
A Karcag Városi Önkormány-
zat Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottsága soron kívü-
li ülésén február 28-án, pénte-
ken ünnepélyes keretek között 
a Városháza dísztermében kö-
szöntötték immár 14. alka-
lommal Karcag város eredmé-
nyes (országos bajnoki I-VI. 
helyezett) sportolóit és felké-
szítőit. 

Szepesi Tibor, az OKSB elnö-
ke köszöntötte a bizottság tag-
jait és a megjelent diákokat, fel-
készítő pedagógusokat, edzőket, 
szülőket. Az ünnepi műsorban 
közreműködtek a KÁIAMI Erkel 
Ferenc Tagintézményének diák-
jai, tanárai.

- Bevallom őszintén, mindig 
várom ezeket a felemelő pillana-
tokat, amikor a sikeres versenyzőket, sportoló-
kat köszönthetjük a Városháza dísztermében, 
hiszen ők azok, akik nagyon közel állnak a szí-
vemhez. A fiatalok által elért eredményekben 
benne van a kitartó edzői, testnevelői felkészí-

tő munka is - fogalmazott köszöntőjében Dobos 
László polgármester.

- Jó pedagógiai érzék kell ahhoz, hogy egy te-
hetséges emberből sikeres és eredményes ver-
senyző lehessen. Ilyenkor ezt is elismerjük, 

de azt is tudomásul kell ven-
ni, hogy ezen fiatalok innen-
től kezdve példaképek. En-
nek megfelelően kell élni, vi-
selkedni, tanulni és sportolni, 
hiszen odafigyelnek rájuk a 
többiek. Kívánom, hogy legye-
nek olyanok, akik hozzák ma-
gukkal a többieket is, hiszen 
a mai világban nem könnyű 
a fiatalokat a sport felé irá-
nyítani, de pontosan az itt lé-
vők eredményei az a hajtóerő, 
ami ezt lehetővé teszi - hang-
súlyozta a polgármester, majd 
megköszönte a szülőknek az 
odafigyelést, hiszen a családi 
háttér nélkül nem lehet elér-
ni nagy eredményeket, majd 
szívből gratulált még egyszer 
az edzőknek is.

- Kivételezett helyzetben va-
gyok, mert látom a fiatal és még fiatalabb spor-
tolók arcait, akik itt ülnek velem szemben, és 
akik bajnokságon képviselik a várost, az egye-
sületet, a szakosztályokat.

(Folytatás a 2. oldalon...)
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Köszöntötték a város eredményes sportolóit

A Magyar Ápolók Napja alkalmából a Kátai Gábor Kórházban március 2-án, 
hétfőn szervezett ünnepségen megjelent kórházi dolgozókat, valamint dr. 
Suba Lászlót, az ÁEEK regionális igazgatóját, Nagyné László Erzsébet főigaz-
gatót, dr. Svéda Szabolcs István orvos igazgatót, Kabai Annamáriát, a Magyar 
Ápolási Egyesület Karcagi Szervezetének elnökét, Pánti Ildikó és Szepesi Ti-
bor önkormányzati képviselőket Bődi Szilvia ápolási igazgató köszöntötte.

(Folytatás a 4. oldalon...)

Elismerték az ápolók munkáját
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Vörössipkás 
gyermekhősök a 

szabadságharcban 
(1.)

A két legutóbbi magyar forrada-
lom és szabadságharcban résztvevők 
döntő többsége a fiatalabb korosztá-
lyokból került ki. Bona Gábor törté-
nész szerint az 1848/49-es honvéd-
hadsereg 65-70%-a harminc éven 
aluli férfiakból állt. A tiszti, százado-
si-kapitányi állomány 50,6%-a is a 
16-29 éves korosztályhoz tartozott. 
(De 62-en közülük 16-19 év közötti-
ek voltak.) Meglepőek ezek a statiszti-
kai adatok, mert hivatalosan már ak-
kor is csak a 18. évüket betöltöttek je-
lentkezhettek a honvédseregbe. Illető-
leg ettől az évtől kötelezhették a fiata-
lokat katonai szolgálatra. 

A különböző toborzásokon a lel-
kes fiatalok sokszor letagadták pontos 
életkorukat, s néhány évvel öregbítet-
ték magukat. Rakó József (1928-2018) 
gyömrői származású tanár-történész 
1992-ben több éves kutatás után ta-
lálta meg egy ’48-as honvédhadnagy, 
Karsa Ferenc több, mint 230 olda-
las Naplóját. Ebből a Naplóból állítot-
ta össze Rakó József „A szabadságharc 
gyermekhősei” c. kis - stílszerűen 48 ol-
dalas - ismeretterjesztő kiadványát. 

Karsa Ferenc 19 éves sárospata-
ki joghallgató volt ’48-ban. A Zemp-
lén megyei Zsujtán született, öt fivé-
re volt, akik mindannyian részt vettek 
a szabadságharcban, s ketten közülük, 
Kálmán és János életüket adták a ha-
zának. A pataki református kollégium 
és több más iskola diákjai csoporto-
san indultak a zempléni toborzásokra. 
(Csak Sárospatakról kétszázan.) Karsa 
F. ’48 nyarától a szabadságharc tizen-
két jelentősebb ütközetében részt vesz. 
A világosi fegyverletétel után megszö-
kik néhány társával és bujdosnak az 
erdélyi, görgényi havasokban. Haza-
térve, 1853-ban állítja össze Naplóját 
harctéri feljegyzéseiből. Ezekből meg-
tudhatjuk, hogy sok 12-14 éves korú 
gyerek is részt vett a harcokban, és so-
kan kitűntek bátorságukkal. 

Ilyen volt például Szomjas Ká-
roly 13 éves futár („nyargonc”), akit 
Matolay századparancsnoka, a kato-
nai érdemjel 3. fokozatára terjesztett 
fel. (Az első osztályú érdemjelet Bem 
és Görgey tábornokoknak adomá-
nyozta az országgyűlés. A harmadik 
fokozatot is csak olyan hősök kapták, 
akiknek tettei nagyban hozzájárultak 
egy-egy csata megnyeréséhez.)

De nem csak futároknak és hírszer-
zőknek osztottak be fiatal gyerekeket. 
Többen voltak 13-14 évesen tüzérek 
is. Pedig az elég nehéz szolgálat volt. 
A tábori tüzérségnél 3, 6, 12, 18 fon-
tos gyalog, 6 fontos lovas és röppen-
tyű ütegeket rendszeresítettek. A leg-
elterjedtebb a 6 fontos gyalog üteg 
volt, amely négy 6 fontos ágyúból és 
két 7 fontos tarackból állt.

(Folytatás a következő számban.)
 -ács-

(...folytatás az 1. oldalról)
- Nagyon jó innen körbenézni, hiszen erőtől duzzadó, 

csillogó szemű fiatalokat látok, és látom azt, hogy Karcag 
nemcsak az oktatás, a közigazgatás, a gazdaság központ-
ja a térségben, hanem a sport nagykunsági fővárosa is, hi-
szen minden évben vannak olyan fiatalok, akik országo-
san kiemelkedő eredményeket érnek el - mondta F. Ko-
vács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képvise-
lője köszöntőjében.

- Büszkék lehettek teljesítményetekre, büszkék lehet-
nek a szüleitek, nagyszüleitek és edzőitek is, de higgyék 
el, higgyétek el, büszkék vagyunk rá mi is mindannyi-
an. Harcoljatok a versenyeken, hiszen ennek a városnak 
is dicsőséget, örömet szereztetek. Kívánom, hogy ugyan-
ilyen sikert érjetek el a jövőben is, és kívánom, hogy a 
versenysport után is ügyes, talpraesett, sikeres, küzdeni 
tudó felnőttek legyetek, s azt is kívánom, hogy legyetek 
büszkék magatokra, mint ahogy a szüleitek, nagyszü-
leitek, edzőitek is azok rátok. Gratulálok az elért ered-
ményekhez és kívánom, hogy jövőre is találkozzunk itt 
veletek, és azokkal a fiatalokkal is, akik először jönnek 
majd erre a nagyon szép ünnepségre. Köszönöm, hogy itt 
lehettem köztetek - mondta F. Kovács Sándor.

Dr. Fazekas Sándor földügyi kormánybiztos, ország-
gyűlési képviselő, a Karcagi Sport Egyesület elnöke is 
szólt a sportolókhoz.

- Szívből gratulálok mindenkinek az elért eredményhez 
az idén 75 éves Karcagi Sport Egyesület vezetősége és tag-
sága nevében, hiszen egy olyan jeles esztendő a mostani, 
amely háromnegyed évszázados sporttörténetének vala-
mennyi teljesítményével, sikerével, eredményével méltó 
keretet ad az ünneplésre. Minden elismerést megérdemel-
nek a sportsikerek, ha egy versenyen győzünk, ha dobo-
gós eredmények születnek, ez különösen kedves a város-
nak, a közvéleménynek. Valamennyi jelenlévőnek sport-
teljesítményéhez szívből gratulálok, és kívánom, hogy az 
a jövőre nézve is adjon erőt, legyen meg a kitartás a továb-
bi eredményes szerepléshez. Gratulálok valamennyi most 
köszöntött sportolónak és felkészítőnek - mondta a kor-
mánybiztos.

A köszöntők után 87 diáknak és felnőtt sportolónak - 
köztük több csapatnak - és felkészítőiknek adtak át elis-
merést a tavalyi évben elért megyei és országos sikere-
kért.
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Köszöntötték a város eredményes sportolóit

Az 1874-ben alakult, ma is közel 100 aktív 
taggal rendelkező Karcagi Nagykun Vadásztár-
saság a berekfürdői Park Étteremben tartotta 
március 7-én, szombaton idei, 45. vadászbálját 
vadászok, erdészek, vállalkozók részvételével.

A bál kezdetén a Vadászhimnuszt Béres Kata va-
dászkürtön játszotta el, majd a megjelenteket Hu-
bai Imre Csaba, a Nagykun Vadásztársaság elnöke, 
Hubai Imre megyei közgyűlési elnök és dr. Faze-
kas Sándor földügyi kormánybiztos, országgyűlé-
si képviselő köszöntötte.

A vadászbál minden évben az az összejövetel, 
amelyre meghívják a vadásztársaság tagjait, a fe-
leségeket, a családtagokat, a barátokat is, hogy el-
töltsenek közösen egy estét, s közben finom vad-
ételeket is fogyasszanak. A bál jótékony célt szol-
gál, a családi vadász gyermeknapra ajánlják fel a 
bevételét. A bálon Szűcs Attila operaénekes, a va-
dásztársaság tagja énekelt, s a hajnalig tartó jó 
hangulatról a Smart zenekar gondoskodott.

DE

Vadászbált rendeztek Berekfürdőben 
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A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Karcag Város 
Sportjáért Díjat adományozott Balog Edit Juditnak. A díjat a magyar 
kultúra napján adta át a Déryné Kulturális Központban Dobos László 
polgármester a Szent Pál Marista Általános Iskola tanítója, a KSE tájéko-
zódási futója részére.

INTERJÚ

- 1988-ban, az akkor még Arany János Úti Álta-
lános Iskolában kezdtem tanítani, majd 2016 óta a 
Szent Pál Marista Általános Iskolában dolgozom. 
A tájékozódási futás mellett még diákként 1978-
ban köteleztem el magam. Már gyermekként szép 
eredményeket értem el. Felnőttként Középtávú 
Országos Bajnokságon 2. helyezésem mellett büsz-
ke vagyok az ötnapos Nemzetközi Hungária Ku-
pán elért több dobogós helyemre. A Magyar Köz-
társaság Nyílt Csapatbajnokságán 4. helyezést el-
ért csapat tagja voltam. Az elmúlt negyven év alatt 
országos kupaversenyeken számos oklevelet, ér-
met szereztem. Az utóbbi évekből az egyik legki-
emelkedőbb eredményem a 2016. évi Eger Nagy-
díj Nemzetközi Tájfutó Versenyen váltóban el-
ért 2. helyezés. Ma már aktívan veszek részt me-
gyei, városi tájfutóversenyek rendezésében, tavaly 
a XXVI. Nagykun Diák Sportviadal tájfutó szá-
mának lebonyolítását is segítettem.

- A tájfutás egy olyan különleges sport, ahol akár 
részt vehet a család apraja-nagyja. Hisz a már épp 
csak menni tudó kisgyermek kézen fogva az édes-
anyjával indulhat szalagos gyermekpályán, de egy 
terhes kismama is kocoghat, ha állapota engedi. Le-
hetsz akár 80 vagy 85 éves - az életkorodhoz meg-
felelő pályát tűznek ki a versenyrendezők, és meg-
küzdhetsz a korodbeliekkel! Mindez gyönyörű er-
dőben, mezőn, tiszta levegőben, távol a város zajá-
tól történik. Bár napjainkban már városi parkok-
ba, utcákba is beviszik a versenyeket - ezzel is pró-
bálják népszerűsíteni ezt a sportot. Igazi fanatikus 
kell, hogy legyél, hisz az időjárás viszontagságainak 
maximálisan ki vagy téve, és ha edzeni megyek, 

ahhoz már nagyon pocsék időnek kell 
lennie, hogy visszatartson egy kis erdei 
kocogástól.

- Kezdő pedagógusként még az Arany 
János Úti Általános Iskolában lehetősé-
gem adódott arra, hogy az akkor negyedikes osz-
tályomnak bemutassam a tájfutást, edzéseket tar-
tottam nekik és versenyekre is eljutottunk. Később 
ezekből az ifjú tájfutókból került ki Szabó Imre ne-
ves atléta, aki több alkalommal a szupermaraton 
győztes váltócsapatnak is a tagja volt. Testnevelést 
szinte minden évben tanítottam az elmúlt 32 év-
ben. Alsós tanító néniként abban a szerencsés hely-
zetben vagyok, hogy ennek a korosztálynak még a 
mindene a mozgás, a sport, a különböző játékok. 
Jó érzés, hogy a testnevelés óráról a gyerekek soha-
sem unottan távoznak, még óra után is „tele van-
nak kalanddal”. Már kb. két évtizede csak hátrá-
nyos helyzetű tanítványaim vannak. Ők azok, akik 
iskolán kívül nem igazán sportolnak - hiányzik a 
szülői háttér. Viszont minden tanévben kijutunk a 
tanítványaimmal különböző alkalmak kapcsán az 
erdei tornapályára, és próbálom megmutatni ne-
kik a nagybetűs ERDŐ-t, a maga csendjével vagy 
éppen a madárcsicsergésével, a lombok közt átszű-
rődő napfényével, a fák vörhenyesre vált lombkoro-
nájával, vagy az épp kibújt ibolyatengerrel… Mert 
az erdő, a természet minden évszakban egy cso-
da - és ezt nekünk pedagógusoknak kell megmu-
tatni a tanítványainknak. Szerencsés vagyok, mert 
sok régi tanulóm, akinek tanító nénije voltam egy-
kor, eljutott középiskolába és jeles sportoló lett be-
lőle. A párom - Fodor Csaba testnevelő tanár - ve-
zetésével nyerik az országos labdarúgó-bajnoksá-
gokat, és én sokszor elkísérem őket törzsszurkoló-

ként. Szívet melengető érzés látni az egykori kis ta-
nítványt szinte felnőtt sikeres sportolóként a foci-
pályán. De sok barátnőmet is sikerült „megfertőz-
nöm” a sporttal, leginkább a futással, illetve töb-
ben tájfutóversenyen is elindultak. Van olyan köz-
tük, aki csak 45 évesen kezdett el futni, de azóta, ha 
csak lehet, együtt rójuk a köröket az erdőben. És a 
családom sem maradhatott ki a sport bűvköréből, 
az unokahúgom, Balogh Szabina éveken át sikere-
sen duatlonozott, most ifjú édesanyaként maratoni 
távokat fut. Kisfiam, Kovács Benedek gyermekként 
többször állt tájfutóversenyen dobogón, és éveken 
át sikeresen kosarazott is.

- Az elmúlt éveimet sajnos családi tragédiák ár-
nyékolták be, de most ez a díj is arra ösztönöz, 
hogy újra több időt fordítsak a versenyzésre, és mi-
nél több hétvégét töltsek együtt edzéseken, verse-
nyeken Lévai Kálmánnal és feleségével, Rózsiká-
val, a jeles karcagi tájfutó házaspárral, akiknek ba-
rátságát is a sportnak köszönhetem. Ők kezdettől 
fogva segítettek engem, olykor egymást is - hiszen 
vegyes váltóban indultunk már egy csapatban, és 
álltunk együtt is többször dobogón. Nevelőmun-
kámban mindig nagy hangsúlyt kap az egészsé-
ges életmód, az egészségmegőrzés szokásainak ki-
alakítása is.
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- Hogyan került kapcsolatba a tájfutással?

- Kinek ajánlja a tájfutást?

- Sikerült-e tanítványaival megszeret-
tetni ezt a különleges sportot?

- Mit jelentett sportolóként ez a városi elismerés?

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

képviselőinek márciusi fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:
Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  március 17. 17.00-18.00-ig,  Városháza 2. terem

Gyurcsek János  4. választókörzet  március 16. 8.00-10.00-ig,  Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  március 17. 14.30-16.30-ig, Városháza 5. szoba

Karcagi-  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  március 16. 15.00-16.00-ig,  Városháza 2. terem

Szepesi Tibor 7. választókörzet  március 16. 16.00-tól,  Kiskulcsosi tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  március 18. 16.00-17.00-ig,  Kádas György Ált. Isk.,
     Kisújszállási út 45. 

„A tájfutás egy különleges sport”

EMLÉKEZÉS
Elhunyt Kovács Andrásné Zsuzsa néni 

született: Czeglédi Adrienne, 
a Berekfürdői Veress Zoltán 

Általános Iskola 
nyugalmazott igazgatója, tanára.

Életére és köztünk végzett munkájára 
hálás szívvel Gyászistentiszteleten 

emlékezünk meg
2020. március 22-én (vasárnap) 14.00 órától 
a Berekfürdői Református Templomban.

Berekfürdő Községi Önkormányzat
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HÍREK

A Karcagi Nagykun Református Általános 
Iskola negyedikes diákja, Budai-Biró End-
re több meseíró pályázaton ért el sikereket.

- Én mondom anyunak a mesét, ő meg leír-
ja a gépen. Ha jó kedvem van, kitalálok egy tör-
ténetet, s megbeszéljük a szereplőket is. Tün-
dérmeséket tudok a legjobban írni, de állatok-
ról, meg az ő segítőikről is szívesen írok. Mind-
egyik mesém kedvencem, jól sikerült a kutyus 
és a cica mesém, ezek szereplői saját állataink 
voltak.

 - Arról, hogy kell megvédeni a környezetet. 
Van egy saját gépem, én is szoktam vele játsza-
ni, de betartom az időmennyiséget. Mivel sok fi-
atal gépezik, azt találtam ki, hogy csinálni kell 
egy olyan gépes programot, amit a gyerekek tud-
nak használni és megértik, hogy kell megvéde-
ni a környezetet. Egyébként én is odafigyelek a 
környezetemre, nem dobom el a szemetet, ön-
tözöm a növényeket, van életfám, kaktuszom, 
plusz még szoktunk növényeket is termelni anyá-
ékkal. Szeretek kertészkedni, kedvencem az eper, 

a borsó. Ezek az élmények is visszajönnek 
a meséimben. Például a tündérek elültet-
nek egy fura magot, szép gyümölcsfát ne-
velnek belőle. Rajzolni nem szoktam, in-
kább csak magamban képzelem el a dol-
gokat. Sokat beszélgetek anyáékkal, olva-
sok is, de legtöbbször a fantáziámmal ki-
találom a meséimet, de volt olyan, ami-
ben csak valóságot írtam. A mesékben 
kedvencem a SpongyaBob. Azokat a me-
seszereplőket szeretem, akik jó dolgokat 
csinálnak, nem bántanak senkit, kedve-
sek. Én is igyekszem mindent jól csinálni 
- mondja a kis meseíró, aki számára jóérzés, 
amikor könyvben olvassa meséit. Ha egy 
pályázaton nem nyer, elfogadja és újabb 
mesét talál ki.

- A nagyszüleimről szeretnék írni. Papáról, ma-
máról csinálok egy tündérmesét. A fantáziám 
kiskoromban megmutatkozott. A mese világában 
otthon érzem magam. Írásaimban a családi ki-
rándulások alkalmával szerzett élményeimet is 
megírom egy kis fantáziával kiegészítve. Az első 
díjamat 2017-ben a „Kertész leszek” irodalmi pá-
lyázaton kaptam, majd 2018-ban az ÉLETMESE 

és a VII. Nemzetközi Benedek Elek meseíró pá-
lyázaton is eredményesen szerepeltem. Tavaly a 
„Meseszép ajándék” című könyvben jelent meg 
két mesém és „Az erdő dala” pályázaton 2. díjat 
kaptam. Egy magazin „Szeretem az állatokat” pá-
lyázatán 1., a „Várnegyed a föld alól” - mese- és 
novellaíró pályázaton pedig 2. , a „Szerintem” - 
Fiatalok egy szebb jövőért pályázatán 4. helye-
zést értem el és Különdíjban részesültem - árulja 
el Budai-Biró Endre.

DE

- Hogyan születnek a meséid?

- Miről szeretnél még írni?

- Miről írsz most?

(...folytatás az 1. oldalról)
Az ünnepség kezdetén Kossuth Zsuzsa életét Kabai Annamária méltat-

ta, majd Nagyné László Erzsébet, dr. Suba László és dr. Svéda Szabolcs Ist-
ván köszönte meg a szakápolóknak azt az önzetlen, magas szintű és oda-
adó munkáját, amellyel a nap 24 órájában a kórházban fekvő betegek gyó-
gyulásért, ápolásért dolgoznak.

A köszöntők után a Kátai 
Gábor Kórház vezetősége, 
a Kátai Gábor Alapítvány 
kuratóriuma és a Magyar 
Ápolási Egyesület helyi ve-
zetőjének támogatásával 
jutalmazták, elismerték a 
kórházban dolgozó ápolók 
munkáját.

Közösségi munkája elis-
meréseként Oklevelet ve-
hetett át Németh Lászlóné 
ápolónő, aki munkáját a Cse-
csemő és gyermekgyógy-
ászati osztályon 32 éve min-
dig odaadással, igyekezet-
tel végzi. Szívesen segít 
munkatársainak, feladata-
it mindig maradéktalanul 
teljesíti, pályáját hivatásnak 
érzi. A beteg gyermekek is 
ingergazdag környezetben 
tudnak gyógyulni az ügyes 

kezének munkái által. Mindig lehet számítani valami új ötletére és annak 
megvalósulására, hogy szebbé, barátságosabbá váljon az osztály. Társa-
it is magával ragadja, hogy egymást inspirálva megújítsák az osztály ar-
culatát.

A másik díjazott Füzesi Jánosné ápolónő volt, aki a rábízott feladatokat 
maximálisan ellátja és szakmai tudását számos esetben bizonyítja. Ápo-
lóként jól képzett, sok tapasztalatot és gyakorlatot szerzett. Kiemelkedő 
szakmai alázata és hivatásszeretete. Maga felé szakmai téren komoly el-
várásokat támaszt és ebből a szakma iránti erős motiváltsága tükröző-
dik. Megbízható, lelkiismeretes, együttműködő, kreatív, jól megérti ma-
gát mind a kollégáival, a betegekkel és a hozzátartozókkal. Nagyon ha-
tározott személyiség, erős akarattal, amit a szakmai feladatoknak rendel 
alá. A harmadik elismerést Kacsándi Mihályné ápolónő kapta, aki közel 
negyven éve dolgozik a kórházban. Mindennapi munkáját a magas szín-
vonalú szakmai tevékenység, a kitartás és a pontosság jellemzi. Hűséges, 
elkötelezett munkahelye iránt. Jó kommunikációs készsége, önálló mun-
kavégzése, gyors szervező és döntéshozatali képessége mindig biztosítot-
ta a zavartalan betegellátást. Nyílt, őszinte személyisége munkakapcsola-
tait és a betegekkel, kollégákkal kialakított bizalmi kapcsolatát is hosszú 
éveken át meghatározta. 

Szolnokon, a megyei ünnepségen a megyei szervezettől vett át elisme-
rést Sebők Ildikó, aki 32 éve dolgozik a kórházban. Pályafutását az újszülött 
osztályon kezdte, munka mellett végezte el a csecsemő- és gyermekápo-
lói szakképzést. Munkájában azonosult a baba-mamabarát szemlélettel, sok 
anyának tudott útmutatást adni, biztonságot nyújtani az újszülött csöppség 
ellátásában. Az újszülöttek gondozásában, ellátásában magas szakmai szín-
vonalon tevékenykedett. 2010-től a Reumatológiai és Fizikoterápiás szak-
rendelés asszisztense, ahol szakmai rátermettséggel végzi magas színvona-
lon munkáját a kollégái és a betegek megelégedésére. A másik megyei díja-
zott Karmacsiné Orbán Henrietta, 21 éve dolgozik a kórház Mozgásszervi 
Rehabilitációs osztályán szakápolóként. Munkáját szervezetten, következe-
tesen, magas szakmai színvonallal látja el. Jó helyzetfelismerő és konfliktus-
kezelő képessége, és empatikus egyénisége megfelel a kor ápolási szemlé-
letének. Munkakörében jó kommunikációs és szervező képesség, vidámság, 
de támogató magatartás is jellemzi mind a betegek, mind a közösség felé.  
Munkáját mindig pontosan, megbízhatóan végzi.

DE

Elismerték az ápolók munkáját

„Ha jó kedvem van, kitalálok egy történetet”
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Február 26-án, szerdán a Déryné Kulturális Központ második emeleti nagyter-
mében tartották meg hagyományos farsangi mulatságukat az „Életet az évek-
nek” Nyugdíjas Klub tagjai.   

A rendezvényen több nyugdíjas csoport, az Idősek Klubja és az Idősek Otthona kép-
viselői is részt vettek. A program során a nyugdíjasok szórakoztató jelenetekkel, ver-
sekkel, énekkel készültek, de olyan produkció is akadt, amelyik táncra perdítette a kö-
zönséget. A műsort követően a rendezvény a jelmezesek felvonulásával folytatódott, 
majd zenés-táncos mulatság vette kezdetét.

Brehó Mónika

HÍREK

Farsangoltak az „Életet az éveknek” nyugdíjasai

A Zöldfa úti Idősek Otthonában február 26-án, szerdán 
farsangi mulatságot tartottak, ahol a lakók közül töb-
ben ötletes jelmezben vonultak fel a zsűri előtt. A nagy-
mamáknak, nagypapáknak az otthon dolgozói fergete-
ges country táncot mutattak be, a Madarász Imre Egyesí-
tett Óvoda Kuthen úti óvodásai Sántáné Karászi Julianna 
óvodapedagógus vezetésével, szüleikkel közös farsang-
űző mondókákat és táncokat adtak elő. A zsűri nevében 
Szepesi Tibor önkormányzati képviselő minden jelme-
zest első hellyel jutalmazott. A napot közös tánc zárta.

DE

Farsang az idősek otthonában

Az Akácliget Gyógy- és Strandfürdőbe egész évben várják 
a gyógyulni, pihenni vágyókat. Az idei programokról And-
rási István ügyvezető igazgatót kérdeztük.

- 2020-ban a költségek emelkedése miatt a belépőjegy árak-
nál 7-8%-os emelés volt, de megmaradt a karcagi lakosoknak 
a kedvezmény. Az éves felnőtt kedvezményes bérletek mellett 
10, 20, 30 alkalmas bérletek is kaphatók. Népszerű a wellness 
részleg is, egy héttel előre kell foglalni időpontot - sorolja a 
szakember.

Az uszodában napközben az úszásoktatás foglalja a me-
dencéket, de lesz babatorna és vannak vízilabda edzések is. 
Az éjszakai fürdőzés is folytatódik péntekenként, s áprilisban 
filmvetítés is lesz majd. A fürdő naponta 6-20 óráig van nyit-
va, reggel és este főleg úszók veszik igénybe. A kempingben is 
egyre több a lakókocsi, érkeznek nyugdíjasok, családok, de a 
szoba-apartmanok is teltházasok.

- Folytatódnak-e a jeles napokhoz kötődő rendezvények?
- Igen, egész évben tartanak. A téli szezon április 30-án vé-

get ér, a nyári szezon kezdete hivatalosan május 1. A szezon-
nyitó esemény a fürdőben a május közepén tartandó két napos 
országos nyugdíjas művészeti találkozó lesz, de a nyári nagy 
programjainkat is megtartjuk - mondta Andrási István.

DE

A Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium és Egészségügyi 
Szakgimnázium immár nyolca-
dik alkalommal rendezte meg 
február 21-én, szombaton a dr. 
Hajdú-Moharos József Orszá-
gos Református Földrajzi Ta-
nulmányi Versenyt, amelynek 
döntőjében 33 diák vett részt.

A versenyt Tóth Barna igaz-
gató nyitotta meg, majd igét 
hirdetett Keszegh-Seres Patrícia 
karcagi lelkész, majd a névadó 

életútját és a verseny menetét Major János 
szaktanár ismertette. Czinege Tamás 12. c 
osztályos gimnazista szavalata után kezde-
tét vette a verseny. Mint Major János szak-

tanártól megtudtuk, a tanu-
lók 4 kategóriában versenyez-
tek, az írásbeli fordulót min-
den tanuló a saját iskolájában 
írta (ez összesen 78 diákot je-
lentett az országból), majd ka-
tegóriánként tíz tanuló jutott 
be a szóbeli döntőbe. A karca-
gi döntőn 7 iskola (Nyírbátor, 
Mezőtúr, Kisújszállás, Bony-
hád, Heves, Karcag és Kárpát-
aljáról Nagybereg) 33 diákja 
vett részt felkészítő tanárokkal, 
kísérőkkel, szülőkkel, házigaz-
dákkal együtt. A verseny célja 
a megemlékezés és a tisztelgés 
dr. Hajdú-Moharos József geo-

lógus-geográfus emléke előtt, akinek édes-
anyja, Moharos Józsefné született Vadász 
Eszter karcagi református öregdiák. 
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Országos tanulmányi versenyt rendeztek a gimnáziumban

A verseny végeredménye: 
I. kategória (8. évfolyam): 1. Drahos Attila (Heves, felké-
szítője: Ballagó János), 2. Balog Csaba Máté (Karcag, felké-
szítője: Boldizsár István), 3. Kertész Tamás (Karcag, felkészí-
tője: Boldizsár István); II. kategória (9. évfolyam): 1. Stein 
Félix (Bonyhád, felkészítője: Gruber László), 2. Tóth Péter 
(Karcag, felkészítője: Major János), 3. Gacsályi Dávid (He-
ves, felkészítője: Ballagó János); III. kategória (10. évfo-
lyam): 1. Barta Inez (Nyírbátor, felkészítője: Szűcsné Lőkös 
Anita), 2. Kovács Ádám Ferenc (Karcag, felkészítője: Szente-
si Zoltán), 3. Rájplik Benedek (Nagybereg, felkészítője: Tóth 
András); IV. kategória (11-12. évfolyam): 1. Berényi Lili 
(Bonyhád, felkészítője: Gruber László), 2. Budai István Ben-
degúz (Karcag, felkészítője: Major János), 3. Takács László 
István (Kisújszállás, felkészítője: Szilágyi Gábor Miklósné).

Április 30-án véget ér a téli szezon



6 2020. március 13.

HÍREK ÉRDEKESSÉG

A Trump-terv kapcsán egy kicsit vissza kell tekinteni ahhoz, hogy 
megértsük azt, miért nem születhetett még meg a béke a Szentföldön.

Két kardinális ENSZ határozat született, amely a mai napig vissza-
hat: ez a 181-es és a 242-es határozat. Mind a kettő más politikai kor-
ban született. A 181-es a II. világháború után, amikor sok nemzet kicsit 
szégyellte magát, hogy az európai zsidóságot Hitler kezére adta, s ezért 
támogatta Izrael állam megalakulását, mintegy jóvátételként. A 242-es 
határozat a hidegháború kellős közepén fogalmazódott meg, amikor 
Izrael katonailag tönkreverte a környező arab országokat. Jellegzetes-
sége volt a határozatoknak, hogy az arab államok elutasították, és nem 
esik szó bennük a palesztinokról és az ő államukról, mivel ilyen nép és 
állam nem is létezett. A 181-es határozatról, Izrael állam megalakulá-
sáról és az azt követő háborúról írtam már. A háború után Izrael és a 
környező arab országok között határok nem voltak, csak fegyverszüne-
ti vonalak.

A Hatnapos háború során 1967-ben a Szovjetunió által korszerű 
fegyverekkel ellátott arab csapatokat (Egyiptom, Szíria, Jordánia) Izra-
el 6 nap alatt szétverte. Elfoglalta Júdeát és Szamáriát, a Gázai övezetet, 
a Golan-fennsíkot és Kelet-Jeruzsálemet. Itt azért tudni kell, hogy eze-
ket a területeket az 1948/49-s háború során az arab országok fegyverrel 
szerezték meg és javarészt annektálták.

A Hatnapos háború alatt, amikor már látható volt az arab seregek ka-
tasztrófája, beindult a diplomáciai hadakozás is az ENSZ-ben. Nyilván 
az arabok és a Szovjetunió Izrael elítélését és csapatai visszavonását sze-
rették volna elérni. Míg Izrael a jó tárgyalási pozícióját nem akarta fel-
adni bizonytalan ígérgetések elfogadásával. Aba Eban akkori külügy-
miniszter azt nyilatkozta: Izrael nem fog visszatérni az „Auschwitzi ha-
tárok”, a nemzetet létében fenyegető fegyverszüneti vonalak mögé. Eh-
hez még tudni kell azt, hogy három hónappal a háború előtt Szudán-
ban az arab államok a három „nem”-es határozatot hozták meg: nem 
ismerik el Izraelt, nem tárgyalnak Izraellel, nem kötnek békét Izraellel.

Végül az angolok tervezetét fogadták el a Biztonsági Tanácsban, 
amelynek a későbbiekben sok jogi értelmezése keletkezett.

A határozat lényege: a Biztonsági Tanács kifejezte aggodalmát a hely-
zet súlyossága miatt, hogy a háború útján a területszerzés megengedhe-
tetlen, valamint, hogy igazságos és tartós békén kell fáradozni, amely le-
hetővé teszi a térség minden állama számára, hogy biztonságban éljen.

Az első pontban meghatározzák azt, hogy Izrael vonuljon vissza a 
megszállt területekről. Minden háborús cselekmény beszüntetése. Min-
den állam szuverenitásának elismerése, és az, hogy biztonságos és elis-
mert határokon belül éljen, fenyegetéstől mentesen.

A második pontban annak a szükségességét állapítják meg, hogy ga-
rantálják a térségben a szabad hajózást. Megvalósítsák a menekültprob-
léma igazságos rendezését. Biztosítsák a térség államainak területi sért-
hetetlenségét és demilitarizált zónák kialakítását a határokon.

Ezen határozatot a különböző és ellenérdekeltségű államok azért 
fogadhatták el, mert a finom és kissé határozatlan megfogalmazások 
mentén, ki-ki a saját értelmezésének megfelelően alkalmazza.

(Folytatása következik.)
dr. Molnár Sándor

Izrael, ahogy én látom

Tel-Aviv tengerpartja (Keller Zoli felvétele)

A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimná-
zium idén is csatlakozott a Wass Albert-maratonhoz. Kezdetben huszon-
négy órát is bevállaltak, de ma már csak négy órás irodalmi estet tartanak a 
gimnázium épületében, melyen részt vett Sári Kovács Szilvia alpolgármes-
ter és Pánti Ildikó önkormányzati képviselő. 

Február 28-án, pénteken a magyar és székely Himnusz eléneklése után 
Tóth Barna igazgató köszöntötte a megjelent diákokat és a város lakosait, 
majd Szabó Ildikó tanárnő, az est főszervezője mutatta be képekkel és idé-
zetekkel illusztrálva Wass Albert életét, munkásságát. Ezután a  gyerekek 
Wass Albert műveiből adtak elő részleteket, majd szavalóverseny volt. 
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Wass Albert-maraton

Az Utazó Planetárium volt a Karcagi Nagykun Református Általá-
nos Iskola vendége. Mint Földváriné Simon Ilona igazgatótól meg-
tudtuk, negyedik alkalommal érkezett az iskolába február 20-án, 
pénteken ez az ismeretterjesztő előadás.

Az Utazó Planetárium - csillagászati és tudományos népszerűsítő prog-
ram - célja, hogy látványos előadások segítségével a diákok szórakoztató 
módon ismerhessék meg a csillagászat alapjait. A műsorok összeállítói fi-
gyelembe vették az életkori sajátosságokat, a diákok évfolyamonként egy 
felfújható gömbkupolába mentek be, és a technika segítségével a kupola 
belsejére kivetítve nézték meg a csillagos égboltot. A tanulók úgy érezhet-
ték magukat, mintha valóban az éjszakai égbolt alatt lennének, vagy űrha-
jóban száguldanának a csillagok között. A speciális digitális vetítés lehető-
vé tette a csillagos égbolt mellett térhatású film bemutatását is. Most az is-
kola 1-6. osztályos tanulói nézhették meg az ismeretterjesztő programot, 
akik számára az élmény most „házhoz jött”- fogalmazott az iskolavezető.

DE

Megismerték a csillagászat alapjait
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RIPORT

HIRDETMÉNYEK

A GÉPJÁRMŰADÓ ÉS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEFIZETÉSÉRŐL

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy a gépjárműadó és a helyi iparűzési adó első félévi 
részletének befizetési határideje: 2020. március 16.

A fizetési értesítő, valamint a postai befizetésekhez szükséges készpénzátutalási meg-
bízások (csekkek) adózóinknak kiküldésre kerülnek.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a jogszabályi előírások értelmében a gazdálkodó szer-
vezetek (ideértve az egyéni vállalkozókat is) kötelesek az adóhatósággal elektronikus 
úton kapcsolatot tartani. Ennek értelmében a fizetési értesítők a gazdálkodó szer-
vezetek részére papír alapon nem, kizárólag elektronikus úton kerülnek kiküldésre.

További felvilágosítás a Városháza fszt. 40. számú helyiségében, illetve a 06/59-500-652, 
06/59-500-655 és a 06/59-500-656 telefonszámokon kérhető.

Karcagi Polgármesteri Hivatal
Adócsoport

TÁJÉKOZTATÓ

Sorstársak figyelem!
A Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Egyesülete Karcagi Csoportja 
2020. március 27-én, pénteken 14.00 órakor 

tartja a soron következő gyűlését.
Helyszín: Rákóczi utca 3.

Részvételi szándékukat március 19-ig szíveskedjenek 
jelezni az ügyeleten.

Mindenkit szeretettel várunk!

Németh Imréné
csoportvezető

A Karcag Városi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága meghirdeti a 
karcagi lakóhellyel rendelkező felsőoktatásban tanuló hallgatók és középfokú iskolában 
tanulók 2020 I. félévi tanulmányi támogatásáról szóló pályázatát. 
A pályázat benyújtásának feltétele, a pályázó
 - felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, vagy középfokú iskolában nap-

pali tagozatos tanulmányokat folytat,
 - tanulmányi eredménye eléri a pályázati kiírásban meghatározott tanulmányi átlagot,
 - az egy főre jutó nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 85.500 Ft-ot.

A pályázati felhívás és az adatlap letölthető a www.karcag.hu oldalról, vagy kinyomta-
tott formában elvihető a Karcagi Polgármesteri Hivatalból.

A pályázatot a Karcagi Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani (Karcag, Kossuth tér 
1. fszt. 52. iroda). 
A beadás határideje: 2020. március 31. 
Az elbírálás határideje:  2020. április 30.  

Karcagi Polgármesteri Hivatal

Pályázati felhívás

- Az egyik elismerést a Szent Korona Szövet-
ségtől a magyar határon túli fiatalokért végzett 
önzetlen és jelentős társadalmi munkám elis-
meréseként kaptam vitéz Kiss Imre elnöktől. A 
másik elismerés átadója, Böjte Csaba atya pedig 
nagy szeretettel és hálával köszöni meg a gyer-
mekek iránti fáradhatatlan munkámat, odaadá-
somat, s a gyermekek barátjának nevez. Mind-
két elismerésnek őszintén örülök - mondta Hu-
bai Imre Csaba, aki 1991-ben lépett be a Szent 
Korona Szövetségbe.

- A Mátyás templomban nyolc barátommal 
együtt tettük le az esküt, azóta is egyfolytában 
dolgozunk a szövetségnek. Fő célunk, hogy a 
Szent Koronához tartozó Kárpát-medencei or-
szágok fiataljait olyan helyzetbe hozzuk, hogy 
megismerjék a Szent Korona-tant, az akko-
ri ezeréves országunkat. Folyamatosan járjuk 
a Felvidéket, Kárpátalját, Erdélyt, Délvidéket. 
A Szent Korona Szövetség mezőgazdasági tag-

jai, biogazdálkodói megala-
pítottuk a Kárpát-meden-
cei Ökogazdálkodók Szövet-
ségét. Ez csúcsosodott ki a 
jászapáti Magyarok kenye-
re programban, ahol össze-
jöttünk, a búzaadományo-
kat átadtuk, és Oklevéllel is-
mertük el a szövetség tagjainak a munkáját Kiss 
Imre bátyám elnök vezetésével. Ebből lett azóta 
országos program. E mellett nyaranta Kárpát-
medencei gyerekeket hozunk Magyarországra 
üdülni, hogy megismertessük az anyaországgal 
őket - sorolja Hubai Imre Csaba, aki kitért az or-
szágos Magyarok kenyere programra is, amely-
nek ötletgazdája dr. Korinek László professzor.

- Megyénkben Kenderes, Jászapáti, Kunszent-
márton, Kisújszállás, Abádszalók, Szolnok után 
idén Törökszentmiklós ad otthont a közpon-
ti programnak, s 2021-ben Karcag. Megyénk-

ben 130-137 tonna búzát adnak össze a gazdák, 
ebből 100 tonna körüli lisztet állítanak elő me-
gyénk malmai. Ennek zömét Böjte Csaba testvér 
2300-2400 dévai árva gyermeke részére juttatjuk 
el. Az országos programban a legnagyobb megyei 
mennyiséget a mienk jelenti. A Böjte Csaba test-
vértől kapott gyerekek barátja cím további mun-
kámhoz is nagy erőt ad - állítja Hubai Imre Csa-
ba, akitől megtudtuk, megyénkbe is minden év-
ben több mázsa liszt jut a karitatív szervezetek-
hez, oktatási intézményekhez, nyugdíjasokhoz.  

DE

Önzetlen, segítő munkájáért két Elismerő Oklevelet is kapott a 
közelmúltban Hubai Imre Csaba, a Karcagi Nagykun Gazdakör 
elnöke, berekfürdői, karcagi biogazdálkodó.

Akit az árva gyermekek 
barátjának neveztek

Meghívó
A Népi Kézműves Alkotóházak és Műhelygalériák 

VII. Országos Nyitott hétvégéje keretében a 
díszműkovács mesterség kerül bemutatásra 

Tóth István műhelyében (5300 Karcag, Csokonai u. 57.)

 2020. április 7-én (kedden) 14.00 órától. 
Az eseményre meghívok minden kedves érdeklődőt!

 Bővebb felvilágosítást a 06/59-313-369-es telefonon 
tudunk adni.

Lapzárta: 2020. március 16. 
(hétfő) 12.00 óra
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2020. március 13. péntek
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Gyermekpercek
 - karcagi gyerekek színpadi műsora
18.50 Nótacsokor
19.10 Nagykunsági Krónika        
 - Vadászbál 2020
 - Interjúk a Györffy Bálon
 - Kormánybiztos lett dr. Fazekas Sándor
 - Tartalmas év elé néznek a 
 népművészek
 - Új címet kapott két tanya
 - Hivatalosan is elindult a Tisza- 
 tavi turisztikai szezon
 - Koszorúztak a város vezetői
 - Elismerésben részesült 
 Csontos György
 - Anyagi segítség a diákoknak
20.30 Nagykunsági Híradó
20.40 Györffy Bál 2020
21.50 Karcagi Tükör

2020. március 16. hétfő
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Sztárportré
18.50 Látogató
19.20 Székely konyha
20.10 Nagykunsági Híradó
20.30 Karcag Sport

2020. március 17. kedd
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet

19.20 Látogató - erdélyi utazás
20.00 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise
20.55 Nagykunsági Híradó 
21.15 Karcag Sport: Karcag - Mezőtúr 
 megyei I. osztályú felnőtt férfi 
 bajnoki labdarúgó-mérkőzés

2020. március 18. szerda
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet
19.15 Látogató - erdélyi utazás
19.45 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise
20.55 Nagykunsági Híradó 
21.15 Karcag Sport: Túrkeve - Abádszalók 
 megyei I. osztályú felnőtt férfi 
 bajnoki labdarúgó-mérkőzés Karcagon

2020. március 19. csütörtök
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Gyermekpercek
 - karcagi gyerekek színpadi műsora
18.50 Nótacsokor
19.10 Nagykunsági Krónika                                                     
 Aktuális kérdések
 Vendég: dr. Kenyeresné Z. Ágnes
 Karcagi hírek
 Háttér
20.30 Nagykunsági Híradó
20.40 Szak-Ma bál 2020
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

Március 14. (Szombat)
8.00-13.00 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)         
9.00-20.00 óráig
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 32.) (Tesco)

Március 15. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)         

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

Anyakönyv
Házasságkötés

2020. március 06.
Héder Inga - Disznós Lajos

2020. március 06.
Kiss Mónika - Varga Dávid

Születés
2020. február 27.
Orosz Tímea - Horváth Gábor
Kg., Villamos utca 69.

Máté Gábor

Halálozás
Nagy István 
 (1929) 

Kurucz János 
 (1924)

Gyógyszertári 
ügyelet

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, 
Berekfürdő területére 

vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges 

ünnepnapokra 
(péntek 16.00 órától 

hétfő reggel 07.00 óráig).

Március 14-15. 
 dr. Temesváry Tamás
 Karcag, Széchenyi sgt. 38.  
 Tel.: 06/30-537-5758

KEDVES TESTVÉREK! TISZTELT ÉRDEKLŐDŐK!
Újra csoportos keresztelkedésre lesz lehetőség

A gyermekek és felnőttek kereszteléséhez szükséges 
egy-egy jelentkezési adatlap kitöltése, amit 

a Lelkipásztori Hivatalban (Karcag, Kálvin u. 3.) 
lehet megtenni.

Jelentkezni, érdeklődni, adatlapot igényelni a hivatalban 
vagy Konczné Lehoczky Krisztina lelkipásztornál 

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

2020. május 3-án (vasárnap)
10.00 órakor

a Karcagi Református Nagytemplomban.

REFORMÁTUS CSOPORTOS 
KERESZTELÉS

EFOP-1.3.5-16-2016-00750
„Együtt egymásért!”

edzés Rubint Rékával
Karcag Városi Sportcsarnok

(5300 Karcag, Kálvin út 7.)
2020. március 28. (szombat)14.00 óra

Belépés:
INGyENES 

regisztrációhoz kötött
A regisztrált jelentkezők közül kisorsolt 
50 szerencsés nyertes hozhat magával 

plusz egy főt a rendezvényre.

Jelentkezni az 
efop1.3.5.alakreform@gmail.com 

email címen lehet névvel és 
elérhetőséggel március 15-ig.

További információkért keresse Jobbágy Dóra 
projektmenedzsert az iroda@marista.hu e-mail címen!

A rendezvény az EFOP-1.3.5-16-2016-00750 
pályázat keretében valósul meg.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

5300 Karcag, Zádor út 3.
+36(59)503-085
maristatestvérek@gmail.com
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Ingatlan
Lebontásra váró kis ház eladó 
Karcagon a Kisfaludy utcában, 
650 m2-es telken. Víz, villany, 
fúrt kút van. Tel.: 06/30-525-
9622 vagy 06/30-343-2372.

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

Kunmadarason családi ház (2 
szoba, konyha, fürdőszoba, 
előfolyosó, gázfűtéses és cse-
répkályhás) olcsón, kedvező 
áron eladó. CSOK igényelhető 
rá. Ár: 1.800.000 Ft. Tel.: 06/30-
853-4323.

Berekfürdőben, fürdőhöz kö-
zel (40 méterre), a Seregély ut-
ca 3. szám alatt lakóház eladó. 
1,5 szoba, előfolyosó, főzőfül-
ke, csodálatos udvar, kiemelt, 
frekventált helyen. Tel.: 06/30-
853-4323. 

Eladó a Kisvénkert, Kékvirág ut-
cában 939 m2-es kert, fele fel-
kerítve, fúrt kút és lakókocsi 
rajta. Simson S50 B/1, erede-
ti papírokkal eladó. Tel.: 06/30-
216-9216.

Karcagon kertes házamat el-
cserélném ráfizetéssel, vagy 
értékegyeztetéssel nagyobb-
ra (minimum 2,5 szobásra). 
Társasházi lakás és kertes ház is 
érdekel, jó elosztású és állapo-
tú. Tel.: 06/30-480-4994. 

Állat
Kopasztott kövér kacsa eladó! 
Karcag, Soós István utca 12. 
Tel.: 06/59-311-969, 06/30-244-
5160.
Kopasztott csirke eladó! Kar-
cag, Soós István utca 12. Tel.: 
06/59-311-969, 06/30-244-5160.

Állás
Segédmunkást vagy betaní-
tott munkást keresek Karcagra. 
Feladatkör: vegyes munkák 
(gép melletti kisegítőmunka 
és egyéb kisebb mély építé-
si munkák). Jogosítvány előny! 
Munkájára igényes, dolgoz-
ni akaró személyt keresek.  
Érdeklődni: Út-Kurucz Kft. Tel.: 
06/30-955-5955.

Vegyes
Vásárolnék régi paraszti esz-
közöket, kolompot, rézcsen-
gőt, juhászkampót, karikást, 
körmölőbicskát, régi gombos 
mellényt, színes szódásüveget, 
miskakancsót, régi kerámiákat, 
mindennemű régiséget, teljes 
körű hagyatékot. 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 szál-
lítok. Hívjon bizalommal! Tel.: 
06/30-853-4323.

Eladó vagy cserélhető - kisebb-
re: 3 ajtós tálaló, 3 tálcás moso-
gató jó állapotúra. Tel.: 06/20-
451-6311.

Eladó Daewoo Kalos 1200-as 
jó állapotban, másfél éves mű-
szakival Karcagon. Tel.: 06/30-
452-0950.

Robi 151-es kerti traktor (pót-
kocsival, rotakapával, fűnyíró 
és szivattyúadapterrel), kézi ve-
tőgép, kerti szerszámok (kapa, 
villa, stb.), mobil kemence el-
adó. Tel.: 06/30-216-9216.

Kertet művelni akaró tagokat 
keres kertbarát kör egyesüle-
tünk. A tevékenységhez termő-
földet biztosítunk. Tel.: 06/30-
473-5017.

Vásárolnék mindenféle régi-
séget, hagyatékot (tollat, dun-
nát, párnát, fateknőt, babaká-
dat, spalettát, hentelőasztalt, 
gyalupadot, porcelánokat stb.). 
Tel.: 06/30-304-9643. 

Eladó jó állapotban lévő fran-
ciaágy, színes TV, bárpult és 
alig használt páraelszívó. Tel.: 
06/30-499-9237.

Asztali számítógép eladó. A 
vásárlás idejét, helyét igazo-
ló számlák megvannak. Tel.: 
06/30-286-6620.

Régi típusú esztergagép, áll-
ványos köszörű, rúdacélhajlító, 
körgyűrűhajlító, kovács satu, 
kovács üllők, kovácstűzhely el-
adók. Tel.: 06/59-313-369.

Eladó tavaszi árpa, 160x160-as 
zártszelvény. Tel.: 06/70-560-
7569.

Hagyományos gyümölcsfacse-
meték áron alul eladók! Szilva 
(6 fajta), Pándy meggy+porzó, 
fügefa, birsalma, dió, málnák, 
szamócák, szőlők, szedrek, or-
gonák, hibiszkuszok (4 szín-
ben), stb. Karcag, Kinizsi utca 
45. Tel.: 06/30-266-2859.

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle javí-
tás, cipzárcsere, felhajtás, bőr-
kabát és hátizsák javítás. Tel.: 
06/59-887-269.

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

Ingyen elszállítom felesleges-
sé vált dolgait! (Fém, mosógép, 
hűtőgép, gázkészülék, bojler, 
autó- és motorakkumulátor.) 
Tel.: 06/30-265-4197.

Vállaljuk az alábbi munká-
kat: épületek építését, bontá-
sát, bármilyen nemű kőműves 
munkát. Tető építését, javítá-
sát, járdák, kapubejárók újjá-
építését, betonozását, udvarok 
takarítását, terepek tisztítását. 
A legkedvezőbb árakkal dol-
gozunk! Bármilyen nemű föld-
munkát, kubikmunkákat is el-
végzünk, nagy felületek asz-
faltoz ását ,  zúz alékolását . 
Akár részletf izetés is meg-
oldható. Hívjon bizalommal! 
Nyugdíjasoknak kedvezmény! 
Tel.: 06/30-853-4323.

Az Orgonda Agrár Kft. földet 
bérelne, és vállal növényvédel-
mi szaktanácsadást, szakirányí-
tást. Tel.: 06/30-785-0690. 

Növényvédelmi szakirányítást 
szerződéskötéssel, számlaké-
pesen vállalok. Kenyeres László 
okleveles növényorvos, tel.: 
06/30-785-0690.

Nyugdíjasként bevásárlást, ta-
karítást, vasalást vállalnék. 
Ugyanitt női kerékpár, kombi 
hűtő, nosztalgiakocsi és 2 db 
ágyneműtartós heverő eladó.  
Tel.: 06/30-381-0557. 

Vállalok cipzár bevarrást kabát-
ba, nadrágba, ruhafelhajtást, 
függönyszegést és otthonka-
varrást. Tel.: 06/70-527-0343.

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!

 - Általános iskolai biológia tanár - kémia szakos ta-
nár (Kenderes),

 - Pedagógiai asszisztens (Karcag),
 - Kereskedő (Kisújszállás),
 - Bolti eladó (Kunmadaras),
 - Egyéb, máshova nem sorolható szolgáltatási foglal-

kozású - karbantartó (Karcag),
 - Pék-betanított pék (Karcag),
 - Villanyszerelő (Karcag),
 - Kőműves (Göd és környéke),
 - Tehergépkocsi-vezető (Karcag),
 - Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép ke-

zelője (Karcag),
 - Egyéb, egyszerű építőipari foglalkozású (Karcag).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási Osztá-
lyon (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 Virtuális 
Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

aktuális állásajánlatai:

10 HA területű, 204 AK 
értékű föld eladó 

Füzesgyarmat határában,
a műúttól 3-400 

méterre, gépjárművel 
jól megközelíthető 

helyen. Tehermentes, a 
vevő rögtön művelheti, 

bérbe adhatja. 
Ár: 19,5M Ft 

Email: elado.fold@outlook.com 
Tel.: +36-30-369-0250

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2020. március 20-án jelenik meg.

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

Újra működik a Jogpont a Karcagi Ipartestület 
Székházában, a Bajcsy-Zsilinszky utca 2. szám alatt. 

Hétfőnként 15.00 és 18.00 óra között 
ingyenesen vehető igénybe a szolgáltatás 

mind a tagság, mind a lakosság részére.
Jogi segítséget dr. Kele Katalin ügyvéd nyújt.
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SPORT

Február 22-én, szombaton hagyományosan már harma-
dik alkalommal került megrendezésre a Karcag Kupa Nyílt 
Eskrima Verseny, amelyen számos Eskrima iskola versenyzői 
jelentek meg. Az idei versenynek is - a tavalyihoz hasonlóan - 
a Karcagi Harcművészeti Központ adott otthont.

Az összesített éremtáblázat alapján az első helyen újra a kar-
cagi csapat végzett. Minden versenyzőnkre nagyon büszkék 
vagyunk, hiszen nagyszerűen helyt álltak a verseny során.
Karcagi eredmények:

Gyerek formagyakorlat kategóriákban Kollár István arany, 
György Dávid ezüst, Pányi László pedig bronzérmet szerzett.

Ökrös Flóra először indult felnőtt kategóriában, és forma-
gyakorlatban aranyéremmel kezdett.

Gyerek küzdelem kategóriákban is izgalmas mérkőzéseket 
láthattunk: Kollár István arany, Simon-Vincze Aurél arany, Gyu-
lai Tamás arany, Tóth Áron ezüst, Szilágyi János Gergő ezüst, 
Szabó Bence ezüst, György Dávid bronzérmet vihetett haza.

Dupla bot első érintésben felnőtt női kategóriában Kövesdi 
Mária állhatott a dobogó legfelső fokára, viadalban pedig bronz-
érmet szerzett. Szintén női viadalban Ökrös Flóra az ezüstöt 
hozta el.

Köszönjük a bírók, a segédek és csapattársak munkáját, il-
letve köszönjük a versenyző gyerekek szüleinek aktív részvé-
telét és segítségét a verseny lebonyolítása során.

Disznós Imre

Megrendezték a III. Karcag Kupát
Megyei I. osztályú bajnokság
2020. február 28.
Karcag - Mezőtúr 0-2 (0-1)

Szokatlan időpontban, pénteken 17 órai 
kezdettel játszotta le a karcagi labdarúgócsa-
pat a mezőtúriak elleni találkozót. A villany-
fényes mérkőzésen a műfüves pályán nem 
látszott, hogy délelőtt szinte állandóan esett 
az eső. Így a találkozó kezdetére viszonylag 
jó állapotú pálya fogadta a kivonuló csapa-
tokat.

A hazai csapat az alábbi összeállítás-
ban kezdte el a mérkőzést: Fekete - Balajti, 
Lázók, Domokos A., Szőke N., Orosz, Szivós 
Gy., Szivós G., Hajdu Zs., Ballók, Erdei.
Cserék: Kovács G., Fábián, Kis.
Edző: Orosz István.

A 8. percben Tóth N. kapu elé lőtt labdájá-
ba Szőke N. lábbal belenyúlt, a felperdült já-
tékszert Fekete még ki tudta ütni. A 14. perc-
ben Székely D. 22 méteres szabadrúgása a 
sorfalról levágódott és Fekete biztosan véd-
te. A 25. percben egy vendégtámadás során 
Kántor 20 méteres lövése Szőke N. testéről 

a kapu torkában kivágódott. A 29. percben 
Székely D. 17 méterről küldött szabadrúgá-
sa a sorfalról kipattant. A 36. percben Bíró P. 
jobbról beadott, Kántor fejese Fekete kezéről 
a felső lécre pattant, és a gyorsan reagáló ifj. 
Erdősi a jobb felső sarokba fejelte (0-1). A 43. 
percben gyors vendégtámadás alkalmából 
Kántor egyedül vezette a labdát, és a kifutó 
Fekete mellett centiméterekkel a jobb alsó sa-
rok mellé lőtt. A 46. percben Kántor 15 méte-
res lövése Feketéről kivágódott. Az 50. perc-
ben Erdei lövése kipattant Ballók elé, akinek 
próbálkozását Török védte. A 60. percben 
Szivós G. 20 méteres szabadrúgása a felső léc 
fölé szállt. A 76. percben Fekete feleslegesen 
eladta a labdát az ellenfélnek, Pollák pedig a 
jobb sarokba lőtt (0-2). A 86. percben Hajdu 
Zs. szabadrúgása a sorfalról lepattant.

Orosz István edző a mérkőzés után a kö-
vetkezőt nyilatkozta: - Az I. félidő utolsó 10 
percét leszámítva nem játszottunk jól, pon-
tatlanok voltunk. A II. félidő jobb helyzetki-
használásával a vendégcsapat megérdemel-
ten nyerte meg a villanyfényes találkozót.

B.I.

Villanyfényes mérkőzést játszottak
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