
A jelenlegi pandémiás ví-
rushelyzethez kötődő elő-
írások következetes betar-
tásával, ám oldott hangula-
tú, baráti légkörben tartot-
ta meg szokásos taggyűlését 
a Kováts Mihály Baráti Tár-
saság Egyesület.  

Bár idén a Kováts-napok 
a rendkívüli iskolai munka-
rend bevezetése és az orszá-
gos vészhelyzet miatt elma-
radtak, a névadó karcagi ka-
tonahős és a nevét viselő is-
kola szellemiségéhez ragasz-
kodó baráti kör 2020. május 8-án, pénte-
ken az Erkel Ferenc Művészeti Iskolában 
gyűlt össze. A választmány ülésén a jövő-
beni feladatok, tervek felvázolása mellett 
tisztújítás, s jelentős változások zajlottak 
a társaság életében. 

Dr. Fazekas Sándor országgyűlési kép-
viselő, földügyi kormánybiztos, korábbi 
földművelésügyi miniszter, az egyesület 
elnöke, közel harminc évi elnöki megbíza-

tása után leköszönt. Természetesen egye-
sületi munkáját továbbra is a rá jellemző 
aktivitással kívánja folytatni a tagság egy-
öntetű kívánsága szerint, tiszteletbeli elnö-
ki megbízatással. A választmány az egye-
sület további vezetésével dr. Pintér Zoltán 
Árpádot, a Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium és Egészségügyi Szakgimná-
zium történelem tanárát bízta meg. 

(Folytatás a 2. oldalon...)
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Tisztújító taggyűlést tartott 
a Kováts Mihály Baráti Társaság

A biológiai sokféleség nemzetközi napja avagy a 
biodiverzitás védelmének világnapja minden év má-
jus 22-re esik. Ez egy olyan világnap, amely az élő-
világ sokféleségére (biodiverzitására), illetve az azt 
fenyegető veszélyekre igyekszik ráirányítani a szé-
les nyilvánosság figyelmét. Különleges dolog, hogy 
„A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb 
konyhakertjei program idei évi témája, a fent em-
lített biodiverzitás. Az ez évi versenykiírásról és 
a program részleteiről beszélgettünk Sári Kovács 
Szilviával, Karcag város alpolgármesterével, „A leg-
szebb konyhakertek” - Magyarország legszebb kony-
hakertjei program programigazgatójával.   

- Az idei év versenykiírása a kategóriák tekintetében 
tulajdonképpen nem változott, viszont az év program-
ja, kiemelt témája: bevinni a sokféleséget, sokszínűsé-
get a kertekbe - vagyis a biodiverzitás lett. Ennek je-
gyében szeretném, hogyha a kertek tényleg mindenfé-
le növényben, gazdagok lennének. Ebbe beletartoznak 
a zöldségek mellett a virágok, a dísznövények és akár 
a gyomok is, hiszen sosem tudhatjuk, hogy mikor, mi-
lyen növény vonz be egy olyan rovart, amely a kárte-
vők elleni védekezésben segít bennünket. De nemcsak 
a madarakban, rovarokban - ahogyan eddig is tettük - 
gondolkodunk. Szeretném, hogyha emlősökkel és két-
éltűekkel is megtelne a kert. Lennének békák, melyek 
a szúnyogokat és a legyeket riasztják és fogyasztják, és 
lennének sündisznók is, amelyek szintén nagyon hasz-
nosak tudnak lenni a konyhakert életében. Tehát úgy 
gondolom, hogyha egy kert sokféle élőlénynek ad ott-
hont, sokféleséget tartalmaz, sokszínű, akkor egy bio-
lógiai egyensúly teremtődik meg és ezáltal talán még 
kevesebb lesz azoknak a kártevőknek a száma, amelyek 
ellen nekünk sokszor vegyszerekkel kell védekeznünk. 

(Folytatás a 2. oldalon...)

Folytatódik „A legszebb 
konyhakertek” program

- Ebben az évben is folytatódik a verseny, amely az 
elmúlt évek alatt, hatalmas ívet futott be. Mit lehet 
tudni az idei versenykiírásról?

Adomány a Kátai Gábor Kórháznak

Május 19-én, kedden volt a Nexus Közösség és a Biopeti Kft. közös szervezésében 
létrejött adományátadás. Az egészségcsomagokból és maszkokból álló felajánlást 
a Kátai Gábor Kórház dolgozói nevében Nagyné László Erzsébet főigazgató asszony 
vette át és köszönte meg. (A részletekről a következő lapszámunkban számolunk be.)  

Fotó: internet
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok
„A tudomány jelenlegi 

állása szerint…” (4.)
(avagy ellenzéki jog- és egyéb 

„tudósok” a parlamentben)

Már 70 napja tart a vészhelyzet és 
a kormány rendkívüli felhatalmazá-
sa. Úgy tűnik, múlik a járvány és az el-
lenzéki képviselők frázispufogtatásai 
sem igen jönnek be. Egyre inkább iz-
zadságszagúvá válnak a poénkodások  
az OT tisztifőorvos asszonyával szem-
ben is. Legutóbb az egykori szadeszes 
belügyér, Kuncze G. poénkodott Müller 
Cecíliával kapcsolatban a FB olda-
lán. Hol van már a „ballikos” Varga-
Damm, Jeanne d’ Arc-i hevületű napi-
rend utánija, mikor is azt próbálta az 
egykori ügyvédnő bizonygatni, hogy 
„egyetlenegy jogszabályt nem tart be” 
a tisztifőorvos asszony?  

Meg kéne kérdezni a kedves And-
reától: mire gondolt konkrétan? Miket 
kellett volna még betartania az OT-nek 
és Müller tisztifőorvos asszonynak? 
Akkor talán kevesebb lenne a fertőzöt-
tek száma? Vagy, ha Varga-Damm ve-
zényelte volna le a vírusvédelmet, ak-
kor kevesebben haltak volna meg, a 
„jogtudomány jelenlegi állása sze-
rint”?

Gyurcsány úr meg a „magyarság-
tudományba” gabalyodott bele. Na-
gyon a szívére vette, hogy ők nem tar-
toznak bele a nemzetbe! Bizony nem. 
Nem csak az ilyen-olyan „árulások” mi-
att. Hanem, mert olyan a lelkiviláguk, 
amilyen. Ott lenne pedig a DK-ban Va-
dai úrhölgy, aki karcagi. Ő bizonyára ol-
vasta még középfokú tanulmányai köz-
ben Györffy István sorait arról, hogy „Ki 
a magyar?” Mert a pápai származású 
főnökének, Györffy Istvánról fogalma 
sincs. Meg úgy általában a nagyku-
nokról sem.

Még 1939-ben, nem sokkal a ha-
lála előtt írta Györffy István néprajz-
tudós „A néphagyomány és nemze-
ti művelődés” c. alig 90 oldalas kis 
könyvét. Az utolsó rövid - mindösz-
sze  másfél oldalas - fejezet címe: „Ki a 
magyar?” Föl kéne lapozniuk. De nem 
csak a DK-soknak, hanem a nagy szö-
vetséges Jobbik-nak is. Pontosabban a 
Balliknak, Jakab Pétertől kezdve egé-
szen Varga-Dammig bezárólag.  

Hely hiányában csak néhány so-
ros idézet: „...A magyarság nem a test, 
nem a vér, hanem a lélek kérdése. 
Azért, hogy valaki törzsökös magyar-
nak vallja magát, de csak magyarko-
dik, nem magyarabb, mint a lélekben 
is teljesen magyarrá vált idegen erede-
tű magyar. A forradalom, a kommuniz-
mus megmutatta, hogy a törzsökösnek 
tartott magyarok közt is kerültek nem-
zetietlen, magyartalan magatartást 
tanúsító egyének, ahogy ma is vannak 
idegen eszmékért lelkesedő törzsökös 
magyarok, akiket már nem a magyar 
lélek kormányoz.”

Idegen eszme - többek közt -, pl. 
az Európai Egyesült Államok eszméje. 
Hogy a már nem magyar, George So-
ros egyéb „eszméiről” ne is beszéljünk!

 -ács-

(...folytatás az 1. oldalról)

- Igazság szerint a jelentkezési mód nem változott. 
A Karcagi Hírmondó hasábjain is megjelent a hirdeté-
sünk, ahol a jelentkezési lap is megtalálható. Abban az 
esetben, ha a kialakult járványügyi helyzetre való te-
kintettel valaki telefonon keres meg bennünket, termé-
szetesen az is megfelelő, vagy ha a Polgármesteri Hiva-
tal gyűjtőládájába a jelentkező a nevét és elérhetősége-
it megadja, az is lehetséges. Sajnos most a koronavírus-
járvány felülírt mindent. Első körben azokra fogok szá-
mítani, akik eddig is jelentkeztek, de természetesen vá-
rom az új jelentkezőket is. A lényeg, hogy minél többen 
mutassák meg a kertjüket, hiszen biztos vagyok ben-
ne, hogy ebben a veszélyhelyzetben, amikor kényszerű-
en otthon töltöttük a napjainkat, nem telt haszontala-
nul és nagyon sokan a kertészkedés mellett voksoltak, 
és elkezdtek konyhakertet kialakítani, ha eddig nem is 
volt nekik. Bízom abban, hogy nagyon sok ilyen karca-
gi van. Lényeges, hogy az ő jelentkezésüket lássuk, hi-
szen így példával tudunk élni mindenki felé, hogy min-
den rosszban van valami jó, és mindennek meg lehet 
találni azt a kis hasznát, amit a magunk oldalára tu-
dunk fordítani. 

- Igen. Mindig vannak olyan jelentkezők, akik újdon-
ságszámba mennek. El lehet ezt mondani a kis- és a 
nagyvárosokról is. Nagyon örülök annak, hogy idén is 
vannak olyan települések, nem is egy, hanem több, ame-
lyek elsőként csatlakoznak a programhoz. Bízom benne, 
hogy mindez sikeres lesz és az előttünk álló években is 
mellettünk maradnak, partnereink lesznek és folytatni 
fogják „A legszebb konyhakertek” programot akár éve-
ken keresztül is. 

- Igazság szerint csak a mi rendezvényeinken találkoz-
nak, hiszen akkor az országos díjra jelöltek, illetve az or-
szágos díjat kapottak is két külön rendezvény kapcsán, 
össze tudnak jönni. Tulajdonképpen számos barátság köt-
tetett már így. Főleg az egymáshoz közelebbi települése-
ken lakók járják be egymás kertjeit és cserélnek tapasz-
talatot. De arra is volt, van példa, hogy az ország két vé-
gén élő versenyzők tartják egymással a kapcsolatot. Külön 
öröm számomra, hogy kertbarát társaságok, civil szerve-
ződések létesültek, létesülnek a program köré. 

- Úgy tudom, nagyon sokan kertészkednek, hogyha 
nem is mutatják meg a kertjüket. Viszont azt nem sza-
bad elfelejteni, hogy a kertművelés hagyománya nálunk 
hosszú évtizedekre, évszázadokra nyúlik vissza, és hatal-
mas tudás van az idős emberek birtokában. Ők azok, akik 
még kertészkednek és nagyon fontos, hogy a fiatalokat is 
maguk köré gyűjtsék. Egyébként ez így is történik, aho-
gyan a visszajelzések beérkeznek hozzám egy-egy ren-
dezvényen, vagy a program bármely megmozdulása ré-
vén. A gyermekek jelen vannak az idősebbek mellett. Ez 
azért is jó, mert óhatatlanul megtanulják, hogy hogyan 
kell elkezdeni kertészkedni. Egyébként mi ebben az idő-
szakban külön segítséget nyújtunk azoknak az emberek-
nek, akiknek nem volt lehetősége megtanulni idős szülők-
től, nagyszülőktől a kertészkedést, de szeretnék ebben az 
időszakban ezt elkezdeni. Ezért indult útjára egy minden 
nap jelentkező öt-hatperces útmutatás, hogyan kell a ker-
tet akár a nulláról elkezdeni művelni, s gyönyörű zöldsé-
ges- és gyümölcsös kertté varázsolni. Országos- és élet-
műdíjas kertművelőink adnak tanácsot és elmondják, ho-
gyan csinálják ők, és a példájukat követve mindenki ki-
alakíthatja magának a saját kis kertjét. Úgy gondolom, 
hogy ez nagy segítség lesz azoknak, akik valóban művelni 
szeretnék a kertjüket. Ezek a rövidfilmek betekintést en-
gednek a kertművelés, annak kezdetétől végéig. A fiatalok 
nagyon nyitottak, főleg a környezettudatosságot tekint-
ve. Az idei év témája így tehát kedvezni fog nekik is, vi-
szont talán a legfontosabb az, hogy a család apraja-nagyja 
együtt munkálkodik. 

Brehó Mónika 

Folytatódik „A legszebb konyhakertek” program

- Mi a jelentkezési határideje a versenynek és milyen 
felületeken lehet ezt megtenni?

- Hatalmas ívet járt be a program határon innen és 
túl. A szervezőkben, a program tervezésének ide-
je alatt föl szokott-e merülni az a kérdés, hogy vajon 
lesz-e új résztvevője a megmérettetésnek?  

- A programnak köszönhetően, a versenyzők között 
milyen kapcsolatok alakulnak ki? Mi a tapasztalat, 
milyenek a visszajelzések?

- Számos pozitív hozadéka van ennek a programnak, 
de talán a kertművelő hagyományok és közösségépí-
tés kiemelkedik mindközül?

(...folytatás az 1. oldalról)
Az egyesület titkári teendőit több, 

mint húsz évig ellátó Chrappánné 
Papp Ágnes, a tagintézmény korábbi 
vezetője helyett a jövőben Plósz Csilla 
Margit, a Karcagi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola intézmény-
vezetője látja el. Az egyesület új veze-
tése - összhangban a Baráti Társaság 
szellemiségével -, az egyesületi ügyeket 
a korábbi vezetőség precíz és megbe-
csülésre méltó munkavégzéséhez iga-
zodva kívánja továbbvinni.

Ahogyan dr. Pintér Zoltán Árpád 
elmondta, az egyesületi ülés végén 

szomorú kötelességüknek eleget té-
ve egykori tagtársuk, a nemrég el-
hunyt dr. Sántha József főorvos sír-
jánál rótták le tiszteletüket. 

- Sántha főorvos úr, „Jóska bácsi” 
a baráti társaság közel harminc éves 
fennállása során aktív és kezdeménye-
ző, egy gazdag élet bölcsességével és ta-
pasztalataival megáldott tagtársunk 
volt - fogalmazta meg az új vezető. 

Ahogy az egyesület névadója, Kováts 
huszárezredes is megbecsülést vívott 
ki számos korabeli állam haderejében 
rátermettségének és a nagykunsági 
virtusának hála, úgy a róla elnevezett 

egyesület is megbecsüléssel és tiszte-
lettel gondol minden volt és jelenlegi 
tagjára.

Brehó Mónika

Tisztújító taggyűlést tartott a 
Kováts Mihály Baráti Társaság



2020. május 22. 3

INTERJÚ

- A „Három generációval az egészségért prog-
ram” egy országos program, ami elsősorban szű-
rővizsgálatokat foglal magába. Öt-hat háziorvo-
si praxis együtt, konzorciumként pályázhatott a 
program megvalósítására. A mi konzorciumunk-
nak a Vitalitás konzorcium nevet választottuk. 
A programra először 2019 elején lehetett pályáz-
ni, de pályázatunk csak a második körben nyert 
támogatást 2019 decemberében. A munkát 2020. 
február 1-jével lehetett megkezdeni.

- A vitalitás konzorciumot három felnőtt- és 
három gyermekkörzet alkotja: dr. Kovács Tibor, 
dr. Kovács Adrienn, dr. Cs. Szabó Zsolt, dr. He-
gedűs Ilona, dr. Vass Éva és dr. Bite László pra-
xisai. A program tervezett befejezése 2021 janu-
ár vége lett volna, de a járványügyi helyzetre te-
kintettel, mivel az orvos-beteg találkozások aka-
dályozottak voltak, a program záró időpontját is 
elhalasztották. 

- Fő feladatunk az egészséges életmódra neve-
lés, és a népegészségügyi szempontból kiemelt 
jelentőségű betegségek rizikófaktorainak a fel-
derítése. Kiemelném a táplálkozással összefüg-
gő, a daganatos és a szív- és érrendszeri meg-
betegedések feltérképezését. Azért kapta a há-
rom generációs elnevezést, mert a gyermekek-
től kezdve a középkorosztályon át, az idősekkel 
bezáróan mindenkit szeretnénk bevonni a prog-
ramba. Egyes esetekben elég kérdőívek kitölté-
se, hogy több információhoz jussunk, például: 
volt-e a szülőknél érbetegség, szívinfarktus vagy 
daganat. Az életmód és a táplálkozás kérdéskö-
rét is kérdőívekkel vizsgáljuk. Ezeknek az ada-
toknak a begyűjtésével közelebb jutunk ahhoz, 
hogy mekkora az adott beteg veszélyeztetettsé-
ge. Elvégezzük természetesen a testsúly-, test-
magasság- és vérnyomásmérést, az EKG-t, és la-
borvizsgálatokat, de az orvosi vizsgálat sem ma-
radhat el senkinél. Van néhány daganatos meg-
betegedés, amire érdemes odafigyelni. Idetarto-
zik a tüdő-, az emlő- és méhnyakrák, a vastagbél 
szűrése. A program céljai között még az alko-
hol, dohányzás és drogfogyasztás feltérképezé-
se is szerepel, illetve a kiszűrt szenvedélybetegek 
leszokásának elősegítése is. Ehhez vannak olyan 
programok, amelyeket mi magunk tudunk a be-
tegeknek ajánlani, és van, amit a karcagi Kátai 
Gábor Kórházban lévő Egészségfejlesztési Iroda 
és Lelki Egészség Központ programjaihoz csatla-
kozva javasolunk az érintetteknek.

- A kezdetben meglevő eszközeink mel-
lé pályázati forrásból speciális orvostechni-
kai berendezéseket is vásároltunk. Ezekből 
kiemelném például a boka-kar index mé-
rőt, amely egy nagyobb értékű, körülbe-
lül egymillió forintos műszer, amire eddig 
nem volt forrásunk. Most a program segít-
ségével a hat praxisnak egy ilyen műszer megvá-
sárlására nyílt lehetősége. Ezzel a műszerrel köny-
nyen és gyorsan igazolhatjuk a végtagi érelmesze-
sedés meglétét vagy hiányát. Például, ha valaki cu-
korbetegségben szenved, vagy dohányzik, felgyor-
sul az érelmeszesedés, és ezt a fent említett műszer, 
korán ki tudja mutatni. Sikerült még beszereznünk 
speciális EKG készüléket, otthonra kiadható vér-

nyomásmérő monitort, vagy EKG-holter monitort. 
Hozzájutottunk még spirométerhez is, amivel a lég-
úti megbetegedéseket - például az asztmát - tud-
juk előszűrni és pozitív eredmény esetén a kórhá-
zi szakrendelésre utaljuk a beteget. A három felnőtt 
háziorvosi körzet használ még transztelefonikus 
EKG-kat is, amelyek azonnali kardiológiai konzul-
tációt is biztosít a betegnek, mivel az EKG görbét 
online egy budapesti kardiológus kolléga is elemzi 
pár perccel annak elkészítése után. Gyermekeknél a 
szív- és érrendszeri betegségek ritkábban fordulnak 
elő, de természetesen a szűrés a 18 év alattiaknál is 
folyik. Náluk is a fő cél az egészséges életmód pro-
pagálása, az erre való nevelés. 

- Online módon valósul meg. Ugyan május ele-
je óta elkezdődött az orvos-beteg találkozás a há-

ziorvosi rendelőkben, de az csak korlátozott szám-
ban és időtartamban valósulhat meg. Így az a faj-
ta szűrés, ami a veszélyhelyzet előtt volt, egyelő-
re még lassabban halad, de az online kapcsolat-
tartás eszközeivel tudunk élni. Hadd mondjam 
el, hogy egy nagyon érdekes dolgot vállaltak föl 
a gyermekgyógyász kollégák. A Madarász Imre 
Egyesített Óvoda tagintézményeiben bábozást tar-

tanak és az előadás segítségé-
vel egy olyan történetet adnak 
elő a körzeti nővérek, amely 
az egészséges életmóddal van 
kapcsolatban. Ezt az egészség-
nevelő programot a veszély-
helyzet elmúltával minden 
óvodában szeretnék bemutat-
ni. Dr. Kásler Miklós, az em-
beri erőforrások minisztere, a 
veszélyhelyzet idejére kiadott 
egy rendeletet, hogy melyek 
azok a feladatok, amelyekben 
a pályázatra jelentkező házior-
vosok részt vehetnek. Nagyon 
lényeges, hogy ezeket a ponto-
kat a programban résztvevők 
ha teljesítik, akkor az beszá-
mításra kerül a projekt végén. 
Ilyen lehetőség a lakosság tá-
jékoztatása, online konzultá-

ciók végzése, a karanténba kerültek segítése, illet-
ve a 65 év feletti kollégák helyettesítése is. Igyekez-
tünk alkalmazkodni a jelenlegi járványügyi hely-
zethez például azzal, hogy gyakorlatilag minden 
praxis egy facebook oldalt hozott létre, ahol nem-
csak információk közlésére van lehetőség, hanem 
interaktív kapcsolattartásra is. A program „ho-
zománya” az, hogy széles lehetőségeket nyitot-
tunk azoknak az online, modern felületeknek, 
amelyek eddig nem voltak jellemzőek az orvos-
beteg kapcsolatokra, viszont ezeknek a segítsé-
gével sokkal közvetlenebb és elérhetőbb lett az 
ellátás a veszélyhelyzet alatt. A betegek jól rea-
gáltak erre a helyzetre, elég könnyen és gyorsan 
át tudtak térni például az e-receptek kiváltására 
is. Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy jól vizsgá-
zott a magyar egészségügyi ellátás és a lakosság 
is ebben az igen nehéz, eddig szokatlan helyzet-
hez való alkalmazkodásban.  

Brehó Mónika               

Három generációval az egészségért
Dr. Cs. Szabó Zsolt háziorvossal beszélgettünk a „Három generációval az 
egészségért programról”, annak célkitűzéséről, tagjairól, célcsoportjáról és a 
távlati elképzeléseikről.

- Mi is pontosan a „Három generációval az 
egészségért program”? 

- A kialakult járványügyi helyzetre való te-
kintettel, hogyan működik a program?

- A szűrésekhez milyen eszközöket hasz-
nálnak?

- Kik a program résztvevői?

- Mi a program célja?
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RIPORT

- Pedagógusként végeztem, huszonöt éven ke-
resztül álltam a katedrán, majd ezt követően 
hagytam el a pályát. Ezután helyezkedtem el egy 
multinacionális cégnél, ahol egy egészen más 
világba csöppentem bele. Hat megyé-
nek voltam a vezetője, ahol kimagas-
ló eredményeket értünk el. Tulajdon-
képpen az előbb említett cégnél sem 
tettem egyebet, minthogy oktattam 
az embereket, viszont sokkal kötetle-
nebb időkeretben, mint azt előtte tet-
tem. Ráébredtem, hogy az én helyem 
az oktatás világát tekintve, a felnőt-
tek közt van. Nagyon szerettem a kis-
gyermekeket tanítani, de mégis a fel-
nőttekkel való foglalkozás teljesítette 
ki az életemet. A nyugdíjkorhatár eléré-
sét követően, a múlt évben fogalmazó-
dott meg bennem az a gondolat, hogy 
továbbra is tanítsak, átadjam azt a tu-
dást, azokat az eszméket, tapasztalato-
kat, amelyekre úgy gondolom más em-
bereknek is szüksége van, lehet - kortól, nemtől 
függetlenül. 2010 óta tanfolyamokra, iskolákba 
járok, elvégeztem a metafizikai intézetben egy 
képzést, gyógymód szakkonzulensként, életvi-
teli-tanácsadóként, stresszterapeutaként teszem 
a dolgom, jelenleg pedig numerológiát tanulok.   

- 2019. március 18-án volt az első. A 
lelki egészség megteremtésével foglalko-
zom az előadásaim kapcsán. Feszegetjük 
az élethez való hozzáállást, a lelki egyen-
súly és egészség megőrzését, amely a tes-

tünkre fejti ki hatását. A létszám tekintetében az 
mondható el, hogy stabilan húsz fő feletti a fog-
lalkozásokon való részvétel. A kialakult járvány-
ügyi helyzet miatt viszont jelenleg online formá-
ban kerülnek az alkalmak megtartásra. A vissza-
jelzések alapján érdeklődőek az emberek, szere-
tik, és örömmel jelentkeznek. Látom az arcukon, 
hogy miután feloldódnak egy-egy ilyen találko-
zás alkalmával, aktív részeseivé válnak ezeknek a 
foglalkozásoknak. Fontosnak tartom elmondani, 
hogy a kulcs abban is van, hogy mindig maga-

mat adom, ami belőlem teljes hitből és 
átéléssel fakad. Vallom, hogy olyan az 
életünk, amilyenné formáljuk! 

- Dr. Csoma Judit berekfürdői refor-
mátus lelkész volt már a vendégünk, 
illetve a Metafizikai Intézet igazgatója 
Kovács Béla, aki a megfelelő életvitel-
ről, a különböző betegségek gyógyítá-
sáról tartott előadást. A terveim közt 

szerepel még - ahogyan a helyzet engedi -, hogy 
természetgyógyászokat, pszichológusokat is meg 
fogok hívni a soron következő alkalmainkra. 

- Szeretnék kimondottan gyakorlati foglalko-
zásokat is tartani, a Beszélgetőkör tagjai számá-
ra. Vágyam, hogy minél több emberhez jusson 
el a kör híre, és egyre több érdeklődő vegyen 
rajtuk részt, akár a környező településekről is. 

Brehó Mónika

„Olyan az életünk, amilyenné formáljuk!”
A kialakult járványügyi helyzet előtt minden hónap első hétfőjén került megren-
dezésre a Déryné Kulturális Központban a Beszélgetőkör. A kör témái általában az 
egészségmegőrzés köré csoportosulnak, amelyet jelenleg a veszélyhelyzet miatt online 
formában tartanak meg. Honnan jött a kör megalapításának az ötlete, milyen korosz-
tály vesz részt a foglalkozásokon és melyek a további elképzelések? Erről kérdeztük 
Agócs Zsuzsannát, a Beszélgetőkör alapítóját.  

- Honnan jött az ötlet?

- Mikor volt az első alkalom, milyen témákat 
érintenek a foglalkozások, milyen a látogatott-
sága?

- Vendégelőadók szoktak-e előadá-
sokat tartani a Beszélgetőkör tagja-
inak?

- Mik a további tervek?

Az ősszel ültetett árvácskák szépsé-
ge már megfakult, a tulipánok is elhul-
lajtották élénk színű szirmaikat, így el-
érkezett az idő, hogy új díszt kapjon vá-
rosunk.

A kedvező, meleg időjárásnak 
köszönhetően már május első he-
tében megkezdődhetett az egy-
nyári virágok kiültetése. A Város-
gondnokság kertészei már he-
tekkel korábban megkezdték az 
ágyások gondos előkészítését. 
Gyakorlott mozdulatokkal végez-
ték el a munkálatokat és alakítot-
ták ki a változatos szín-összeállí-
tású virágágyásokat. Tízezer tő 
virág került ki a közterületre, a 
város több pontján kihelyezett 

virágtartókba. A Sétáló utcát idén 
is hat virágoszlop keretezi, amely-
nek szépsége odavonzza az erre já-
rók tekintetét.

A díszítőérték megőrzése érdekében azon-
nal megkezdődött a növények ápolása, gon-
dozása, ezen belül is a legfontosabb feladat 
ebben a száraz időszakban az alapos és fi-
gyelmes öntözés.

Virágba borult a város
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A tantermen kívüli, digitális okta-
tás bevezetésekor 2020 márciusá-
ban a Katolikus Pedagógiai Intézet 
felmérést készített a tanulók esz-
közhiányának feltérképezésére. En-
nek keretében a Szent Pál Marista 
Általános Iskola rászoruló diákjai 
közül is többen vehették át azt a di-
gitális eszközt, amely segíti őket a 
tantermen kívüli oktatásban.  

Mint megtudtuk, tizenhárom laptop 
használatára váltak jogosulttá az isko-
la diákjai. A kapott eszközök egy ré-
szét az Oktatási Államtitkárság támo-
gatásának segítségével tudták a diá-
koknak biztosítani. A laptopok haszná-
latra kész állapotban Windows 10 Pro 
operációs rendszerrel, a Microsoft Of-
fice csomagja mellett minden általá-

nos használathoz szükséges program-
mal telepítve érkeztek meg az intéz-
ménybe. Május 11-től, hétfőtől pedig 
már tizenhárom család gyermekei dol-
gozhatnak rajta, érhetik el a tanulás-
hoz szükséges oldalakat, készíthetik el 
házi feladataikat nap mint nap.

- A Karcag Városi Önkormányzat és az 
iskolánk szociális bizottságának anya-
gi támogatásával a következő hetekben 
igyekszünk megkönnyíteni tanulóink 
internet hozzáférését is. Intézményünk 
és iskolánk családjai nevében hálásan 
köszönjük ezúton is a nehéz helyzet-
ben nyújtott segítségeket - tudtuk meg 
Dánielné Kacsó Andreától, a Szent Pál 
Marista Általános Iskola intézményve-
zetőjétől. 

Brehó Mónika

Adomány a Szent Pál Marista Általános Iskola részére

Perge Józseffel, a Berek-Víz Kft. 
ügyvezető igazgatójával beszél-
gettünk arról, hogy mikorra vár-
ható a nyitás és milyen szabályo-
kat kell betartani a strandra láto-
gató vendégeknek a kialakult jár-
ványügyi helyzetben. 

Május 22-én, pénte-
ken nyit a Berekfürdői 
Gyógy- és Strandfürdő. 
A jelenlegi veszélyhely-
zet miatt a gyógyvizes- 
és a fedett medencetér 
nem kerül beüzemelésre. 
Így a szabadtéren talál-
ható ifjúsági medencék, 
a gyermekmedence, va-
lamint az uszoda kerül-
het a vendégek haszná-
latába. A vonatkozó út-
mutatók és az előírások 
alapján a beléptetésnél 
a vendégek részére kéz-
fertőtlenítő kerül elhe-
lyezésre, illetve a pénztárakhoz ple-
xiüvegeket szerelnek fel, valamint a 
dolgozókat védőfelszerelésekkel, gu-
mikesztyűvel, illetőleg szájmaszkkal 
és természetesen kézfertőtlenítők-
kel látják el. A vendégeket kihelyezett 
táblák tájékoztatják arról, hogy a szo-
kásos házirenden kívül, melyek azok 
az ideiglenes házirendbe rögzített elő-
írások, szabályok, amelyeket be kell 
tartani. Ilyen például a másfél mé-
teres távolságtartás, avagy a büfék-
nél azoknak a szalagoknak a kihelye-
zése, amelyek segítik betartani a fent 

említett szabályt. A dolgozók számá-
ra plusz feladatot jelent a játszótér és 
a kondipark eszközeinek a naponta 
többszöri fertőtlenítése. A vendégek 
számára a medencetéren kívüli öltöző 
kerül megnyitásra, ami abból a szem-
pontból is előnyös, hogy tágas tér jel-

lemzi, így a távolság betartása nem 
okoz majd különösebb problémát az 
idelátogatóknak, de természetesen a 
kabinok használhatók. 

Mint megtudtuk, dr. Beranek Lász-
ló reumatológus főorvos is megkezdi 
rendelését a strand területén. Az elő-
írásoknak megfelelően betegek viszont 
csak a gyógymasszázst, az elektrote-
rápiás kezeléseket és az iszappakolást 
vehetik, a jelenlegi előírásoknak meg-
felelően igénybe.    

Brehó Mónika

Újra kinyitja kapuit 
a bereki strand

Május 18-án, hétfő reggel elkezdődtek a gyakorlati vizsgák a Kar-
cagi Szakképzési Centrum Varró István Szakgimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégiumban. Az iskola tanműhelyében a 3/11.A gépi 
forgácsoló osztályból hatan Győri József vizsgaelnök és Sánta Lász-
ló, az iskola delegált tanára előtt kezdték el a munkát. Nyolc óra 
alatt egy kúpos-menetes tengelyt kellett készíteniük vizsgafeladat-
ként, az osztály másik fele kedden vizsgázott. A 3/11.D asztalos osz-
tály négy tanulója az egyik gyakorlati helyen, a Kun-Spán Kft-nél 
vizsgázott Gonda Ákos vizsgaelnök és Kiss László intézményi dele-
gált előtt. A vizsga előfeltételét, a saját vizsgaremekét - faasztal, ágy, 
komód - mindenki elkészítette. Öt óra alatt egy falra akasztható 
polcot kellett mindenkinek elkészítenie.

DE

Zajlanak a szakmunkásvizsgák
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2020. május 22. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Edwald Rézfúvós Együttes
19.00 Nagykunsági Krónika
 - Vendég: Sári Kovács Szilvia 
 alpolgármester
 - Karcagi hírek
 - Régi tárgyak a múzeumban
 - Kutyák gondozása
 - Beszélgetés dr. Bartha Júliával
 - Közmunkaprogram
 - Új útalap készül
 - Lezárult az országos haltelepítés
 - Háttér: rendőrök jelentkezését 
 várják
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.30 Karcagi Tükör
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.30 Karcagi Tükör

2020. május 25. hétfő
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Sztárportré
18.50 Látogató
19.20 Székely konyha

20.10 Nagykunsági Híradó
20.30 Így nem játszunk mi 
 - karantén színház

2020. május 26. kedd 
(ism. 2020. május 27. szerda)
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.25 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet
19.25 Látogató - erdélyi utazás
20.00 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise
21.00 Nagykunsági Híradó 
21.15 Térzene: Lituus Rézfúvós Kvintett

2020. május 28. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Gyermekpercek
19.00 Nagykunsági Krónika
 - Aktuális kérdések
 - Karcagi hírek
 - A Pénzügyminisztérium tájékoztató 
 percei
 - Háttér
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.30 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

Május 23. (Szombat)
8.00-13.00 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)        
9.00-18.00 óráig
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 32.) (Tesco)

Május 24. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
A fenti időpontokon túl sür-

gős esetben egészségügyi el-
látás a Háziorvosi ügyeleten 
(Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Anyakönyv
Házasságkötés

2020. május 15. 
Erdei Gabriella - Magyar 
Erik

2020. május 16.
Duka Anita - Kovács Lajos

2020. május 16.
Gulyás Boglárka - Kiss Viktor

Születés
2020. május 15.
Czebeczauer Debóra Márta 
- Saliga József
Kg., Hunyadi utca 39.

Bertalan

Halálozás
Szabó György 
 (1940)

Szakállné Györfi Zsuzsánna 
 (1952)

Gyógyszertári 
ügyelet

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, 
Berekfürdő területére 

vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges 

ünnepnapokra 
(péntek 16.00 órától 

hétfő reggel 07.00 óráig).

Május 23-24.   
 dr. Terjék Imre  
 Karcag, Duna utca 7. 
 Tel.: 06/20-939-4650

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2020. május 29-én jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

 - Munka- és termelésvezető - munkavezető (Kisúj-
szállás),

 - Bolti eladó (Karcag),
 - Éttermi felszolgáló (Kisújszállás),
 - Szakács (Kisújszállás),
 - Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású (Karcag),
 - Növénytermesztő gépész (Karcag),
 - Halászati foglalkozás (Karcag),
 - Lakatos (Kisújszállás),
 - Forgácsoló (Kisújszállás),
 - Hegesztő, lángvágó (Kisújszállás),
 - Általános karbantartó (Berekfürdő),
 - Mezőgazdasági gépkezelő (Karcag),
 - Motorfűrész kezelő (Karcag),
 - Villanyszerelő (Kisújszállás),
 - Takarító és kisegítő (Karcag, Kisújszállás),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatá-

si és szállítási foglalkozás (Kisújszállás).
Érdeklődni a Foglalkoztatási Osztályon 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:

TÁJÉKOZTATÁS
A FIDESZ Karcagi Szervezetének képviselői segítséget 
szeretnének nyújtani fűnyírásban a karcagi lakosságnak. 

A DÍJMENTES FŰNYÍRÁST KIZÁRÓLAG AZ IDŐS, 
BETEG, MOZGÁSSÉRÜLT SZEMÉLYEK VEHETIK 

IGÉNYBE. A LEVÁGOTT FŰ ÖSSZEGYŰJTÉSÉRŐL ÉS 
HASZNOSÍTÁSÁRÓL AZ INGATLAN TULAJDONOSAI 

KÖTELESEK GONDOSKODNI, MIVEL ANNAK 
ÖSSZEGYŰJTÉSÉT ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁT 

NEM TUDJUK MEGOLDANI. 
Kérjük, hogy azon személyek, akik a fenti csoportba 

tartoznak, keressék személyesen, vagy telefonon 
a képviselőket az alábbi elérhetőségeken:

 1. körzet Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8.
 06/30-206-3327
 2. körzet dr. Kanász-Nagy László, Karcag, Kertész J. u. 4.
 06/30-995-1635
 3. körzet Nagyné László Erzsébet, Karcag, Széchenyi sgt. 19.

(Hétköznapi megkeresés esetén kérjük 16 óra után telefonáljon)
 06/30-239-3073

 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b.
 06/30-279-7930
 5. körzet Dobos László, Karcag, Kuthen u. 2.
 06/30-535-0764
 6. körzet Karcagi-Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7.
 06/20-957-9091
 7. körzet Szepesi Tibor, Karcag, Móricz Zs. u. 19.
 06/30-572-0000
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a.
 06/30-240-0413
Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!

FIDESZ KARCAGI SZERVEZETE 
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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.
Garázst vásárolnék Karcagon, 
a Szent István sugárút 1-5-ben, 
vagy a közelében. Azonnal fi-
zetek! Tel.: 06/30-713-7254. 
A tiszti lakásokban városköz-
ponti, másfélszobás lakás, zárt 
udvarral, pincetárolóval eladó. 
Irányár: 13M Ft. Tel.: 06/70-364-
4967.
Városközponthoz közeli, két-
szintes 130 m2-es kockaház, kis 
udvarral, fúrt kúttal, 2 fürdő-
szobával eladó. Irányár: 20 M 
Ft. Tel.: 06/70-364-4967.
Karcagon a Varró utcán, 60 m2-
es, 2 szobás lakás eladó. Tel.: 
06/30-647-7369.
Eladó Karcagon a városköz-
pontban, két generációs, te-
tőteres, jó állapotú, gáz- és 
cserépkályhafűtéses, teher-
mentes, vállalkozásra is alkal-
mas, kertes családi ház (ga-
rázzsal, alsóépülettel) reális 
áron. CSOK igényelhető rá! Tel.: 
06/70-300-9730.
Karcagon, a Rózsa utca 14. szám 
alatt, 700 m2-es, összközműves 
telken, régi típusú családi ház el-
adó. Tel.: 06/30-656-9406.

Állat
Ismét rendelhető hal! (Ponty, 
kárász, folyami harcsa.) Tel.: 
06/20-411-7430.
Nyulak eladók kedvező áron! 
Tel.: 06/30-849-6963.
Tanyasi tyúkokat keresek to-
vábbtartásra 1 éves korig, és 
egy szép kakast. Továbbá csün-
gőhasú 1-2 éves malacot vásárol-
nék. Tel.: 06/30-944-6062.

Társkeresés
40-es, karcsú, hosszú hajú hölgy 
társát keresi egy életre. Tel.: 
06/70-425-3908.

Vegyes
Teljes körű hagyatékot felvásá-
rolok! Örökölte, vagy csak meg-
unta a régi dolgait? Megveszem 
a legmagasabb napi áron, és 
mindent el is szállítok. Hívjon 
bizalommal! Tel.: 06/30-853-
4323.
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.
Vásárolok régi bútorokat, por-
celánokat, nippeket, vitrindí-
szeket, festményeket, órákat, 
régi kerámiákat és mindenne-
mű régiséget, teljes körű ha-
gyatékot. Tel.: 06/20-996-1346.
Vásárolnék mindenféle régisé-
get, hagyatékot (tollat, dunnát, 
párnát, fateknőt, babakádat, 
spalettát, hentelőasztalt, gya-
lupadot, porcelánokat, stb.). 
Tel.: 06/30-304-9643.
Régi típusú esztergagép, áll-
ványos köszörű, rúdacélhajlító, 
körgyűrű-hajlító, kovács satu, 
kovács üllők, kovácstűzhely el-
adók. Tel.: 06/59-313-369.
Tűzifa (akác, tölgy) méteres 
vagy konyhakész eladó. Tel.: 
06/70-384-5283.
Nyudíjasként bevásárlást, vasa-
lást vállalnék. Ugyanitt női ke-
rékpár, kombi hűtő, nosztalgia 
kocsi, 1 db fehér előszobafal el-
adó. Tel.: 06/30-381-0557.
Fűnyíró, papírtéglanyomó-prés, 
mobil kemence, kerti szerszá-
mok, asztalok, székek, szekré-
nyek és TV eladó. Tel.: 06/30-
216-9216. 
Egytengelyes traktorutánfutó, 
faredőny (180x160-as), mosdó-
kagyló, villanymotor (380 V-os, 
1100 W-os, 2850 fordulatos), zárt-
szelvény (160x160-as) és 2 db aj-
tólap (90x205-ös) eladó. Tel.: 
06/70-560-7569.

Eladó minőségi tűzifa (100x 
100x170 cm) szálában bükk, 
tölgy (25.000 Ft/fm), ugyanitt 
kalodában (28.000 Ft). Ingyen 
fuvar! Tel.: 06/70-351-6936.
Simson Schwalbe segédmo-
tor megkímélt, jó műszaki ál-
lapotban, betegség miatt ol-
csón eladó. Alku lehetséges. 
Tel.: 06/30-472-6237.
Olcsón eladó 4 db Bridgestone 
nyári gumi (205/55, R16-os). 
Tel.: 06/30-320-3846.
Női tánccsoportoknak hagyo-
mányőrző népviseletek, széles 
választékban és méretekben 
kölcsönözhetők. Tel.: 06/30-
944-6062.
Eladó 1 db újszerű 2 személyes 
sátor, 1 db 4 személyes katonai 
sátor, kerti úszómedencék (ki-
csi és nagyobb méretű), úszó-
gumik és vízi játékok, kempin-
gezéshez gázmelegítő, székek, 
gumimatrac, egyéb tárgyak. 
Tel.: 06/70-300-9730.
Eladó madárkalitkák (kicsi és 
nagyobb méretű), 1 db gyer-
mekheverő,  gázkályha (2 
égős, sütős), csillárok, guru-
lós tálalókocsi, 1 db 4 szemé-
lyes konyhai sarokülő, 1 db 
faragott, új állapotú fali téka 
(tölgyfából). Tel.: 06/70-300-
9730.
Eladó zenélőknek, zenét tanu-
lóknak 1 db új „B” hangolású 
klarinét (tokkal együtt), és 1 db 
körpáncélos, kitűnő állapotú 
Lauberger&Gloss rövid zongo-
ra, értékének megfelelően. Tel.: 
06/70-300-9730.
Vendéglátósok figyelmébe, de 
otthoni használatra is kiváló-
an alkalmazhatók! Eladó 1 db 
6 csirkés grillsütő, 1 db új elekt-
romos krumplisütő, 1 db elekt-
romos amerikai palacsintasütő. 
Tel.: 06/70-300-9730.
Eladó új Hajdu centrifuga (soha 
nem használt), pillérzsalu, zsa-
lukő, térkő és új kéménytégla. 
Tel.: 06/30-647-6496. 

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

Üvegezés-képkeretezés! Sári 
Mihály egyéni vállalkozó, Kar-
cag, 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, udva-
rok takarítását, terepek tisztí-
tását. A legkedvezőbb árakkal 
dolgozunk! Bármilyen nemű 
földmunkát, kubikmunkákat 
is elvégzünk, nagy felületek 
aszfaltozását, zúzalékolását. 
Akár részletfizetés is meg-
oldható. Hívjon bizalommal! 
Nyugdíjasoknak kedvezmény! 
Tel.: 06/30-853-4323.

Mindennemű kőműves és se-
gédmunkát, udvartakarítást, 
padlástakarítást, sírhely és sír-
kőtisztítást, épületbontást, te-
reprendezést, lomtalanítást vál-
lalok olcsón! Pontosan, gyorsan, 
határidőre. Tel.: 06/20-593-7075.

Fűnyírást és késköszörülést vál-
lalok! Érd.: Kg., Délibáb utca 81. 
Tel.: 06/30-959-3352. 

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

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

Azonnali kezdéssel gyakorlattal 
rendelkező villanyszerelőt és 
segédmunkást keresünk. Tel.: 
06/30-329-0726.

Festést, mázolást, tapétázást, 
gipszkarton-szerelést, kül-
ső homlokzatfestést, csator-
nafestést, hőszigetelést válla-
lok. (Balogh Lajos, megbízha-
tó, öreg szaki.) Tel.: 06/70-530-
0852.

APRÓHIRDETÉS

TISZTELT 
OLVASÓINK!

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 
HIRDETÉSEK

 VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 
NEM VÁLLAL 

FELELŐSSÉGET!

Tűzifa (akác, tölgy) 
méteres vagy 

konyhakész eladó. 

06/70-384-5283

Lapzárta: 
2020. május 25. 
(hétfő) 12.00 óra

Hirdessen Ön is 
a Karcagi 

Hírmondóban!

Apróhirdetés
 már 200 Ft-tól!

Nyitvatartás:
Hétfő: 

8.30 - 11.30 óráig

Kedd: 

8.30 - 11.30 óráig

Szerda: 

8.30 - 11.30 óráig

Csütörtök: 

8.30 - 11.30 óráig

Pénteken 
nincs hirdetésfelvétel.

Ha nem akar lemondani  
a kávézás öröméről, de az 
egŽszsŽgŽre is szeretne odaÞgyelni, 
a megoldást itt találja. 

A Ganoderma feketekávé  
2 az 1-ben egyedi recept alapj‡n,  
a legjobb minőségű instant kávéból 
és ganodermakivonatból készül. 

Bővebben: www.ganoderma-kave.info   +36 30 861 4387

Ganoderma kávé
– a kávézás új élménye
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Keresztrejtvény
Kedves Olvasóink!

Új játékot indítunk olvasóinknak. Az időről-időre 
megjelenő keresztrejtvényt érdemes megfejteni és a 
helyes megoldásokat elküldeni szerkesztőségünk cí-
mére, hisz minden alkalommal értékes nyereménye-
ket sorsolunk ki.

Az eheti játékunk nyereménye:

A Városi Önkormány-
zat Városgondnoksága 
felajánlásából paprika-
palántákat sorsolunk ki, 
így a szerencsés nyertes 
elindíthatja saját kert-
programját.

Beküldési határidő: 2020. május 29. (péntek)

A Filharmónia Magyarország Térzene programja Karcagon má-
jus 13-án, szerdán a szolnoki Szimfonik Harsona Együttes műso-
rával folytatódott. Az együttes először a Sétáló utcában, a szökő-
kutak előtt a Kossuth tér bérházaiban lakóknak és az arra járók-
nak kedveskedett népszerű dallamokkal, majd a Táncsics krt.-i la-
kótelep játszóterénél és a Nagyvénkerti lakótelepen adott karan-
tén-koncertet. 

Mint Mester Ádám, a zenekar tagja elmondta, számukra is 
öröm, hogy legalább már ilyen szabadtéri koncerteken játszhat-
nak, s bár sokszor az emeleti ablakokból vagy többméteres tá-
volságból hallgathatják csak őket, az így kapott tapsok az együt-
tes tagjainak is feltöltődést jelentenek, hiszen már nagyon szeret-
nének próbákra járni és fellépésekre készülni. A zenész reméli, 
hogy hamarosan nagyobb koncertek is lesznek, és akár a Szolnoki 
Szimfonikusokkal - hiszen a harsonások ebben az együttesben is 
játszanak - visszatérhetnek még a nyáron Karcagra.

DE

Térzene


