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A Kátai Gábor Kórház hagyományterem-
tő szándékkal, orvosok, gyógyszerészek és 
szakdolgozók részére is akkreditált, tudomá-
nyos szakmai napot rendezett Nagykunsá-
gi Orvosszakmai Napok néven január 31-én, 
pénteken a Városháza dísztermében Légúti 
körképek témakörben. A konferenciára több 
mint százan érkeztek a Nagykunság települé-
sei mellett az ország számos más városából is.

A szakmai napokat dr. Svéda Szabolcs István 
orvosigazgató nyitotta meg, s mint elhangzott, a 
témája, a légúti korképek igen aktuális. 

- A konferencián szeretnénk bemutatni a Kátai 
Gábor Kórházban történt változásokat, szakterüle-
teket. Alapvető cél, hogy az alapellátással újra szo-
ros kapcsolatot építsenek ki, hiszen egy térségben 
dolgoznak a betegekért. A rendezvény akkreditált 
pontszerző tanfolyam - hangzott el.

Dobos László polgármester házigazdaként kö-
szöntötte a megjelenteket.

- Nagy örömmel vettem és támogattam ezt a ren-
dezvényt, ami városunk hírnevét is öregbíti, köte-
lességem támogatni, s jó érzéssel teszem, mert re-
mélem lesz folytatása. Bár szakmai rendezvény-
ről van szó, a város egyik vezetőjeként javaslom, a 
konferencia befejezése után nézzenek szét a Nagy-

kunság fővárosában, ahol egészségügyi, oktatá-
si, kulturális, pénzügyi, sport és egyéb más terü-
let központja is vagyunk. Nagyon sok értékkel ren-
delkezünk, amit érdemes megnézni. Sok olyan ren-
dezvényünk van, pl. a Birkafőző Fesztivál, amit ér-
demes megnézni, de itt a kiváló gyógyvizünk is. A 

konferencia légúti megbetegedésekkel foglalkozik, 
ami abszolút érvényes itt, mert nagyon komoly ne-
gatív vezető helyen szerepel ez a megbetegedésfaj-
ta. Eredményes, tanulságos konferenciát kívánok 
mindenkinek - mondta a városvezető.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Nagykunsági Orvosszakmai Napokat rendeztek Karcagon

Február 4-én, kedden fórumot tartottak 
a Déryné Kulturális Központban a Paks II 
beruházásról. 

Süli János, a Paksi Atomerőmű két új 
blokkjának tervezéséért, megépítéséért és 
üzembe helyezéséért felelős tárca nélkü-
li miniszter és Kovács Pál, a Paksi Atom-

erőmű kapacitásának fenntartásáért fe-
lelős államtitkár beszélt az érdeklődők-
nek a fórumon a Déryné Kulturális Köz-
pontban a Paks II beruházásról. A meg-
jelenteket F. Kovács Sándor, városunk és 
térségünk országgyűlési képviselője kö-
szöntötte. 

(Folytatás a 2. oldalon...)

Megbízottból kinevezett rendőrkapitány lett Kar-
cagon dr. Karsai Lajos rendőr alezredes. 

Dr. Urbán Zoltán rendőr dandártábornok, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vezető-
je 2020. február 1-jei hatállyal kinevezte dr. Karsai Lajos 
rendőr alezredest a Karcagi Rendőrkapitányság élére.

A megyei rendőrfőkapitány 2020. január 31-én, pénte-
ken ünnepélyes állománygyűlésen adta át a kinevezésről 
szóló parancsot a rendőrkapitány részére. 

police.hu

Kinevezték az új rendőrkapitánytFórumot tartottak a Paks II beruházásról

Képünkön F. Kovács Sándor és dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselők, 
Süli János miniszter és Kovács Pál államtitkár 
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Év eleji 
abszurdok (5.)

Ha agyoncsapással fenyegetné-
nek, hogy mondjam meg, mikor hir-
dette ki Karácsony G. főpolgármes-
ter a klímavészhelyzetet a székesfővá-
rosban, akkor se tudnám. Kb. száz nap 
már biztos eltelt azóta. Száz nap per-
sze nem hosszú idő, ám arra elég, hogy 
ki lehessen jelenteni, hogy a vészhely-
zet fokozódik-e vagy sem? De hát erről 
egy árva szó nem esett, nem esik. Szó-
val, nagy kamu ez K. G. úr. Ha komo-
lyan gondolták volna a „vészhelyzetet”, 
akkor minimum hoznak egy rendele-
tet, hogy a hétvégi két munkaszüne-
ti napon egyik nap csak a páros szám-
mal végződő rendszámú autók közle-
kedhetnek. A másikon meg a páratlan 
számvégződésűek. Harsoghatnák is, 
hogy ennyi meg ennyi tonna CO2 kibo-
csátás megtakarítását érte el a főváros 
ezzel a rendelettel, és a többi. 

Attól tartok viszont, hogy a főpol-
ginak még az üvegházhatás képleté-
nek felírása is gondot okozna. Nem csak 
az ökológiai lábnyomának a kiszámítá-
sa. (Ez utóbbi lehet, nincs benne a 8.-os 
fizikakönyvben, de az üvegházhatás 
képlete az úgy tudom, benne van). 

Van abban valami diszkrét báj, ami-
kor Karácsony G. nyilatkozik a „zöld filo-
zófiáról”, meg úgy általában a környe-
zetvédelemről. Meg amikor megszó-
lal a „Cocialista kórus” az atomerőmű-
vek ellen. Ahogy nekiesnek Paks II-nek! 
Kilencven százalékuk azt se tudja, hogy 
az urán hányas izotópja az, amelyet az 
erőművekben felhasználnak. 

Egyáltalán csak nagyvonalakban, 
ha el kéne magyarázni egy teljesen la-
ikusnak, hogy működik egy atomerő-
mű, el tudnák-e mesélni? Kötve hi-
szem. (Tüntizni azt tudnak, mert ah-
hoz nem kell ész, az biztos.) 

Nem azt mondom, hogy előadást 
tartsanak, mint pl. a múlthét elején itt 
Karcagon Süli János, a Paks II-ért fele-
lős tárca nélküli miniszter és Kovács Pál 
államtitkár, akik sajtótájékoztatót tar-
tottak a paksi beruházás állapotáról. A 
miniszter mindenféle papír nélkül kb. 
egy óra hosszat beszélt egyfolytában 
az új reaktorok építéséről. Elmondta 
pl., hogy ez lesz a világon a legmoder-
nebb és legbiztonságosabb atomerő-
mű, amelyben a blokkok 3 generáci-
ós többletvédelemmel lesznek telepít-
ve. Világelső cégek gyártják a generá-
tort és a turbinát. (Az előbbit amerikai, 
az utóbbit pedig egy francia cég. A vé-
delmi rendszert pedig a szintén világel-
ső Siemens állítja elő.)

Amit általában felhoznak a „zöl-
dek” az atomerőművek ellen; mennyi-
vel környezetbarátabbak a megúju-
ló energiaforrások, a szél-, a víz- és a 
napenergia termelés. 

Csak hát ezek - (és ennek belátásá-
hoz még érettségi sem kell!) - sajnos 
időjárásfüggők. A december 5-én mért 
országos elektromos energia csúcsfo-
gyasztás 7105 MW (megawatt)-ból a 
naperőművek 9 MW, a szélerőművek 
pedig 76 MW-ot „abszolváltak” csu-
pán. 

(Folytatás a következő számban.) 
 -ács-

(...folytatás az 1. oldalról)
Borbás Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke arról szólt, 

hogy a maga lehetőségei keretein belül a közgyűlés az egész-
ségüggyel sokat foglalkozik, szűrővizsgálatokat finanszíroz 
megyénkben, ami előrébb viszi a lakosság egészségét.

F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlé-
si képviselője szerint már sokkal régebben is lehetett vol-
na ilyen szakmai nap Karcagon, hiszen mindennap foglal-
kozunk az egészséggel, ha kinyitjuk az újságokat, bekap-
csoljuk a televíziót, rádiót, valami egészségüggyel kapcsola-
tos problémákkal foglalkoznak, de kevésbé foglalkoznak az 
egészségügyben dolgozókkal, akiknek ez a hivatás nemcsak 
egy szakma, hanem egy tudomány is.

- Vannak itt néhányan olyan egészségügyi szakemberek, 
akiknek a diplomáján kicsit régebben megszáradt a tinta, ők 
vissza tudnak emlékezni, mit is változott ez az egészségtudo-
mány az elmúlt tíz, húsz, negyven évben. Mennyire változ-
tak a módszerek, az eszközök, a körülmények. Aki az egész-
ségügybe dolgozóként betette a lábát, az tudja, hogy folya-
matos tanulás a munkálkodás. Az ilyen tudományos tanács-
kozás pedig lehetőség arra, hogy útközben egy mérföldkőnél 
megálljanak, megmutassák egymásnak, hol tartanak ők, hol 
tartanak a kollégák, s lendületet adjanak a további munká-
hoz. Ehhez jó tanácskozást kívánok – mondta a képviselő.

Dr. Suba László, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 
regionális igazgatója szerint a karcagi kórház most már nem 
csak orvos-szakmailag, gazdaságilag jó, hanem tudományos 
központtá is kezd válni, ami nagyon komoly fegyvertény. 
Ehhez kívánt jó munkát és eredményes pontszerzést a dol-
gozóknak az igazgató. 

Nagyné László Erzsébet, a kórház főigazgatója meg-
köszönte mindenkinek a munkáját, aki a konferencia szer-
vezésében részt vett, az előadóknak, akik vállalták, hogy a 
mai napon prezentációt tartanak. Ő is mindenkinek nagyon 
tartalmas előadást kívánt.

A köszöntők után a városi Vonós négyes adott műsort, 
majd kezdetét vette a konferencia.

DE

Nagykunsági Orvosszakmai 
Napokat rendeztek Karcagon

(...folytatás az 1. oldalról)
- A paksi atomerőmű nélkül nem teljesíthetők a klí-

mavédelmi célok és nem biztosítható Magyarország 
biztonságos áramellátása - jelentette ki a fórumon Sü-
li János, aki ezt adatokkal is alátámasztotta. Mint el-
hangzott, a két új paksi blokk működése évente 17 mil-
lió tonna szén-dioxid kibocsátást tesz elkerülhetővé. 
Most az ország számára szükséges villamos energia 35 
százalékát importból kell biztosítani - mondta, s pél-
dákat hozott tavalyról, amikor két - egy téli napon és 
egy forró nyárin - alkalommal is rekordokat döntött az 
energiafogyasztás, amit importból lehetett csak bizto-
sítani. Ezért is fontos, hogy megépüljön a Paks II. Ha-
zánk legnagyobb beruházása azontúl, hogy nagyon 
biztonságos, környezetbarát is lesz. A beruházás fő-
vállalkozója a Roszatom még tavaly átadta az új blok-
kok műszaki tervét a Paks II. Zrt.-nek, így elkezdődött 
az engedélykérelmek beadása az Országos Atomener-
gia Hivatalhoz. A hatóságnak elbírálásra 15 hónap áll 
majd a rendelkezésére, így várhatóan 2021 szeptem-
berében megkaphatják a létesítési engedélyt. A projekt 
több mint 400 engedéllyel rendelkezik, de 6000 kell a 
teljes beruházáshoz.

A szakember szólt arról is, hogy a hitelből készülő 
beruházás elkészülte után jelentős profitot is termel 
majd azon túl, hogy hazánk nem lesz kiszolgáltatott 
helyzetben energiaügyben. Fontosnak nevezte a költ-
séghatékonyság mellett azt is, hogy a kormány klíma-
politikai intézkedéseivel segít fenntartani a rezsicsök-
kentés eredményeit, illetve a gazdaság fejlesztéséhez is 
hozzájárulhat majd.

Kovács Pál államtitkár is adatokkal támasztotta alá 
a beruházás fontosságát, szólt arról is, hogy 7 ország 9 
városában ismertették a Paks II részleteit.

A fórumon lehetőség volt kérdéseket is feltenni ha-
zánk legnagyobb beruházásáról, majd azok megvála-
szolása után dr. Fazekas Sándor országgyűlési képvi-
selő köszönte meg a szakembereknek, hogy első kézből 
tájékoztatták a karcagiakat.

DE

Fórumot tartottak 
a Paks II beruházásról

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
az egyéni önkormányzati választókörzetek 
képviselőinek februári fogadóórái az alábbi 

időpontokban kerülnek megtartásra:

Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  február 25. 17.00-18.00-ig,  
   Városháza 2. terem

Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  február 24. 17.00-18.00-ig,  
   Városháza 2. terem

Karcagi-  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  február 17. 15.00-16.00-ig,  
   Városháza 2. terem

Szepesi Tibor 7. választókörzet  február 17. 16.00-tól,  
   Kiskulcsosi tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  február 20. 16.00-17.00-ig,  
   Kádas György Ált. Isk.,
   Kisújszállási út 45. 

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2020. február 21-én jelenik meg.

Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!
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- Karcagon születtem, a Györffy István Álta-
lános Iskolában végeztem, azt követően a Gábor 
Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépis-
kola és Kollégiumban tanultam tovább, ahon-
nan az Eszterházy Károly Tanárképző Főisko-
lára felvételiztem, magyar-művelődésszervező 
szakra. Másoddiplomámat a Debreceni Egye-
tem művelődési és felnőttképzési menedzser 
szakán végeztem.

- 1998-ban a Déryné Művelődési és Ifjúsági Köz-
pontban kezdtem a pályámat, akkor még főiskolás-
ként. Türke Jánosné Ági néni, az intézmény igaz-
gatója kérdezett rá, hogy lenne-e kedvem a Déry-
nében dolgozni. Igent mondtam, így az utolsó évet 
már egyéni levelező tagozaton végeztem. Azóta is 
itt vagyok, itt dolgozom, már több mint húsz éve. 

- Nincs két egyforma napunk, nincs két egy-
forma rendezvény, hiszen számtalan programot 

szervezünk a Dérynében. Számomra min-
dig az a legkedvesebb, ami éppen aktuális. 
Ugyanis mindegyik különleges valamiért, 
mindegyikben van olyan pillanat, amelyet 
sokáig felemlegetünk a kollégákkal.

- Nagy meglepetésként és megtiszteltetésként 
ért, hogy felterjesztettek a díjra. Különleges érzés, 
hogy általános és középiskolai tanáraim, a város-
unkban élő alkotóművészek, tudományos munkát 
folytató kutatók, munkahelyi vezetőim után kap-
hattam meg ezt a díjat. Köszönetemet szeretném 
kifejezni a Karcag Városi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének, hogy érdemesnek találtak erre az 
elismerésre.

- Ezen a munkahelyen szeretném folytatni a pá-
lyámat. Úgy érzem ebben a munkában megtalál-
tam a helyemet, és ameddig csak lehet, ezt szeret-
ném csinálni. A kollégákkal nagyon jó a kapcso-
latunk, nagyon jó a közösségünk, igazi csapat-

munka a miénk. Minden helyzetben számítha-
tunk egymásra. 

- A családommal vagyok együtt. Két általános 
iskolás korú gyermekünk van, Gabó és Dorci. 
Igyekszünk minél többet kirándulni a férjemmel 
és a gyerekekkel. Nyaranta fő úti célunk a Bala-
ton, Keszthely. Nagyon szeretünk színházba is 
járni. Kedvelem a jó filmeket, a zenét. Szeretem a 
karcagi strandot, az úszás kikapcsol. Nagyon sze-
retek olvasni, legyen az történelmi regény, Jókai, 
Mikszáth, Szabó Magda, Rejtő Jenő tollából való 
írás, vagy éppen amit most forgatok, Nógrádi Gá-
bor ifjúsági könyvei.   

Brehó Mónika

INTERJÚ
„Nagyon jó közösségünk van, 
igazi csapatmunka a miénk.”

Kimagasló munkája elismeréseként Karcag Város Kultúrájáért Díjat kapott 
Sótiné Szathmári Dóra, a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár igazgatóhelyettese. Hogyan indult a pályája, mit szólt az elismeréshez 
és melyek a további elképzelései? Többek között erről kérdeztük a díjazottat.

- Hogyan indult a pályája?

- A tanulmányai befejezését követően hol kez-
dett el dolgozni?

- Január 22-én, a magyar kultúra napja 
alkalmából kimagasló munkája elisme-
réseként Karcag Város Kultúrájáért Díjat 
vehetett át. Hogyan fogadta az elismerést? 

- Pályája során mi volt a legemlékezetesebb él-
ménye?

- Milyen további céljai vannak?

- Hogyan tölti szabadidejét?

Nagy sikerű Újévi hangversenyt adott a Déry-
né Kulturális Központban január 30-án, csütörtö-
kön a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Toshufumi 
Kanai karmesterrel, szólistaként közreműködtek 
Lőrincz Judit és Bot Gábor énekesek. Mint Ignácz 
Ervintől, az együttes ügyvezetőjétől megtud-
tuk, a több mint fél évszázada működő együttes 
Jász-Nagykun-Szolnok megye egyetlen hivatásos 
szimfonikus zenekara. Ebből adódóan jelentős 
szerepet tölt be Szolnok és a megye komolyze-
nei életében. A zenekar művészeti vezetője Izaki 
Maszahiro japán karmester, s Karcagon egy fiatal, 

ugyancsak japán, Toshufumi Kanai ve-
zetésével léptek színpadra a művészek.

Az együttes állandó résztvevője a 
szolnoki és a megye egyházi és vilá-
gi rendezvényeinek, közreműködő-
je a Szolnoki Szigligeti Színház zenés 
darabjainak. Repertoárja a barokktól a 
kortárs zenéig szinte minden stíluskor-
szakot felölel. A város és a térség ze-
nei igényeinek kielégítése mellett ki-

emelkedő feladatának tekinti az ifjúság zenei ne-
velését is, amelynek hagyománya az alapítás idő-
pontjáig nyúlik vissza. Az elmúlt években Európa 
számos országában jártak már Ausztrián, Német-
országon, Franciaországon át Portugáliáig. Nem-
rég Kínában népszerűsítették hazánk és térsé-
günk komolyzenei kultúráját. Karcagon sem elő-
ször léptek már fel, mint megtudtuk, augusztus-
ban újra találkozhatunk az együttessel.

DE

Városunkban koncertezett a Szolnoki Szimfonikus Zenekar
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ÉRDEKESSÉG HÍREK

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormány-
zat 2019 decemberében tizedik alkalommal hirdet-
te meg Karácsonyi fények fotó-, rajz- és verspályáza-
tát, amelyre mintegy 120 alkotás érkezett be a megye 
minden térségéből.

Az elmúlt egy évtizedben több mint ezer értéke-
sebbnél értékesebb rajz, fotó, kézműves alkotás és 
vers született a pályázatnak köszönhetően.

A január 29-ei, szerdai eredményhirdetésen Hubai 
Imre, a megyei közgyűlés elnöke és a pályázatot egy 
évtizede útnak indító, egykori megyei közgyűlési el-
nök, jelenlegi országgyűlési képviselő, F. Kovács Sán-
dor köszöntötte a díjazottakat és kísérőiket a Megye-
házán.

A szakemberekből és a JNSZ Megyei Diákönkor-
mányzat vezetőiből álló zsűri döntése szerint Rajz ka-
tegóriában I. helyezett lett városunkból Péntek Anna 
Vivien Angyal az éjszakában című rajzával, a közön-
ségszavazás győztese pedig dr. Kenyeresné Z. Ág-
nes lett A karcagi városháza az angyalos szoborral cí-
mű alkotásával.

Karcagi sikerek a 
Karácsonyi fények 
megyei pályázaton

Lapzárta: 
2020. február 17. (hétfő) 12.00 óra

Az USA elnöke azzal, hogy béketervét ismertette, még inkább felborzolta a Közel-Ke-
let amúgy sem nyugodt kedélyeit. Miből is indulhatott ki? Mint az üzleti élet szereplője, 
úgy gondolkodhatott: ha meg akarsz szerezni valamit, adj pénzt, ha nem sikerül, adj töb-
bet. Miről is szól ez? Az első izraeli-arab háború befejezése óta a világ rengeteg pénzt bele-
ölt az arab menekültek segélyezésébe, amiből semmi nem látszik. A másik oldal, Izrael is 
sok pénzt kapott, de nem a világtól, hanem a gazdag zsidóktól. Ebből és saját erejükből vi-
rágzó és gazdag államot építettek ki. Tehát Trump és stábja úgy gondolkodott, ha megfele-
lő nagyságú pénzzel és tudománnyal támogatják ezt az arab területet, akkor felszámolhat-
ják ott a nyomort. Csakhogy a tervnek van egy másik része is, amely a fennálló területi sta-
tust is figyelembe veszi, amely az 1967-es hatnapos háború eredményeként alakult így. Bi-
zony ez nem tetszik a Mahmud Abbas által vezetett PFSZ-nek, és a nemzetközi jog megsér-
téséről beszél. De tényleg sért valamilyen jogot ez a terv?

Tudjuk azt, hogy a török birodalom az I. világháborúban összeomlott. Palesztina, vagyis a 
régi Izrael területéről, valamint más arab területekről 1920-ban Sanremoban döntött a Nép-
szövetség. A zsidókra vonatkozó dön-
tés az volt, hogy a Palesztina mandá-
tumterületét megkapó Angliának se-
gítenie kell az új Izrael létrejöttét. Az 
arabokról szó sem volt, pláne nem pa-
lesztin népről, amelyről akkor nem is 
hallott senki. A történelemből ma már 
tudjuk, hogy a szuezi csatorna, vala-
mint az arab olaj miatt az angolok el-
szabotálták az új állam létrehozását. A 
II. világháború után az ENSZ, amely a 
Népszövetség utóda lett, 1947-ben ho-
zott egy határozatot, amely már egy 
zsidó és egy arab állam létrehozásá-
ról szólt, amelyet az arabok rögtön el-
utasítottak, mint megannyi más bé-
ketervet. 1948-ban Izrael Állam kiki-
áltása után meg is támadták az új or-
szágot. Tehát a határozat nem léphe-
tett életbe, így jogilag az 1920-as nép-
szövetségi határozat maradt életben. 
Ki tudja miért, a világ államainak egy 
része (pl. az EU többsége is) ezen a té-
nyen egyszerűen átsiklik, és még min-
dig a két fél tárgyalásairól és a két ál-
lami megoldásról papol. Ezzel szemben ma már az arab államok egy része (pl. Egyiptom, 
Szaud-Arábia) elfogadta Trump tervét, hiszen látja, hogy a segélyre adott dollármilliók ered-
mény nélküliek.

Ki nem fogadja el? Mahmud Abbas, aki, ha úgy vesszük, nem is legitim vezető, hiszen 
vagy húsz éve nem tartanak választást az általa vezetett területen. Aki egy terrorra és Izra-
el, valamint a zsidók megsemmisítésére létrejött szervezetet vezet. Aki a mai napig angolul 
a békéről, arabul a dzsihádról, Izrael megszüntetéséről és a zsidók tengerbe szorításáról be-
szél. Az iskolákban a zsidók gyűlöletére és megölésére buzdít. Ő annak a terroristának, aki 
megölt egy izraelit, havi ellátást biztosít családjának, ha meghalt, és mártírnak, példakép-
nek tekinti. Követeli vissza azt a területet, amit 1967-ben Izrael elfoglalt. Ezen a helyen, ami-
kor jordániai és egyiptomi fennhatóság alatt volt (1948-67), sem akart senki palesztin álla-
mot létrehozni.

A Gázában uralmon levő terrorszervezet, a Hamas sem fogadja el a Trump-tervet. Gyakor-
latilag ugyanazt akarja, mint Abbas, azzal, hogy nap mint nap rakétákkal lövi Izrael polgári 
lakosságát és egyéb módon is próbálja fenntartani a terrort, Irán teljes támogatásával. Gázát, 
amelyet Izrael a hatnapos háborúban foglalta el, visszaadta az araboknak. Mi történt? Létre-
jött egy terrorista, Izrael ellenes bázis. A lakosság nyomorog, a segélyeket hadianyagra költik.

Mi van Izraellel? Ott sem egyszerű a belpolitikai helyzet. Nincs stabil kormány. Politi-
kai patthelyzet van, egyik oldal sem tud kormányt alakítani. Ráadásul Netanjahuval szem-
ben vádat emelt a főügyész csalás, vesztegetés és hivatali visszaélés miatt. Márciusban har-
madszor választanak. Ki tudja, megoldódik-e a patthelyzet? A Trump-tervet a Netanjahuval 
szembenállók választási beavatkozásnak tekintik, mert úgy érzik, Trump őt támogatja. Az 
már csak hab a tortán, hogy Izrael jelenlegi területének egy része átadásra kerülne az ara-
boknak, ahol egyébként arabok laknak. Csakhogy ők nem akarnak a PFSZ fennhatósága 
alatt élni. Az izraeli lakosság a sok sikertelen területet a békéért-terv után, az egész elfoglalt 
területet az ország szerves részének tekinti, ahogy az a Bibliában le van írva.

(Folytatása következik.)
dr. Molnár Sándor

Izrael, ahogy én látom
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Január 23-án, csütörtökön a 
Karcagi Nagykun Református Ál-
talános Iskolában került sor az 
Egészségfejlesztési Iroda és Lel-
ki Egészség Központ által szerve-
zett, EFOP-1.8.19-17-2017-00008 
azonosítószámú projekt, „Bale-
setmegelőzési és elsősegély-nyúj-
tási ismeretek, készségek, meg-
szerzése, bővítése” című prog-
ramra. A délután folyamán három 
témában, több előadó közremű-
ködésével mélyíthették el ismere-
teiket az iskola negyedik, ötödik, 
hatodik és hetedik osztályába já-
ró tanulói az interaktív program 
keretei között.  

Ahogyan Földváriné Simon 
Ilona igazgatótól megtudtuk, ki-
emelten fontos az intézmény ve-
zetése, valamint pedagógusai 
számára is az, hogy a diákok kel-
lően tájékozottak legyenek a bal-
esetmegelőzési és elsősegély-
nyújtási alapismeretek terüle-
tén. Az igazgatónő ezért is vette 
örömmel az Egészségfejlesztési 
Iroda és Lelki Egészség Központ 
megkeresését.

Horváthné Vass Erzsébet, 
az Egészségfejlesztési Iroda szak-
mai vezetője elmondta, hogy olyan 
témákat igyekeztek az iskolába hoz-

ni, amelyből játékos formában ta-
nulhatnak is a diákok. Így interak-
tív előadás megtartására került sor 
a Karcagi Rendőrkapitányság jóvol-
tából „Közlekedj biztonsággal Ro-

bot Robival!” címmel, amelyet Tóth 
Éva rendőr százados tartott. Első-
sorban a gyalogos, valamint a kerék-

páros közlekedés szabálya-
iról és a baleseti helyszíne-
lők munkájáról volt szó. Az 
előadás végén egy robot se-
gítségével, játékos kérdezz-
felelek formában ismétel-
ték át a diákok a hallotta-
kat. A gyerekek a program 
végén a Karcagi Rendőrka-
pitányság jóvoltából fény-
visszaverő mellényt vehet-
tek át. Az előadások közt 
szerepelt a „Balesetmegelő-
zés, interaktív előadás” cí-
mű program is, amelyet 
Zagyváné Egri Tünde is-
kolavédőnő tartott. Az elő-
adás célja a balesetmegelőzés 

volt, amelynek végén tesztkérdése-
ket követően azt ellenőrizték a diá-

koknál, hogy mit sikerült megjegyez-
niük a hallottakból. Sor került még 
elsősegélynyújtási alapismeretek el-
sajátítására is Csiger Imre mentő-
tiszt jóvoltából, valamint Kovács 
Sándor mentőápoló a tanulók bevo-
násával, újraélesztési bemutatót tar-
tott. Céljuk az volt, hogy a program 
részesei minél korábban megismer-
jék a különböző elsősegélynyújtási 
lehetőségeket.     

A rendezvény végén minden részt-
vevő gyermek jutalmul édességet ka-
pott, valamint Faar Nóra Veroni-
ka, az Egészségfejlesztési Iroda és 
Lelki Egészség Központ irodaveze-
tőjének segítségével, a diákok saját 
rajzaikkal adtak számot a hallot-
takról.

Brehó Mónika

Elsősegélynyújtási bemutatót tartottak általános iskolásoknak

Február 7-én, pénteken soros ülést tartott a 
Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormány-
zat Képviselő-testülete, Varga-Mici István el-
nök vezetésével. A testület tagjai egyhangúlag 
támogattak minden napirendi pontot.

Elfogadták a javaslatot a 2020. évi költségveté-
si kitekintő határozat meghozatalára. Támogat-
ták a Javaslat a Karcag Városi Cigány Nemzetisé-
gi Önkormányzat 2020. évi költségvetésére. Véle-
ményezték a Karcag Városi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
5/2019. (II.08.) „CÖK” sz. határozat módosítására 
tett javaslatot. Ugyancsak elfogadták a javaslatot 
a Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormány-
zat 2020. évi kulturális programjára. Egybehang-
zóan elfogadta a testület a Karcag Városi Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat és a Karcag Városi 
Önkormányzat közötti megállapodás felülvizsgá-
latára tett javaslatot. Támogatták a Javaslat a Kar-
cagi Tankerületi Központ által készített Karcag te-
lepülés általános iskoláinak felvételi körzetére vo-
natkozó tervezet elfogadására. Elfogadták a Kar-
cag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
és a Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
közötti megállapodás elfogadására tett javasla-
tot. Ugyancsak megtárgyalták a javaslatot a Kar-
cag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és 

Kisújszállás Város Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat közötti meg-
állapodás elfogadására. Elfogad-
ták a Javaslat a Karcag Városi Ci-
gány Nemzetiségi Önkormányzat 
és Jánoshidai Roma Nemzetisé-
gi Önkormányzat közötti megál-
lapodást. Elfogadták a beszámo-
lót a 2019. november 28-án tar-
tott előadáson való részvételről. 
Támogatták a beszámolót a Kar-
cagi Rendőrkapitányságon 2019. 
december 05-én megtartott kon-
zultációs fórumról. Pánti Ildikó képviselő hozzá-
szólásában elmondta, hogy a területi képviselők 
a feladatok megoldásában együtt, közösen tud-
nak gondolkodni, ezért az elkövetkező ilyen jel-
legű fórumokon is az együttes jelenlét mellett 
nyílik lehetőség a felmerülő kérdések megvita-
tására. Elfogadták a beszámolót a 2019. decem-
ber 06-án megtartott VI. Szakmai Egyeztető Fó-
rumon való részvételről. Varga-Mici István elnök 
köszönetét fejezte ki Nagyné László Erzsébet 
képviselőnek a fórumok megszervezésért, lebo-
nyolításáért. Ugyancsak elfogadták a beszámolót 
a 2019 decemberében megtartott általános isko-
lai fenyőünnepségeken való részvételről. Támo-
gatták a beszámolót az élelmiszergyűjtő ládák 

elhelyezéséről. Varga-Mici István elnök köszöne-
tet mondott Nagyné László Erzsébet és Pánti Il-
dikó képviselőknek a támogatásért. Pánti Ildikó 
képviselő hozzászólásában kiemelte, hogy az el-
következendő években is bízik a program folyta-
tásában és hatékonyságában. Szólt arról is, hogy 
a Magyar Vöröskereszt és a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat is folyamatos élelmiszerosztással 
szolgál a rászoruló családok részére. Egybehang-
zóan fogadta el a testület a lejárt határidejű hatá-
rozatokról szóló jelentést.

A Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete soron következő 
ülését április 24-én, pénteken tartja.

Brehó Mónika  

Ülésezett a nemzetiségi önkormányzat
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QUALITE ’96 KFT.
KARCAG, MADARASI ÚT 54/A, TEL.: (59) 500 139
HTTPS://RENAULT.QUALITE.HU

HIrdetmény
Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Karcag településen a 
hivatal elnöke által 2020-ra engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági 
adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási szá-
mai és megnevezései a következők:  

1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei 
1942 A lakosság utazási szokásai 
2153 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, naplóvezetés 
2154 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, éves kikérdezés 
Az összeírási munkát a KSH megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek 

Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások ki-
választása a KSH népszámlálási adatállományának aktualizált változatából véletlenszerű min-
tavétellel történik az ország különböző településein. Az adatfelvételekből származó eredmények 
nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében. 

A kapott adatokat a KSH a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint 
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, 
GDPR) előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem 
szolgáltatja ki. Az eredmények név és egyedi adatok nélkül, valamint összesített statisztikai táb-
lázatokban kerülnek közlésre. 

A lakosság részére a KSH munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00 és 16.00 óra között, pén-
teken 8.00 és 14.00 óra között a +36/80-200-766-os telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu 
email címen ad további felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredmények-
kel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon található Adatszolgáltatóknak/Adatszolgálta-
tás teljesítése/Elektronikus lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást. 

A KSH előre is köszöni a lakosság együttműködését, támogatását, amellyel hozzájárulnak a 
felmérés sikeres végrehajtásához. 

Rózsa Sándor 
jegyző

tájékoztatás
A Karcag Városért Helyi Közösség (HACS) munka-

szervezete az alábbi pályázatokra várja a támogatási 
kérelmeket:

1. TOP-7.1.1-16-H-068-2.2 - 3 millió forint
Elérhetősége:
www.karcagkincse.hu/hacs/felhivasok - aktuális pályázatok
2. TOP-7.1.1.-16-H-068-3.2 - 1 millió forint
Elérhetősége:
www.karcagkincse.hu/hacs/felhivasok - aktuális pályázatok

Bővebb felvilágosítást, illetve személyes egyeztetésre 
időpontot a következő elérhetőségen kérhet: 

Telefon: 06/59-515-972
Web: www.karcagkincse.hu
E-mail: karcagkincse@gmail.com
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2020. február 14. péntek
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Gyermekpercek
 - karcagi gyerekek színpadi műsora
18.50 Nótacsokor
19.10 Nagykunsági Krónika                                                     
 Aktuális kérdések
 Vendég: Nagyné László Erzsébet
 Karcagi hírek
 Háttér
 Vendég: Sótiné Szathmári Dóra
20.30 Nagykunsági Híradó
20.40 A Nagykun Polgári Kör 
 rendezvénye
21.50 Karcagi Tükör

2020. február 17. 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. február 18-19  
kedd-szerda
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 

18.20 Jöjjetek Hozzám - református 

 istentisztelet

19.35 Látogató - erdélyi utazás

20.05 A Hit Szava - római katolikus 

 szentmise

21.00 Nagykunsági Híradó 

21.20 Nótaszó

2020. február 20. 

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: Karcagi-Nagy Zoltán

 Karcagi hírek

 Háttér

 Vendég: dr. Svéda Szabolcs István

20.30 Nagykunsági Híradó

20.40 Szentannaisok szalagavató 

 ünnepsége

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

Február 15. (Szombat)
8.00-13.00 óráig 
 Betánia Gyógyszertár
 (Szabó József utca 14.)     

9.00-20.00 óráig
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 32.) (Tesco)

Február 16. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 
 Oroszlán Gyógyszertár 
 (Kórház utca) 
A fenti időpontokon túl sürgős eset-
ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 
ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Anyakönyv
Házasságkötés

2020. február 11. 

Mándi Tímea - Kiss Ferenc

Halálozás
Kovács József 

 (1940)

Papp Erzsébet 

 (1948)

Gyógyszertári 
ügyelet

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, 
Berekfürdő területére 

vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges 

ünnepnapokra 
(péntek 16.00 órától 

hétfő reggel 07.00 óráig).

Február 15-16. 
 dr. Temesváry Tamás 
 Karcag, Széchenyi sgt. 38.  
 Tel.: 06/30-537-5758 

tisztelt karcagi lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. február 21-én 

(pénteken) 11.00 órától

FArSAnGI FeLVOnULÁSSAL és 
KISZeBÁB éGetéSSeL  

ijesztjük el a telet!

Esőnap: 2020. február 24. (hétfő) 11.00 óra

A rendezvény ideje alatt forgalomkorlátozás lesz 
érvényben az alábbi útszakaszon:

Kossuth Lajos utca – Szent István sgt. – Kossuth tér/Sétáló utca 
– Kossuth tér/Városháza előtti tér – Madarasi út – Kálvin ut-
ca – Múzeumpark – Kálvin utca – Horváth Ferenc utca – Tán-
csics krt. – Dózsa György út – Kossuth Lajos utca.

A színes kavalkád 11.00 órakor indul 
a Szent Pál Marista Általános Iskola elől. 

A Múzeumparkba érve lesz a kiszebáb égetés.

Szeretettel várjuk a csatlakozni vágyókat!

A Szent Pál Marista Általános Iskola 
tanulói és dolgozói

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
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Ingatlan
Karcagon 70 m2-es felújí-
tásra váró kertes ház el-
adó. Tel.: 06/70-395-5263.

Kunmadarason családi ház 
(2 szoba, konyha, fürdő-
szoba, előfolyosó, gázfű-
téses és cserépkályhás) ol-
csón, kedvező áron eladó. 
CSOK igényelhető rá. Ár: 
1.800.000 Ft. Tel.: 06/30-
853-4323.

Berekfürdőben, fürdő-
höz közel (40 méterre), a 
Seregély utca 3. szám alatt 
lakóház eladó. 1,5 szoba, 
előfolyosó, főzőfülke, cso-
dálatos udvar, kiemelt, 
frekventált helyen. Tel.: 
06/30-853-4323. 

Karcagon 3 szobás, 96 m2-
es családi ház, központi fű-
téssel, teljes közművel el-
adó. Tel.: 06/59-300-129. 
Karcagon főtéri, II. emeleti, 
2 szobás, felújított, búto-
rozatlan lakás hosszú távra 
kiadó. Tel.: 06/20-327-5719.
Karcagon garázs kiadó. 
Tel.: 06/30-587-9678.

Állat
Kopasztott kövér kacsa el-
adó! Karcag, Soós István 
utca 12. Tel.: 06/59-311-
969, 06/30-244-5160.

Kopasztott csirke eladó! 
Karcag, Soós István ut-
ca 12. Tel.: 06/59-311-969, 
06/30-244-5160.

Kacsák eladók vágásra és 
továbbtartásra. Tel.: 06/20-
926-8228, 06/20-327-5719.

Eladó 4 db vietnámi csün-
gőhasú (herélt) 8 hetes ma-
lac Karcagon. Tel.: 06/70-
284-4582.
Eladó 8 db 7 hetes kisma-
lac. Tel.: 06/30-440-2369.

Vegyes
Vásárolnék régi parasz-
ti eszközöket, kolompot, 
rézcsengőt, juhászkampót, 
karikást, körmölő-bicskát, 
régi gombos mellényt, szí-
nes szódásüveget, mis-
kakancsót, régi kerámiá-
kat, mindennemű régisé-
get, teljes körű hagyaté-
kot. Tel.: 06/20-996-1346.
Teljes körű hagyatékot fel-
vásárolok! Örökölte, vagy 
csak megunta a régi dol-
gait? Megveszem a legma-
gasabb napi áron, és min-
dent el is szállítok. Hívjon 
bizalommal! Tel.: 06/30-
853-4323.
Eladó vagy cserélhető - ki-
sebbre: 3 ajtós tálaló, 3 tál-
cás mosogató jó állapotú-
ra. Tel.: 06/20-451-6311.

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle 
javítás, cipzárcsere, felhaj-
tás, bőrkabát és hátizsák 
javítás. Tel.: 06/59-887-269.

Üvegezés-képkeretezés! 
Sári Mihály egyéni vállal-
kozó, Karcag, Szent István 
sgt. 14. Tel.: 06/30-219-
6813.
Ingyen elszállítom felesle-
gessé vált dolgait! (Fém, 
mosógép, hűtőgép, gáz-
készülék, bojler, autó- és 
motorakkumulátor.) Tel.: 
06/30-265-4197.
Vállaljuk az alábbi mun-
kákat: épületek építését, 
bontását, bármilyen ne-
mű kőműves munkát. Tető 
építését, javítását, járdák, 
kapubejárók újjáépítését, 
betonozását, udvarok ta-
karítását, terepek tisztítá-
sát. A legkedvezőbb árak-
kal dolgozunk! Bármilyen 
nemű földmunkát, kubik-
munkákat is elvégzünk, 
nagy felületek aszfalto-
zását, zúzalékolását. Akár 
részletfizetés is megold-
ható. Hívjon bizalommal! 
Nyugdíjasoknak kedvez-
mény! Tel.:  06/30-853-
4323.
Az Orgonda Agrár Kft. föl-
det bérelne, és vállal nö-
vényvédelmi szaktanács-
adást, szakirányítást. Tel.: 
06/30-785-0690. 

Növényvédelmi szakirá-
nyítást szerződéskötéssel, 
számlaképesen vállalok. 
Kenyeres László okleveles 
növényorvos, tel.: 06/30-
785-0690.
Nyugdíjasként bevásár-
lást, vasalást vállalnék. 
Ugyanitt női kerékpár, 
kombi hűtő, nosztalgia ko-
csi eladó. Tel.: 06/30-381-
0557.
Vállalok függönyszegést, 
ruhafelhajtást, cipzárcse-
rét kabátba és nadrágba. 
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!

 - Értékesítési igazgató - vállalkozói jogviszony (Kar-
cag és területe),

 - Építőmérnök (Kenderes),
 - Település- és közlekedéstervező mérnök (Kenderes),
 - Általános iskolai biológia tanár - kémia szakos ta-

nár (Kenderes),
 - Pedagógiai asszisztens (Karcag),
 - Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős (Kunmadaras),
 - Biztosításértékesítő - vállalkozói jogviszony (Kar-

cag és területe),
 - Ingatlanügynök, ingatlanforgalmazási ügyintéző 

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

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

zelője (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari 

foglalkozású (Kenderes),
 - Áruszállító - személygépkocsi-vezető - egyszerűsí-

tett foglalkoztatás (Füzesabony).

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:

termőföld bérbeadásából származó 
2019. évi jövedelemadó bevallás benyújtására.

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy a termőföld bérbeadásá-
ból származó jövedelem bevallását  

 - a kifizetőknek a jövedelem megszerzésének évét 
követő év február 25-ig,

 - a magánszemélyeknek a jövedelem megszerzésé-
nek évét követő év március 20-ig kell teljesíteni. 

A bevallás teljesítéséhez rendszeresített nyomtatvány 
az E-önkormányzat portálon elérhető, valamint az 
Ügyfélkapun keresztül elektronikusan is benyújtható.

Az adóbefizetéseket a Karcag Városi Önkormány-
zat 12053005-01000953-00600004 számú termőföld 
bérbeadásából származó jövedelemadó számla javá-
ra kell teljesíteni.

További felvilágosítás a Városháza fszt. 40. számú helyi-
ségében, illetve az 06/59-500-652 telefonszámon kérhető.

Karcagi Polgármesteri Hivatal
Adócsoport

Felhívás
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SPORT

2020. január 30. (csütörtök)
Karcag-Kisújszállás 4-3
Karcag: Belényesi - Lázók S., Szőke N., Hajdu Zs., Domo-
kos A., Szívós G., Szívós Gy., Burai A., Balajti, Ballók B., 
Ballók V.
Góllövők: Ballók (2), Szívós G., Hajdu Zs.

2020. február 01. (szombat)
Karcag-Derecske 7-3
Karcag: Fekete - Kovács L., Lázók S., Szőke N., Domo-
kos A., Szívós G., Hajdu Zs., Szentannai, Erdei, Szívós Gy., 
Ballók B., Belényesi.
Edző: Orosz István.
Góllövők: Hajdu Zs.(3), Ballók (2), Domokos A., Erdei.

Orosz István edző a következőket nyilatkozta a mérkőzé-
sek után: - A két edzőmérkőzés jól szolgálta a felkészülést, 
a labda megjátszásában és a csapat védekezésén még van 
mit javítanunk.

B.I.

előkészületi mérkőzéseket játszottak

A karcagi Akácliget Gyógy- és Strandfürdő uszodájá-
ban rendezte meg február 2-án, vasárnap a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Diáksport Szövetség a megyei úszó diák-
olimpiai döntőt. A több mint harminc általános és közép-
iskolából érkezett lány és fiú versenyző öt korcsoportban 
mérte össze úszótudását gyors, mell, pillangó és váltó ver-
senyeken.

diákolimpiai döntőt rendeztek
Ú S Z Á S

CSOKAI ISTVÁN EMLÉKVERSENy 
ORSZÁGOS VETERÁN 
RANGLISTAVERSENy

2020. január 25. (szombat)
8 női és 110 férfi versenyző részvételével 

7 korcsoportban, egyéni és páros verseny-
számokban kezdődtek a küzdelmek. A ne-
vezések 41 sportegyesület, illetve település 
részéről érkeztek.

A verseny színvonalát emelte, hogy Zacher 
Gizella és Frank Béla személyében világ- és 
többszörös Európa-bajnokok is az indulók 
között voltak.

A Kováts DSE részéről 6 fő versenyzett, 
közülük a legjobb eredményt a Skumáth 
István - Sebestyén Sándor páros bronzér-
meikkel érte el az 50-59 évesek kategóriá-
jában.

A versenyt rendkívül magas színvonal, 
hatalmas küzdelmek jellemezték, a minden-
ki által elismert kiváló rendezés mellett.

Felméréseink szerint közel nyolcvan ven-
dégéjszakát töltöttek Karcagon és Berekfür-
dőben a verseny résztvevői, sokan vasárnap-
ra is maradtak.

Évek óta igény a birkapörkölt, amelyet - 
előzetes rendelés alapján - most is teljesítet-
tünk. Két kiváló segítőnk, Juhász Gergely és 

Bernáth Zoltán csodás ételeket főztek min-
denki megelégedésére.

A helyezettek érmet, a győztesek az érem 
mellett a karcagi Tőkés Kerámia nagyon 
szép termékeit vehették át.

Összeségében egy nagyszerű versenyen 
méltón emlékeztünk meg Csokai Istvánról, 
baráti és nagyon sportszerű rendezvényün-
kön.

NAGy JENő ASZTALITENISZ 
EMLÉKVERSENy

2020. január 26. (vasárnap)
Az utánpótlás korosz-

tályban 30 nevezés ér-
kezett 10 sportegyesület 
részéről 4 korcsoport-
ban, míg a felnőtteknél 
14 egyesület 86 nevezést 
adott le az ország min-
den részéről.

A felnőtteknél külön 
versenyeztek a megyei 
és NB-s szintű sportolók 
az egyéni versenyszám-
okban, míg a párosok 
összevont versenyt ját-
szottak.

A versenyt jó hangulat, magas színvonal 
jellemezte a nagy küzdelmek során.

A helyezettek érem, a győztes fiatalok ku-
pa díjazásban részesültek, a felnőttek pedig 
a Tőkés Kerámia szép termékeit vehették át.

Karcagi eredmények:
Megyei szint - egyéni: Sebők János a legjobb 

8 között
NB-s szint - egyéni: Dobó István a legjobb 

8 között
Összevont férfi páros: III. dr. Farkas Béla - 

Dobó István
A verseny méltó megemlékezés volt a név-

adóról minden résztvevő megelégedésére.
Csornai Csaba

Versenyhétvége a Városi Sportcsarnokban

Horgászok figyelem!
A Téglagyári-tó területén levágott nád irányított 

égetését végezzük el 2020. február 15-én, 8.00-15.00 
óráig. Eső vagy szél esetére tervezett tartaléknapok:

- 2020. február 22. (8.00-16.00 óráig),
- 2020. február 29. (8.00-16.00 óráig).

Az égetést végző, felügyelő 
személyek száma minimum 
6 fő. Lapátot, villát hozza-
tok magatokkal!

elnökség

Fotók: internet


