, a Városgondnokság
 igazgatója
 Téma: munkában a Városgondnokság 
 Karcagi hírek
 Háttér
 Vendég: Szentesi Lajos Lászlóné
 Téma: Karcagért Emlékérem  
20.30 Nagykunági Híradó
20.40 Operettműsor a főtéren
21.50 Karcagi Tükör

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető:  
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Nézze Ön is a műsorunkat az interneten  

a www.karcagtv.hu oldalon,  
itt válogathat kedvére korábbi híradásainkból is

KÖZLEMÉNY
A Karcag Helyi Választási Iroda vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. §-ában kapott felhatalma-

zás alapján, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. §-ának, valamint a he-
lyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjai-
nak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.) IM rendelet 20. §-ának figyelembe vételével a helyi önkormányzati képviselők és pol-
gármesterek 2019. évi általános választására Karcag településen a polgármesterjelölt, valamint az egyéni választókerületi jelöl-
tek állításához szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint állapítja meg:

A POLGÁRMESTER jelöltséghez legalább 300 választópolgár ajánlása szükséges.

Egyéni 
választó-
kerület

Szavazókör

A központi névjegyzék 2019. 
augusztus 7-ei adatai alapján 

a választópolgárok száma 
szavazókörönként (fő)

A központi névjegyzék 2019. 
augusztus 7-ei adatai alapján a 
választópolgárok száma egyéni 

választókerületenként (fő)

A jelöltállításhoz szükséges ajánlások 
száma (db) az adott egyéni 

választókerület választópolgárainak 
1 %-a (egész számra, felfelé kerekítve)

1. EVK
1. 1007

1796 18
2. 789

2. EVK
3. 968

1961 20
4. 993

3. EVK
5. 918

1924 20
6. 1006

4. EVK
7. 977

1885 19
8. 908

5. EVK
9. 969

2036 21
10. 1067

6. EVK
11. 1109

2166 22
12. 1057

7. EVK
13. 1105

2158 22
14. 1053

8. EVK 
15. 1038

2085 21
16. 1047

Rózsa Sándor 
Helyi Választási Iroda vezetője

Augusztus 31. (Szombat) 
8.00-13.00 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)  

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

Szeptember 01. (Vasárnap) 
9.00-12.00 óráig 
 Pingvin Patika 
 (Kossuth tér)    

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).

Augusztus 31 - Szeptember 01. 

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

Köszönetnyilvánítás
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat debreceni és karcagi 

csoportja ezúton szeretné megköszönni Gulyás Zsolt plébá-
nos, érseki tanácsos úrnak, valamint Kovács Miklósnénak, 
a Györffy István Katolikus Általános Iskola igazgatójának, 
hogy helyet biztosítottak a 2019. augusztus 05-augusztus 09. 
között megrendezett városi nyári napközis táborunk megva-
lósításához.

Továbbá köszönetet szeretnénk mondani a programunk-
hoz támogatást nyújtó szervezeteknek: Római Katolikus 
Egyházközség (Karcag), Református Egyházközség (Kar-
cag), Zsidó Hitközség (Karcag), Karcag Város Önkormány-
zata, Mentőállomás (Karcag), Karcagi Tűzoltóság, Karcag 
Városi Rendőrkapitányság, Györffy István Nagykun Mú-
zeum, Akácliget Fürdő, Karcagi Kunlovarda, Essen Kft., 
Karcagi Hírmondó, Karcag Televízió.

Továbbá szeretnénk megköszönni a tábor lebonyolításában 
résztvevő önkéntesek lelkiismeretes és önzetlen munkáját. 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
debreceni és karcagi csoportja nevében:

Molnár Tamás és Kovács Mária

Anyakönyv
Házasságkötés

2019. augusztus 10.
Vajó Brigitta - Lócsi Csaba 
Mihály
2019. augusztus 10.
Szabó Ilona Dóra - Farkas 
Richárd
2019. augusztus 10.
Karsai Viktória - Ordas Gergő
2019. augusztus 16.
Murányi Erzsébet - Tuz Imre
2019. augusztus 24.
Győri Alina - Karsai Imre
2019. augusztus 24.
Bakó Csilla - Kincses László
2019. augusztus 24.
Gyulai Andrea - dr. Szabó 
István

Születés
2019. augusztus 14.
Takács Ágnes - Szántó László
Kg., Virág utca 3.

Dávid
2019. augusztus 16.
Kugler Tímea Pálma - Dézsi 
László
Kg., Bethlen Gábor utca 38.

Dávid
2019. augusztus 17. 
Tóth-Kása Zsuzsanna - Antal 
Attila Zoltán
Kg., Táncsics krt. 15.

Marcell
2019. augusztus 19.
Kovács Mária – Nyiri Sándor
Kg., Kórház utca 8/a

Marcell

Halálozás
Ordas Sándorné (Garics Márta) 
 (1971)
Kovács Jánosné (Sebők Erzsébet) 
 (1927)
Szentesi Imréné (Kiss Magdolna) 
 (1935)
Kónya Péterné (Szabó Julianna) 
 (1936)
Oláh Kálmán 
 (1946)
Lengyel László 
 (1942)



2019. augusztus 30. 9

Ingatlan
Karcagon a városközpont-
ban, a Kisújszállási út elején 
ház, nagy portával eladó. Tel.: 
06/30-647-6496.

Karcagon, a Takács Péter ut-
cában 3,5 szobás családi 
ház eladó. Irányár: 20,5 M Ft. 
Kisebb kertes házat, lakást 
beszámítok. Tel.: 06/30-789-
5323.

Karcagon 70 m2-es, felújítás-
ra váró kertes ház eladó. Tel.: 
06/70-395-5263. 

Közel a központhoz, csen-
des, szép kis utcában, eme-
letes kockaház jó elrendezés-
sel (3 szoba, 2 fürdőszoba, 
2 nappali, konyha, ebédlő), 
garázzsal, kis portán eladó. 
Érdeklődni: 06/70-364-4967.

800 m2-es telken, 2x3 szobás, 
2 szintes családi ház, szinten-
ként külön bejárattal, garázs-
zsal és ipari árammal eladó. 
Fűtése gáz, vagy vegyes tü-
zelésű kazánok. Tel.: 06/30-
780-3842.

306 m2-es építési telek eladó. 
Rajta 40 m2-es épület, garázs 
és szennyvízcsatorna. Tel.: 
06/20-451-6311.

Karcagon, a Magyar utcában 
ház, beépítési telekkel, és a 
Dráva utca Hegyesbori utca 
sarkán telek, áron alul eladó. 
Tel.: 06/70-275-1937, 06/70-
257-1937.

Egyedülálló, idősebb hölgy 
(szoba-konyha-fürdőszoba) 
albérletet keres. Lakás, eset-
leg házrész is megfelel. Tel.: 
06/30-635-9662.

Állat
Karcagon eladó 4 db vietná-
mi csüngőhasú malac (1 ko-
ca, 3 herélt). Tel.: 06/70-284-
4582.
Magyar szürke borjú, üsző, 
tehén, limousin tehén, racka 
anya, jerke, mangalica eladó. 
Tel.: 06/20-937-7537.
Pecsenyekacsa élősúlyban 
mérve eladó, akár tisztítva is! 
Tel.: 06/70-532-6005. 

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 használt FÉG kazán. 
Tel.: 06/70-242-2613.
3,5-4 mázsás lucerna, zab, 
rozs, búza, körbála eladó. 
Ugyanitt lucernamag tisztítást 
vállalunk. Tel.: 06/20-941-6646.

20’-as mountain bike fiú 
gyermekkerékpár (bordó szí-
nű, kitűnő állapotban), és vi-
lágos színű szekrénysor el-
adó. Tel.: 06/30-530-1134.
Karcsú lányok figyelem! Ha 
divatos ruhát szeretnél, ak-
kor itt a helyed. Partira, buli-
ra, suliba is találsz egy jó cuc-
cot, jó áron. Hívj! Tel.: 06/30-
447-3918.
Befőttes üvegek (100 db, te-
tővel 20 Ft/db áron) eladók. 
Üzemanyag tankoláshoz kézi 
szivattyú eladó. Cím: Karcag, 
Vasút utca 54. Tel.: 06/59-313-
878.
Opel Astra kombi (1,7 CDTI, 
101 LE) friss műszakival el-
adó. Tel.: 06/30-856-6981.
Garázsvásár! Minden ami 
kell neked, azt itt megtalá-
lod! Fél áron antik tárgyak, 
falióra, rézágy, cserépedé-
nyek, rokka, csengő, mozsár, 
juhászbicska-tok, új varrógép 
(Csepel), majolika szobalám-
pa (mennyezeti), tükör, gép-
kocsi kombi csomagtartó, KD 
60 terménydaráló, utánfu-
tó magasító, Lada Samara aj-
tó (5 db, újszerű állapotban), 
új szőlőprés, fúróállvány. Tel.: 
06/59-887-269.
Kerti traktorhoz pótkocsi, 
pisztolyfúró-állvány, kerékpár-
tartó (autóra), akácfa parketta 
(2 m2) eladó. Tel.: 06/30-338-
0670.
Matrac (90 x 200-as), fatámlás 
székek, könyvespolc, külön-
féle német szótárak, és fel-
újításra szoruló polgári bú-
tor (asztal+fotel) eladó. Tel.: 
06/30-977-5411.
Sürgősen, olcsón eladó: 3 ajtós 
tálaló, TV-asztal, szeletelőgép, 
birkafőző lábas, 3 tálcás moso-
gató. Tel.: 06/20-451-6311.
Négyrészes, világoskék, szek-
rénysor új állapotban eladó 
(irányár: 70.000 Ft). Továbbá 
1 db kihúzható rekamié 
(10.000 Ft), 4x4-es padlósző-
nyeg (5.000 Ft), kenyérpirí-
tó (2 db, 2.000 Ft/db) eladó. 
Cím: Kisújszállási út 70/c. Tel.: 
06/30-717-0340.

Gyerekruhák, váltócipők, fér-
fi öltönynadrágok, ingek, pó-
lók, női, férfi irhabundák, női, 
férfi dzsekik, kitűnő, újszerű 
állapotban, kedvező áron el-
adók. Ugyanitt gyerekheve-
rő, zsúrkocsi, madárkalitkák 
eladók. Tel.: 06/70-300-9730. 

Zeneiskolások! Laumberger 
Gloss rövid, fekete, körpán-
célos zongora kitűnő állapot-
ban eladó. Szükség esetén 
gyakorlási lehetőség heti két-
szer. Új „B” hangolású klari-
nét kedvező áron eladó. Tel.: 
06/70-300-9730.

Porcelán tányérok eladók (18 
db-os, aranyszegélyes). Tel.: 
06/30-635-9662.

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle ja-
vítás, cipzárcsere, felhajtás, 
bőrkabát- és hátizsákjavítás. 
Tel.: 06/59-887-269.

Üvegezés-képkeretezés! Sári 
Mihály egyéni vállalkozó, 
Karcag, Szent István sgt. 14. 
Tel.: 06/30-219-6813.

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

Növényvédelmi szakirányí-
tást szerződéskötéssel, szám-
laképesen vállalok. Kenyeres 
László okleveles növényor-
vos, tel.: 06/30-785-0690.

Vállaljuk az alábbi munká-
kat: épületek építését, bon-
tását, bármilyen nemű kő-
műves munkát. Tető építé-
sét, javítását, járdák, kapube-
járók újjáépítését, betonozá-
sát, udvarok takarítását, te-
repek tisztítását. A legked-
vezőbb árakkal dolgozunk! 
Bármilyen nemű földmunkát, 
kubikmunkákat is elvégzünk, 
nagy felületek aszfaltozását, 
zúzalékolását. Akár részletfi-
zetés is megoldható. Hívjon 
bizalommal! Nyugdíjasoknak 
kedvezmény! Tel.: 06/30-853-
4323.

Feleslegessé vált papír- és 
fémhulladékát ingyen elszál-
lítom! (Mosógép, hűtőgép, 
gázkészülék, autó-motor ak-
kumulátor, stb.) Tel.: 06/30-
265-4197.
Nyugdíjasként gondozást, 
bevásárlást, kisebb takarí-
tást, alkalmanként vasalást 
és ablaktisztítást vállalok. Tel.: 
06/30-381-0557. 

Becsengetés! A női tornánk 
szeptember 02-án (hétfőn), 
18.30-kor kezdődik a Szent 
Pál iskola tornatermében. 
Csontosné Sziszi, tel.: 06/59-
311-982. 

A Laurus Művészeti Iskola 
(Karcag, Madarász Imre ut-
ca 6.) felvételt hirdet: zon-
gora, furulya, fuvola, réz-
fúvós, gitár hangszerekre. 
Beiratkozás: szeptember 04-
én (szerdán) 15.30-tól az is-
kola épületében (Madarász 
Imre utca 6. szám alatt, a volt 
Tejüzem mögött). Sipos Antal 
telephelyvezető és Forintos 
Sándor igazgató.

APRÓHIRDETÉS

Hirdessen Ön is 
a Karcagi 

Hírmondóban!

Apróhirdetés
 már 200 Ft-tól!

Nyitvatartás:
Hétfő: 

8.30 - 13.30 óráig

Kedd: 
8.30 - 15.00 óráig

Szerda: 
8.30 - 10.00 óráig

Csütörtök: 
8.30 - 10.00 óráig

Pénteken 
nincs hirdetésfelvétel.

TISZTELT 
HIRDETŐINK!

SZERKESZTŐSÉGÜNK 
A HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁ-
ÉRT FELELŐSSÉGET 

NEM VÁLLAL!

Lapzárta: 
2019. szeptember 2. (hétfő) 12.00 óra



10 2019. augusztus 30.

A S Z TA L I T E N I S Z

KARCAGI HÍRMONDÓ • Felelős szerkesztő: Balogh Andrea • Megjelenik hetente • Felelős kiadó: Györffy István Nagykun Múzeum •  A szerkesztőség címe: 5300 Karcag, Bajcsy-Zsilinszky u. 6. 
Telefon: (59) 312-415 • E-mail: hirmondo@ph.karcag.hu  •   ISSN: 1216-1322  •   Karcagi Nyomtan Nyomdaipari Kft., felelős vezető:  Nagyné Tankó Tímea 

SPORT

HÍREK

HIRDETMÉNYEK
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 

Szociális Szolgáltató Központ 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet

a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 

idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 

5300 Karcag, Bajcsy-Zsilinszky utca 6. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással já-

ró lényeges feladatok: családsegítői feladatok ellátása 
(gyermekjóléti alapellátás, illetve szociális alapellátás) 
az 1993. évi III. törvény és az 1/2000. (I.7.) SZCSM ren-
delet alapján, valamint az 1997. évi XXXI. törvény és a 
15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
 - felsőfokú képesítés, felsőfokú szociális végzettség, szo-

ciális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus, stb., 
 - felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvő-

képesség. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: család- és gyer-

mekjóléti szolgálatnál vagy központnál legalább 1-3 év 
szakmai tapasztalat. 

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű alkalmazkodó és 
problémamegoldó képesség, önálló munkavégzés, em-
pátia, tolerancia. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: rész-
letes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló ok-
iratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány a sikeres pályázást követően; nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 
a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 13. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kun 
Csilla intézményvezető nyújt a 06/59-311-006-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 

 - postai úton, a pályázatnak a Karcagi Többcélú Kis-
térségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ címé-
re történő megküldésével (5300 Karcag, Püspökladá-
nyi út 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 145-1/2019., 
valamint a munkakör megnevezését: családsegítő, 

 - elektronikus úton Kun Csilla intézményvezető részé-
re a szszkkarcag@gmail.com e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a benyújtott pá-
lyázat alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója, a szakmai 
vezető és a fenntartó képviselőjének bevonásával történik. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 20. 

CSALÁDSEGÍTŐ 

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2019. szeptember 6-án jelenik meg.

Sporttörténelmet írt a Kováts DSE Asztali-
tenisz csapat! A 2018/19. évi NBII-es csapat-
bajnokságban csapatunk a III. helyen végzett, 
nagyszerű bajnoki évet teljesítve. Mivel a II. 
helyezett csapat visszalépett az NBI-ben való 
szerepléstől, a MOATSZ felajánlotta ezt a lehe-
tőséget a Kováts DSE részére. Rövid tájékozó-
dás, egyeztetések után csapatunknak több tá-
mogatója is segített, így neveztünk az NBI-be. 

Ismereteink szerint városunknak még so-
hasem volt NBI-es csapata, így az asztalitenisz 
kollektíva sporttörténelmet írt. Kérjük a város 
sportszerető polgárait, támogassák csapatun-
kat!

Előzetes egyeztetések alapján várhatóan az 
NBI-es mérkőzéseket a Városi Sportcsarnok-
ban játsszuk:
 - Szeptember 21. (szombat) 11.00 óra: Karcag-

Félegyházi ASI Kiskunfélegyháza

 - Október 19. (szombat) 11.00 óra: Karcag-
Floratom Szeged AC II.

 - November 23. (szombat): Karcag-Békési TE
 - December 08. (szombat): Karcag-Szerva ASE 

Szécsény II.
 - December 15. (vasárnap): Karcag-Dunakeszi 

Városi SE I.

Csapatunk tagjai, akik ezt a nagyszerű ered-
ményt elérték: Skumáth István, Sebestyén 
Sándor, Imrei Ferenc, Szepesi Bence, dr. Hu-
bert Attila, Csarnai Gábor (új játékos, az 
NBII-ben nem játszott).

Az NBI-ben a régi csapattal szerepelünk, 
nem bontjuk meg a nagyon jó kollektívánkat.

Gratulálunk, büszkék vagyunk csapatunk-
ra, és kérjük sportszerető társainkat, segítsék 
az asztaliteniszezők munkáját!

Csornai Csaba

Sporttörténelmet írt a Kováts DSE csapat 

A Györffy István Katolikus Általános Is-
kolában rendezte meg augusztus 5-9-ig 
nyári napközis táborát a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Észak-alföldi Régiója. A 
táborról Molnár Tamást, a szervezet régi-
ós ifjúsági koordinátorát kérdeztük.

Mint megtudtuk, bár városi a tábor, de jó-
részt a helyet adó Györffy István iskola alsós 
tanulói vettek részt rajta. A programokat úgy 
állították össze, hogy legyen benne társasjá-
ték, apróbb kézműves tevékenység és isme-
retátadás is. Első nap a zenéé volt a főszerep, 
Sipos Antal nyugalmazott zeneiskola igazga-
tó vezetésével, majd a Máltai Mozgó Játszó-
tér munkatársai interaktív játékokat hoztak 
ide egy légvárral együtt.

Kedden kerékpárral a Lombkorona sétány-
ra kerekeztek ki a gyerekek, ahol játékos fel-
adatokon keresztül ismerkedtek az erdő élő-
világával Szél Barnabás és dr. Szél-Tóth Kata-
lin vezetésével. Délután az iskolában pedig 
logikai és csapatépítő játékokon vettek részt 

Molnár Tamás és a helyi szervezet vezetője, 
Kovács Mária segítségével. Szerdán lovas ko-
csival városnézés és a Karcagi Kunlovarda ál-
latainak megnézése volt a program, délután 
pedig a Karcagi Tűzoltóságra látogattak el. 
Csütörtökön a Karcagi Rendőrkapitányság 
munkatársai tartottak előadást a tábor tag-
jainak a biztonságos kerékpáros és gyalo-
gos közlekedésről, majd kerékpáros ügyes-
ségi feladatokon vettek részt és egy rendőr-
autót is megnézhettek belülről. Délután a vá-
rossal ismerkedtek, ellátogattak a Györffy Ist-
ván Nagykun Múzeumba, a templomokba, 
majd a látottakról játékos formában is szá-
mot adtak.

Pénteken mesefeldolgozás volt Sándor 
Bertalan MMSz meseterapeuta vezetésével, 
majd strandolás az Akácligeti fürdőben. A tá-
bor pedagógusainak munkáját a Máltai Sze-
retetszolgálat karcagi tagjai mellett középis-
kolás közösségi szolgálatosok és önkéntesek 
is segítették.

DE

Tábort szervezett a Máltai Szeretetszolgálat

FOGADÓÓRA

Dobos László  5. választókörzet  szeptember 3. 14.30-16.30-ig,
polgármester   Városháza 5. szoba


