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Bringatúra

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyv-
tár és a Karcagi Sportegyesület második alkalommal szervez-
te meg a Kerékpártúra a Balaton körül programot. A csapat 
vonattal utazott a helyszínre, majd kezdetét vette a 270 km-
es tekerés. A túra 6 éjszakáját 5 szálláshelyen töltötték, na-
ponta átlagosan 40-50 km-t bicikliztek. Az időjárás nem volt 
mindig kegyes hozzájuk, de az esővel, kánikulával, szembe-
széllel hősiesen megküzdöttek. A túrán 37 karcagi és 11 püs-
pökladányi biciklista vett részt. A nagy csomagok szállítá-
sa és a váratlan helyzetek megoldása a csapatot kísérő mikro-
busz feladata volt. Gratulálunk teljesítményükhöz.

A napokban Karcagra 
szállították az ERDÉLYEN 
INNEN – ALFÖLDÖN TÚL 
A Fekete-Kőrös völgye a 

századfordulón című kiál-
lítás. A tárlat Györffy Ist-
ván születésének 130. év-
fordulójának alkalmából 
lesz kiállítva a Nagykun-
sági Kulturális Napok ren-
dezvénysorozatának része-
ként.

Nagy Molnár Miklós múze-
umigazgató:

„Ezt a kiállítást Györffy 
tiszteletére állították össze a 

Néprajzi Múzeum munkatár-
sai. Ez Györffy István Fekete-
Kőrös völgyi gyűjtését tartal-
mazza, amely eddig még so-
sem került kiállításra. A Nép-
rajzi Múzeumban ennél jóval 
bővebb kiállítás volt látható, 
mert ott az összes ezzel kap-

csolatos és még későbbi ku-
tatások eredményeit is be-
mutatták. Itt viszont főképp 
azt fogjuk kiállítani, amit 
Györffy István kutatott és 
gyűjtött. Kerámiát nem hoz-
tunk, azonban olyan viseleti 
anyagok lesznek megtekint-
hetők, amelyeket eddig nem 
lehetett látni. Fényképek is 
lesznek abból az időszak-
ból, hiszen Györffy nagyon jó 
etnofotográfus volt. Ezek kö-
zött vannak olyan felvételek 
is, amelyek 3D-és szemüve-
gen keresztül nézhetők, tehát 
a régi technikát modern kön-
tösbe bújtatták a szakembe-
rek. Azt hiszem, hogy ez egy 
izgalmas kiállításnak ígérke-
zik.

A tárlat augusztus 16-án, 
szombaton délután nyílik és 
október 11-ig lehet látogatni, 
azért, hogy a tanév kezdeté-
vel az iskolások is megtekint-
hessék.”

-dh-

Megérkezett a legendás gyűjtemény

Az érkezés pillanatai

Pillanatkép a 2013-as aratófelvonulásról
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Közéleti szilánkok

A Szent István-i 
mítoszok

Államalapító nagy és szent 

királyunkról számtalan legenda és 

mítosz alakult ki, amit a történészek 

a legnagyobb igyekezet mellett sem 

tudtak még tisztázni. Kevés az írott 

forrás, csak közvetett  – ráadásul 

sok helyen ellentmondó – adatok 

halmazaiból tudtak történészeink 

összerakni egy olyan képet, amely 

lineárisan is plasztikusnak tűnik. 

Születésének pontos idejét és 

helyét sem sikerült egyértelműen 

meghatározni, így aztán 969-

et, és Esztergomot fogadták el 

közmegegyezéssel. Halála idejét 

– ha helyét nem is – már többé-

kevésbé pontosan be tudták 

határolni; 1038. augusztus 15. Az 

biztos, hogy az eredeti neve, a Vajk, 

az türk eredetű volt, és a török bej 

megfelelője. (Ami a türk népekkel 

való rokonságra utal. Életéről 

már sokkal több pontos adat áll 

rendelkezésre és uralkodásának és 

államalapításának részleteiről.)

De nem is az életművéről akarok 

most írni, hanem egy ma már 

feledésbe merült nagy drámáról, 

amit Ratkó József magyar költő és 

író írt meg pontosan 30 évvel ezelőtt 

és 1985. január 12-én mutattak be 

először Nyíregyházán. Ami szintén 

egyfajta „mítosznak” is felfogható, 

amelyben a karcagi származású 

Csikos Sándor színművész alakította 

István királyt, nagy invencióval és 

átéléssel. Néhány hónappal később 

pedig Karcagon is bemutatták nagy 

sikerrel, hasonló szereposztással. 

Ratkó József drámájának a címe 

„Segítsd a királyt”. Azóta is eléggé 

mostoha a mű sorsa. Azért említem 

meg ezt a darabot, mert István 

királyról nagyon kevés drámai mű 

íródott, és „Ratkó József emlékév” 

is van. Augusztus 9-én volt Ratkó 

születésnapja. Most avatták 

első köztéri egész alakos szobrát 

Nagykállóban. Lezsák Sándor, az 

országgyűlés alelnöke mondott 

ünnepi beszédet, valamint legjobb 

barátja, a tiszadobi könyvtáros-

költő, Bugya István.

Érvényesek ma is Kósa Ferenc drámát 

méltató sorai: „A földkerekség 

valamennyi népe valószínűleg 

ugyanúgy őrlődik múltja és 

jövője szorításában (…) Csak mi 

örvendhetünk is a szerencsének, 

hogy akadt egy bölcs királyunk, aki 

megsejtette az egyetemes létezés 

mélyebb természetét, egyszersmind 

megmaradásunk titkát, és volt 

bátorsága sejtéseit az öntudat és a 

tett rangjára emelni. Máig érvényes 

parancsolattá”

- ács -

KÖZÉLET

TÁJÉKOZTATÁS

A Fidesz Karcagi szervezetének képviselői segítséget szeretnének nyújtani 
idős, beteg, mozgássérült, illetve gyermeküket egyedül nevelő lakótársaink-
nak a fűnyírásban.

Kérjük, aki szeretné, hogy térítésmentesen lenyírjuk háza előtt a gyepet, 
keresse személyesen, vagy hívja: 

 1. körzet Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8. 06-30-2063327
 2. körzet Kovács Sándor, Karcag, Táncsics krt. 23. 06-30-6908103
 3. körzet Kovácsné Kerekes Katalin, Karcag, Kazinczy u. 10/a. 06-30-8501848
 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b. 06-30-2797930
 5. körzet Dobos László, Karcag, Kuthen u. 2. 06-30-5350764
 6. körzet Karcagi – Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7. 06-20-9579091
 7. körzet Csányi Sándor, Karcag, Kisújszállási u. 137/c. 06-30-6551115
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a. 06-30-2400413
Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
Üdvözlettel:

FIDESZ – MPSZ KARCAGI CSOPORTJA 

Augusztus 4-én soron kí-
vüli ülésen, mindössze egy 
előterjesztésről szavaztak a 
képviselők. A napirend tár-
gya a „Nagykunság főtere – 

Karcag városközpont funkció-
bővítő fejlesztése” című pályá-
zat megvalósításához szükséges 
saját forrás biztosítása volt. Az 
Észak-Alföldi Operatív Prog-
ram keretében kiírt ide vá-
gó pályázatot az önkormány-
zat még a tavalyi évben nyúj-
totta be.

A négy részre bontott pro-
jekt keretében a Városháza 

épülete, a Déryné Kulturális, 
Turisztikai, Sport Központ 
és Könyvtár, a Piaccsarnok 
felújítása, valamint a város-
központ térrendezése való-

sul majd meg. 
A már lezajlott 
közbesz er z és i 
eljárásban több 
ajánlattevő is 
részt vett. A ki-
vitelezésre tett 
l e g k e d v e z ő b b 
ajánlat elfoga-
dását követően 
ezúttal a Képvi-
selő-testület az 
51 milliós saját 

forrás biztosításáról döntött. 
Az előterjesztést két ellensza-
vazat mellett fogadták el vá-
rosunk vezetői, így a projekt 
megvalósításához szükséges 
önerőt az idei költségvetés 
terhére biztosítja a város.

A munkálatok megkezdésé-
ről és menetéről lapunk rend-
szeresen beszámol majd.

-dh- 

A 8. sz. választókerület 2014. július 30-án tartotta hagyo-
mányos nyári kirándulását. Kenderesre látogattak, ahol a 
„Horthy túraútvonal” emlékhelyeit tekintették meg. A ki-
rándulás során a helyi idegenvezetőtől kaptak tartalmas tá-
jékoztatást a nevezetességekről. A kiránduláson 57-en vettek 
részt. A túra szervezője Pánti Ildikó önkormányzati képvise-
lőnő volt. Beszámolója szerint értékes, felejthetetlen, szép ki-
ránduláson vettek részt.

Az idén is megsütik a Kár-
pát-medence kenyerét Szolno-
kon. A rekordméretű, 200 ki-
lós cipót Szent István napjá-
ra sütik a megyeszékhelyen. 
A kenyeret a székely Diószegi 
László vezetésével öt határon 

túli város pékmestere fogja 
dagasztani augusztus 19-én a 
Szolnoki Művésztelepen, ahol 
tavaly épült meg Közép-Euró-
pa legnagyobb házi kenyérsü-
tő kemencéje. Az óriási cipót 
dr. Fazekas Sándor földműve-
lésügyi miniszter, városunk 
és térségünk országgyűlé-
si képviselője és Septe József, 
a Magyar Pékszövetség elnö-

ke emelik ki a kemencéből az 
ünnep reggelén. A felszentelés 
után szétosztják az ünneplők 
között. Karcagon augusztus 
20- án az Újkenyér szentelése, 
a kenyér megáldása várható-
an 17 óra után kezdődik, ahol 

a földművelésügyi tárca veze-
tője mond beszédet. Az új ke-
nyeret megáldja és megszente-
li: Nagytiszteletű Koncz Tibor 
elnök-lelkész, és Főtisztelendő 
Gulyás Zsolt plébános, érseki 
tanácsos. A karcagi rendezvé-
nyen több száz szelet újkenye-
ret osztanak szét az érdeklő-
dők között.

Balogh Andrea

Testületi ülés

Kirándulás

Meghívó
A 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője vá-

rosi, helyismereti kirándulásra hívja és várja a választóke-
rület érdeklődő lakóit (nagyszülő – szülő – unoka korosz-
tályig).

Időpontja: 2014. augusztus 27. (szerda) 14 órai kezdet-
tel.

Helyszíne: Kántor Sándor fazekasház (Erkel F. u. 1.)
Gyülekező: 13:45 órától a fazekasház udvarán.
A részvétel díjmentes.
A fazekasház látogatását esős időben is megtartjuk.
Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár:

Pánti Ildikó
a 8. sz. választókerület képviselője

Kárpát - medence kenyere

Az idén tizenhat gyermek-egészségügyi intézmény osztoz-
hat a K&H gyógyvarázs program 20 millió forint összértékű 
támogatásán. 102 pályázó közül választotta ki a szakmai zsű-
ri azt a 16-ot, amelyet támogatásban részesít. A program idén 
10 kórházat, 5 mentőállomást és egy védőnői szolgálatot támo-
gatott. A legnagyobb értékben kórházunk vásárolhat eszközö-
ket, mintegy 2,6 millió forintért. A döntésnél a zsűri figyelem-
be vette a pályázók igényeit, gazdasági helyzetét, ellátottságát, 
az ott kezelt betegek veszélyeztetettségét és az igényelt műsze-
rek várható kihasználtságát. Nagyné László Erzsébet, a karca-
gi kórház főigazgatója lapunknak elmondta: Az Intézményünk 
által a pályázatban megjelölt összesen 14 db eszközt a K&H 
Csoport és a K&H Egészséges Nemzetért Alapítvány gyermek-
egészségügyi támogatási programja keretében az Alapítvány 
fogja beszerezni és térítésmentesen az Intézmény tulajdoná-
ba adni. Kórházunkban több mint 3000 beteg gyermek ellátá-
sa történik évente, és az ellátott gyermekek több mint egyhar-
mada 6 év alatti beteg. 

A következő lapszámunkban folytatjuk.

A Kátai Gábor Kórház nyerte a legnagyobb 
összeget
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AKTUÁLIS

Az idei Nagykunsági Kultu-
rális Napok rendezvénysorozat 
is hagyományosan több napos 
lesz városunkban. Az előkészü-
letekről, a programokról a ren-
dezvény fő szervezőjét Szepe-
si Tibort, a Déryné Kulturális, 
Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár megbízott igazgató-
ját kérdeztük.

- Az idei XXIII. Nagykunsá-

gi Kulturális Napokra szép és 
tartalmas programokat pró-
báltunk összeállítani, amely 
ebben az évben hat napos ren-
dezvénysorozatot takar. Már 
augusztus 15-én megkezdődik 
és augusztus 20- án az ünnepi 
programokkal zárul. Most au-
gusztus 20-a szerdára esik, így 
ennek megfelelően kellett ösz-
szeállítanunk a programokat. 

Természetesen fontos szem-
pont volt, hogy ne legyen zsú-
folt és a kulturális napok jelle-
gének megfelelően minden te-
rületét felölelje a kultúrának. 
Lesz többek között konferen-
cia, könyvbemutató, kiállí-
tás nálunk is, és a Györffy Ist-
ván Nagykun Múzeumban is, 
Istentisztelet, ünnepi önkor-
mányzati ülés, horgászverseny, 

sportrendezvé-
nyek, biciklitúra, 
koncertek. 

- Lesz-e idén 
Aratóbál?

- Természete-
sen, augusztus 
16-án kerül meg-
rendezésre az idei 
bál az Euró Kft 
ebédlőjében.

- Mikor lesz az 
Aratófelvonulás?

- Augusztus 
20-án lesz az 

Aratófelvonulás, az érdeklődők 
a szokásos útvonalon követhe-
tik figyelemmel a felvonulást.

- Hol kerülnek megrendezésre 
a huszadikai programok?

- A központi rendezvények 
a Kálvin úti kereszteződésben 
felállított színpadon kerülnek 
megtartásra. Itt fogadjuk majd 
a felvonulókat várhatóan 17 
órakor és itt lesznek a délutáni, 

illetve az esti koncertek is. A 
Templomkertben a gyerekeket 
várjuk, ahogyan a Birkafőző 
Fesztiválon is, itt délután há-
rom órakor bábjáték kezdődik. 
Este pedig koncertekkel várjuk 
a nagyközönséget. Kiegészítő 
programként a Kálvin úton vé-
gig kirakodóvásár és kézműves 
élelmiszerek vására várja az ér-
deklődőket.

- Lesz-e tűzijáték?
- Igen lesz, az estét a ha-

gyományoknak megfelelően 
a Szent István napi tűzijáték 
fogja zárni, melyet az Angyalos 
kútnál rendezünk meg. 

- Köszönöm az interjút, sikeres 
rendezvényt kívánunk!

Balogh Andrea

Idén is lesz tűzijáték
A karcagi Jobbágy Sára lett 

Kunország Szépe a kisújszál-
lási strandfürdőben augusz-
tus 2-án (szombaton) meg-
rendezett II. Kunország Szé-
pe Választáson. Karcagi, kis-
újszállási, törökszentmiklósi, 
püspökladányi, abonyi, bu-
dapesti, szolnoki, debreceni, 
tiszaroffi, gyomaendrődi lá-
nyok vállalták a megméretést 

a közönség és a zsűri előtt, 
melynek elnöke Sárfalvi Pé-
ter, Világ- és Európa-bajnok 
öttusázó volt.

A tizenkét lány előbb ut-
cai ruhás, majd fürdőruhás és 
koktélruhás bemutatója után 
Jobbágy Sára fejére került a 
korona. Első udvarhölgye a 
debreceni Király Evelin, má-
sodik udvarhölgye az abonyi 
Gaál Tímea lett.

Jobbágy Sára két éve a 
Nagykunság Szépe Szépség-
versenyen harmadik volt. 
A mostani győzelem nagy 
örömmel tölti el a 24 éves 
lányt, aki jelenleg mester-
képzésen vesz részt a nyír-
egyházi főiskolán. Tizenhét 
éve zongorázik és rendszere-
sen sportol. Barna hajú, bar-
na szemű, 166 centi magas, 

53 kilogramm. Mellbőség: 85 
cm, derékbőség: 63 cm, csí-
pőbőség: 85 cm. Kedvence a 
tyúkhúsleves, a tört burgo-
nya rántott hússal és a birka-
pörkölt. A versenyen családja, 
barátai szurkoltak neki. Nem 
számított a győzelemre, így 
nagyon boldog, hogy az ő fe-
jére került egy évre a korona 
és ő lesz a Kumánia arca is.

DE

Karcagi lány lett Kunország Szépe

A hét kérdése: Szokott Ön fesztiválokra járni?

Június 19-én a Madarász 
Imre Egyesített Óvoda Peda-
gógusnapi ünnepségén Do-
bos László, Karcag város pol-
gármestere adta át a Kar-
cag Város Kultúrájáért Dí-
jat Hopka Józsefnének. Az 
óvodapedagógus 1976-tól – 
1981-ig a Jókai úti óvodában 
dolgozott, 1981 augusztu-
sától a Kuthen úti óvodában 
dolgozik. 1989 szeptemberé-
től a 2. sz. Óvodai Egység ve-
zető helyettese volt 1995 de-
cemberig, 20 évig gyermek-
védelmi feladatot látott el. 
2007-től a mai napig tagin-
tézmény vezetői feladatokat 
lát el csoportbeli munkája 
mellett a Kuthen úti tagóvo-
dában. 2005-ben Hajdúbö-
szörményben szakvizsgát és 
szakirányú végzettséget tett 
– differenciáló fejlesztőpeda-
gógus szakirányban. Vezetői 
szerint olyan pedagógus, aki-
nek munka morálja példamu-

tató, amit a szülők, kollegái 
és az óvodavezetés elismer-
nek. Fontosnak tartja, hogy 
a csoportjában és tagóvodá-
jában járó gyermekek a vá-
rosi intézmények által kiírt 
pályázatokon részt vegyenek, 
a gyermekek sikereket értek 
el mesemondó versenyen és 
rajzpályázatokon. Szakmai 
felkészültsége elhivatottsága, 
hitelessége határozott szemé-
lyisége ösztönzi a közösséget 
az egyre magasabb szintű mi-
nőségi munkára. Munkáját 
mindenkor a pontosság, lel-
kiismeretesség, egyenletes-
ség jellemzi. A gyermekek ne-
velését, személyiségfejleszté-
sét minden napi munkájában 
magas szinten végzi. Kedves, 
szerény pedagógus, aki tü-
relemmel és nagy szeretet-
tel neveli a csoportjába járó 
gyermekeket.

Gratulálunk az elisme-
réshez!

Kitüntetések, elismerések

Augusztus 20-án a Kálvin téri színpadon fellépnek:
Pintácsi Viki Kormorán Memory BandGroovehouse

Nagy Péter
egyetemi hallgató

2006-ban voltam először 
fesztiválon, de akkor még nem 
maradtam végig, nem aludtam 
ott. Azóta viszont minden év-
ben megyek és két-három éve 
már végig bulizom a fesztivá-
lokat. Van egy zenekarom is, 
amellyel már több kisebb és 
nagyobb fesztiválon is szere-
peltünk.

Balog Adrien Lilla és
Kovács Liliána
diákok

Korábban nem jártunk 
ilyen rendezvényekre. Most, 
ezen a nyáron volt az első al-
kalom, hogy eljutottunk egy 
zenei fesztiválra. Az elejé-
től a végéig ott maradtunk és 
nagyon jól éreztük magun-
kat. Nagyon jó volt a hangu-
lat.

Fotók: Internet

Németh Mihály
MÁV-START alkalmazott

Szoktam fesztiválokra jár-
ni, de az utóbbi években in-
kább az úgymond családi-
as légkörű, underground 
rendezvényeket részesí-
tem előnyben. Ilyen az 
Arlóban tartott Hellness 
Hétvége, vagy a felvidéki 
Nagycsalomján megrendezett 
Metal Forever Festival.
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Július 27-én immár hu-
szadik alkalommal rendez-
ték meg Karcagon a Medgyesi 
Mihály Emlékversenyt, ame-
lyen a megye koronglövői mé-
rettették meg magukat. A 
verseny névadója egykoron a 
Nagykun Vadásztársaság tag-
ja volt, aki maga is jól szere-
pelt a megyei koronglövő ver-
senyeken. 1993-ban sajnos 

egy váratlan baleset követ-
keztében hunyt el.

Varga Szabolcs, a rendez-
vény egyik házigazdája el-
mondta, hogy ez a megyei va-
dászkamara által támogatott 
fordulópontos versenyek kö-
zé tartozik. Az ötven koron-
gos lövészet két pályán zajlott, 
mindkét pályán 25 koron-
got kellett lőni. A versenyzők 
senior és veterán kategóriák-
ban, valamint csapatban is 
indulhattak, de vendégként 

részt vehettek olyanok is, akik 
nem tartoznak a megyei ka-
mara tagságába.

Eredmények: Egyéni: 1. Bé-
res Mihály 46 találat Nagy-
kun Vt. Karcag, 2. Fara-
gó Zsolt 45 találat LEHEL 
Vt. Jászerény, 3. André An-
tal 44 találat Jagermaster 
Törökszentmiklós. Veterán: 
1. Pásztor András 36 találat 

Törökszentmiklós, 2. Szabó 
Gyula 34 találat Abádszalók, 
3. Nyitrai Károly 32 találat 
Karcag. Csapat: 1. LEHEL Vt. 
Jászberény (1. csapat) – Pes-
ti József, Pesti Dávid, Faragó 
Zsolt 125 találat, 2. Nagykun 
Vt. Karcag (1. csapat) – Béres 
Mihály, Varga Szabolcs, Né-
meth László 121 találat.

3. LEHEL Vt. Jászbe-
rény (2. csapat) – Gál Péter, 
Gyenes Attila, Szabó Péter   
16 találat

XX. Medgyesi Mihály Emlékverseny

A Karcagi Református Egy-
házközség fenntartásában 
működő mindkét iskolában 
pályázati és saját forrásból 
több tízmilliós felújítások zaj-
lanak a nyári szünetben. A 
részletekről Koncz Tibor el-
nök-lelkészt kérdeztük.

- A gimnáziumban nagyon 
jelentős munka zajlik, KEOP-
os pályázat segítségével teljes 
fűtésrekonstrukcióba kezd-
tünk. A régi lemezradiátoro-
kat, valamint a már lassan 
40 éves gázkazánjainkat is a 
legmodernebbre cseréljük. Ez 
mintegy 60 millió forintba 
kerül. Ezzel együtt a festés, a 
radiátorok melletti fal javítá-

sa is megtörténik. A nagyon 
jelentős felújításnak ez az el-
ső lépése, mert egy modern, 
korszerű megoldással, nap-
elemeket telepítünk a torna-
terem tetőzetére. Így együtt, 
kompletten az a célunk, hogy 
látványosan javuljon a fű-
tés hatásfoka, másrészt belé-
pünk mi is a 21. század elvá-
rásainak megfelelően a meg-
újuló energia felhasználásba. 
A továbbiakban a nyílászórák 
cseréjét célozzuk meg. Ehhez 
keressük a pályázatot - sorol-
ja Koncz Tibor, akitől meg-
tudtuk, a Kálvin út 2. szám 
alatti református általános 
iskolában első ütemben a fa-

lak állapotának helyreho-
zatala a feladat. A Kálvin út 
5. szám alatti épületben pe-
dig a tetőszerkezetet javítják, 
a gerincen kicserélik a kúp-
cserepeket és megerősítik a 
héjazatot. Az udvarban is fej-
lesztésre készülnek, a gye-
rekek számára egy komfor-
tos játszóteret alakítanak ki, 
várhatóan az őszi szünetben. 
Megszépült a Kálvin 2. számú 
iskola udvara is, a technikai 
személyzet a nyáron rendbe 
tette a könyvtár és a bejárat 
közötti zöldterületet.

A református iskolákban a 
tanévnyitó augusztus 31-én 
lesz, délelőtt a gimnázium, 
délután az általános iskolá-
soknak. Utóbbiban 3 első osz-
tály indul, a gimnáziumban 
még alakulóban a létszám a 
beiratkozások miatt, várha-
tóan itt is három elsős osz-
tályt indítanak. A növek-
vő gyereklétszámhoz mind-
két intézményben biztosított 
a szakos ellátottság, így min-
den feltétel adott a sikeres 
2014/15-ös tanévkezdéshez.

DE

Felújítások az egyházi iskolákban

Főtéri Muzsika

Fotó: Internet

Nyaranta több alkalommal várják az érdeklődőket a Kos-
suth térre „Főtéri Muzsikára” a Déryné Kulturális Központ 
szervezésében. Augusztus elsején, kora este, a jól ismert 
Matchboys zenekar adott jó hangulatú koncertet a Sétáló ut-
ca végén felállított filagóriánál. A hosszú évek óta aktívan 
működő csapat az idén sem tétlenkedett. Somogyi Viktor gi-
táros – aki a zenekar énekese és egyben vezetője – elmondta, 
hogy zömében a környéken játszanak, Berettyóújfalutól Ti-
szafüredig, Karcagtól Debrecenig, de az idén sikerült eljutni-
uk Balatonboglárra is, ahol az Országos Strandfoci Bajnokság 
döntő rendezvényén álltak színpadra.

A srácok néhány éve egy hanganyagot is rögzítettek, ame-
lyen az általuk játszott program gerince hallható. Viktor ez-
zel kapcsolatban azt mondta, hogy jelenleg nem terveznek új 
felvételt, de ha változás áll be a megszokott programban, ak-
kor nem kizárt, hogy újra stúdióba vonulnak majd a jövőben.

-dh-

Véget ért az „ Érted és a Kö-
zösségért – karcagi fiatalok 
társadalmi integrációját se-
gítő programok” pályázat. A 
záró rendezvényt az Ifjúsági 
Házban tartották.

- 2010-ben került beadás-
ra az a pályázat, melyet még 
az Ifjúsági Ház nyújtott be, 
s amikor 2012-től elkezdő-
dött a megvalósítása, már 
a Déryné kereteiben kezd-
tük el- mondja Szepesi Tibor, 
projektmenedzser, a  Déryné 
Kulturális Turisztikai Sport 
Központ és Könyvtár megbí-
zott igazgatója.

A pályázat a karcagi fiata-
lok elhelyezkedését segítette, 
s mivel akkor még az Ifjúsá-
gi ház zárva volt, a Sportcsar-
nok lett a központja. Ott vol-
tak a képzések, tanácsadások 
rendezvények. Az Ugrópont 
kifejezés jól utal a pályázat 
céljára, valahonnan eljutni 
valahová – sorolja a vezető. 
A pályázat segítségével fel-

készítettük a szakembereket, 
akik részt vettek a program-
ban, beszereztük a megvaló-
sításhoz szükséges eszközö-
ket. szakmai anyagokat, meg-
szépítettük a környezetet, 

ahová vártuk 
a fiatalokat. A 
Spor tc sa r nok 
udvarán egy 
olyan szabadté-
ri konditermet 
a l a k í t o t t u n k 
ki, mely a régió-
ban is egyedül-
álló. Azt gondo-
lom sikeres volt 
a program, ne-

künk, akik dolgoztunk ben-
ne óriási tapasztalatot jelen-
tett, akik részt vettek benne, 
azoknak, pedig sok-sok él-
ményt.

Dr. Juhász 
Erika, a Deb-
receni Egye-
tem tanszék-
vezetője, főis-
kola docens, 
a projekt if-
júsági szakér-
tője elmond-
ta, a projekt 
nagy mérték-
ben hozzá-
járult ahhoz, hogy a fiatalok 
szeressenek Karcagon élni. A 
kiscsoportos, klubfoglalko-
zásokon rengeteg ismerettel 
gazdagodtak és kaptak sze-

mélyes tanácsot is esetenként 
problémáikra. A nagy ren-
dezvényeken pedig sok új él-
ménnyel gazdagodtak. Továb-
bi előny, hogy egy informá-
ciós pontot is kialakítottak, 
ahol személyes információkat 
kérhetnek a fiatalok.

Kovácsné Kerekes Kata-
lin, az Oktatási, Kulturá-
lis és Sport Bizottság elnöke, 
szakmai vezető szerint is si-
keres volt a program. Az ön-
kormányzat mindig fontos 
feladatának tartotta az ifjú-
sággal való foglalkozást és 
törődést. Nagyon örültünk, 
hogy nyertes lett a projekt és 
sikerült gazdag tartalommal 
is megtölteni. Fontos, hogy 
minden program, tanácsadás, 
koncert, előadás, vetélkedő, 
sportrendezvény ingyenesen 

volt látogatható, így ezek a 
legnehezebb helyzetben lévő 
családok számára is elérhető-
ek voltak.

DE

Projektzáró
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OTTHON

Július 31-én ünnepelték 
a természetvédelmi őrök vi-
lágnapját, amelyet 2007 
óta tartanak meg világszer-
te, a nemzetközi szövet-
ség (International Ranger 
Federation) megalapításának 
napján.

Hazánkban már negyven 
éve működik Természetvé-
delmi Őrszolgálat a nemzeti 
parkok állományán belül. Je-
lenleg 245 fő lát el szolgálatot 
mintegy 840 ezer hektárnyi 

országosan védett természeti 
területen. Augusztus elején a 
Földművelésügyi Minisztéri-
um sajtóközleményben mél-
tatta a magyar őrszolgálat 
munkáját amely nem pusztán 
a védett területeken történő 
járőrözésben merül ki, hiszen 
más hatóságokkal együttmű-

ködve tengernyi feladatot lát-
nak el. A védett növény-, ál-
lat-, és gombafajok, valamint 
barlangok őrzése és megóvá-
sa mellett tevékenyen részt 
vesznek régészeti lelőhelyek 
védelmében, illegális hulla-
déklerakók felszámolásában, 
tűzesetek kezelésében, falo-
pások megakadályozásában. 
Ezzel még a sor nincs lezár-
va...

Egyre gyakrabban kell 
olyan eseteknél beavatkozni-

uk, mint a 
védett állat-
fajok mérge-
zése, védett 
n ö v é n y e k 
e n g e d é l y 
nélküli gyűj-
tése, vagy 
épp illegá-
lis terepmo-
toroz á sok , 
quadozások 
mega k ad á-
lyozása.

A sajtó-
közlemény szerint a minisz-
tériumnak kiemelten fontos, 
hogy minél szélesebb körben 
megismertesse a természet-
védelmi őrök munkáját, fel-
adatuk fontosságát és ezen 
keresztül a természeti érté-
kek védelmét.

-dh-

40 éve szolgálnak

Fotó: Internet

Mulicz Ferenc kertjében 78 
dekás almák teremnek, de a 
kisebbek is legalább fél kiló-
sak. A szépen gondozott kert-
jében mindent megtermel a 
családnak, az unokáknak. 

- Ezzel a fával harmadik 
éve kísérletezünk - kezdi a 78 
dekás almákat termő fa tör-
ténetét Mulicz Ferenc. - Mi 

tésztába és levesbe való al-
mát szerettünk volna ven-
ni, de ez nincs a kereskede-
lemben, így be kellett oltani 
az alanyt. A nyári fontos al-
mafát - a szakirodalom sze-
rint ez a fajta alma átlagban 
25-30 dekás - volt kollégám, 
a kutatóintézetből, Gresku 

Csaba oltotta be. Tavaly még 
nem volt termés, csak meg-
mutatta és el is dobta. Azt 
mondják, három évre szabad 
meghagyni a termést és attól 
kezdve ízre és nagyságra is jó 
lesz rajta az alma - magyaráz-
za a nyugdíjas férfi, aki bízik 
benne, hogy jövőre ennél na-
gyobbak, de legalább ekkora 

almák lesznek a fán.
Mulicz Ferenc nyugdíj mel-

lett még folytatja szakmáját, 
villanyszereléssel foglalko-
zik, így a kertészet csak hobbi 
számára. Kedvenc gyümölcse 
nincs, mindent szeret, amit 
megtermel a kertjében.

DE

Az elmúlt héten a karca-
gi vadászház udvarán felál-
lított katonai sátorban aludt 
az a harminc gyermek, akik 
az V. Őzhívó táborban vet-
tek részt, melyet az Orszá-
gos Magyar vadászkamara 
Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Területi Szervezete és 
a Nagykun Vadásztársaság 
rendezett.

A táborvezető Domján 
Sándor, a vadásztársaság 
gazdaságvezetője volt, mun-
káját Bótáné Batta Olga és 
férje, valamint Juhász Sán-
dor és felesége segítette. 
Mint megtudtuk, 2009-ben 
volt Karcagon az első ilyen 

tábor, s azóta forgószínpad-
szerűen más-más társaság 
rendezi meg nyaranta. Idén 
újból Karcag szervezhette 
meg ezt a természet és a vad 
szeretetére is szoktató tá-
bort.

A táborban tizenhárom 
karcagi vadász gyermeke, 
unokája vett részt, valamint 
14 Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyei, 1-1 Békés, Hajdú-Bi-
har és Pest megyei általános 
iskolás. A gyerekek a vadá-
szokkal járták a határt, ter-
mészetesen betartva a szigo-
rú előírásokat, s szakavatott 
magyarázattal hallgatták az 
őzhívó sípjeleket. Egyébként 

innen a tábor elnevezése is. 
Emellett természetismereti 
filmeket is megnéztek.

Az idei évben az őzek 
mellett a túzokkal is kö-
zelebbről megismerked-
nek. Több alkalommal vol-
tak túzoklesen a karcagi ha-
tárban. A vadászházban pe-
dig előadásokat hallgatnak a 
vadról, vadetetésről.

A tábor első napján a va-
dászkürt hívójeleit tanulták 
meg, így amikor megszólalt 
a kürt, már tudták, hogy éb-
resztő van, vagy ha a stran-
don voltak, akkor a meden-
cét el kell hagyni, mert a 
gyülekezőt fújták. A gyere-
kek nagyon élvezték, hogy 
katonai sátorban, tábo-
ri ágyakon aludhattak a fák 
alatt. Bár volt, hogy hajna-
li fél ötkor keltették őket a 
vadászok, mert akkor volt 
az indulás a horgászáshoz, 
de nem bánták. A Kecskeri-
tónál a madarakat, a Kunlo-
vardában a vízi szárnyaso-
kat és a lovakat is megnéz-
ték. Az egy hét alatt vadász-
kutya bemutató, íjásztatás, 
légpuska lövészet és horgá-
szat is volt - utóbbiakban 
versenyt is tartottak szá-
mukra.

D.E.

Őzhívó tábor gyerekeknek

Óriási almák

Festés után hogyan tudjuk 
szépen levenni a festőszala-
got a falról?

A festőszalagok különbö-
ző minőségűek lehetnek. 
Az olcsóbb szalagok kevés-
bé igényes anyagokból ké-
szülnek, mint a drágábbak. 
Ezért kifizetődőbb a minő-
ségi szempontot figyelem-
be venni az olcsóság ellené-
ben. A festőszalagot szépen 
le lehet venni közvetlenül a 
festés után, mielőtt a festék 
túlzottan megszáradna. Ha 
szép eredményt szeretne el-
érni, tapétavágó késsel is le-
választhatja a szalagot a fal-
ról. 

Játsszon Ön is a
Karcagi Hírmondóval!

Mennyibe kerül a teljes árú napi belépő a karcagi lakasoknak az Akácliget Fürdőben?
A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és telefonszámmal adhatják le szer-
kesztőségünkben augusztus 25-én hétfőn 12 óráig. Címünk: 5300 Karcag, Kertész J. u. 2.
A helyes megfejtők között 2  darab fürdőbelépőt sorsolunk ki a az Akácliget Fürdő felajánlásában.
A nyerteseket telefonon értesítjük.
Előző lapszámunk nyertese: Derdáné Lévai Erzsébet (Karcag)

Fahéjas-szilvás vajas pite recept
A tésztához: 20 dkg finomliszt, 20 

dkg vaj (vagy margarin), 4 db tojássár-
gája, 7.5 dkg cukor, 4 db tojásfehérje, 7.5 
dkg cukor, 1 csomag vaníliás cukor

A szilvához: 1 kg szilva, 1 citromból 
nyert citromhéj, 1 kávéskanál fahéj, 3 
ek nádcukor

A tetejére: 1 ek porcukor
A szilvákat megmossuk, félbevágjuk, a magokat kivesszük, 

fahéjas nádcukorral és citromhéjjal meghintjük ízlés szerint, 
majd szűrőbe téve hagyjuk, hogy lecsepegjen a leve. A puha 
vajat összekeverjük a cukor felével habosra, majd egyenként 
hozzáadjuk a tojássárgákat. A tojásfehérjét a cukor másik fe-
lével fényesre verjük. Összekeverjük őket egy tálban, majd 
belekeverjük a lisztet is. Sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük, és 
a lecsepegtetett szilvákat rátesszük úgy, hogy a szilvák felfelé 
nézzenek. Előmelegített sütőben megsütjük (gázsütő 4-es fo-
kozat). Porcukorral meghintve tálaljuk. 

sütési hőfok: 180°C, sütési mód: alul-felül sütés, tepsi 
mérete: 20×34 cm

Háztartási jó 
tanácsok 
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HIRDETMÉNYEK

Lapzárta: 2014. 
augusztus 25. 
(hétfő) 12 óra

Idén 25. alkalommal rendez-
ték meg a – Műegyetem Me-
zőgazdasági Géptan Tanszé-
kének egykori vezetőjéről - Dr. 
Szabó Gusztávról elnevezett 
Országos Mezőgazdasági Gé-
pész Szakmai Csapatversenyt, 
amely a szakképzés 13. évfo-
lyamának legrangosabb meg-
mérettetése.

A Szentannai Sámuel Gim-
názium, Szakközépiskola és 
Kollégium intézményét há-
rom diák képviselte, mindhár-
man 13. évfolyamos gépész-
technikus tanulók. Előzetesen 

öt szakmai modulból két írás-
beli feladatsort oldottak meg, 
majd eredményük alapján ti-
zenegy csapattal együtt meghí-
vást kaptak a kétnapos jános-
halmi döntőre, melyet május 
16-án és 17-én rendeztek meg.

Pénteken, a megnyitó ün-
nepség után került sor a gya-
korlati versenyfeladatok meg-
oldására, melyek a követke-
zők voltak: fémipari alkatrész 
gyártása, erőgépes rutinfelada-

tok elvégzése bekötött szem-
mel (a csapattag irányíthatott), 
KRESZ-teszt, szelephézag be-
állítása mezőgazdasági erő-
gépen, kombinátortag össze-
szerelése és beállítása, tüzelő-
anyag-ellátó tápszivattyú ösz-
szeszerelése és ellenőrzése.

Szombaton került sor a szó-
beli vetélkedőre, melyen az 
alábbi, általuk tanult szak-
mai tantárgyak anyagából szá-
moltak be: agrárműszaki erő-
gépek, mezőgazdasági gé-
pek üzemeltetése, munkahelyi 
egészség és biztonság, anyag-

ismeret, géprajz, 
gépelemek, me-
chanika, mező-
gazdasági mun-
kagépek, vala-
mint mezőgaz-
dasági ismeretek.

Tanulóink vé-
gig magabiztos 
teljesítménnyel 
az első helyezést 
érték el.

A csapat tagjai: Bozsik Ta-
más 1/13. A, Marton László 
1/13. A, Nagy Tibor 1/13. A.

Felkészítőik a gépész szak-
mai munkaközösség tanárai 
és a tanüzem műszaki dolgo-
zói voltak.

Gratulálunk a diákoknak az 
eredményes részvételhez, a ta-
nároknak a sikeres felkészítés-
hez!

Simon Gyula
szaktanár

2014. május 29-én a 
Szentannai Sámuel Gimnázi-
um, Szakközépiskola és Kol-
légium német tantárgyból ki-
emelkedő teljesítményt nyújtó 
tanulói egy budapesti kirándu-
láson vehettek részt, ahol még 
közelebb kerülhettek a német 
nyelvhez. Melynek nagy örö-
mömre én is részese lehettem.

Első utunk a Magyar Mező-
gazdasági Múzeumba vezetett, 
ahol nagy érdeklődéssel tekin-
tettük meg a múzeum vadá-
szati kiállítását. Itt megismer-
kedhettünk a magyar vadászat 
történetével őseinknek a Kár-
pát-medencébe való érkezésé-
től napjainkig.

Ezt követően a „Szemléle-
tes matematika” című kiállí-
táson vettünk részt a Planetá-
riumban. A Goethe Intézet a 
giesseni Mathematikum 160 
kiállítási tárgya közül kapott 
kölcsön húszat a kiállítás meg-
rendezéséhez. Számos izgal-
mas kísérletet végezhettünk el. 
Puzzle darabokat rakhattunk 
ki, hidakat építhettünk, koc-
kajátékokon törhettük a fejün-
ket, golyóversenyt nézhettünk 
meg közelebbről, óriási szap-
panbuborékokat fújhattunk, 
saját zeneművet komponál-
hattunk, miközben melléke-
sen foglalkoztunk a matemati-
kával, illetve a német nyelvvel, 
ugyanis a kiállítás kétnyelvű, 
azaz német és magyar nyelven 
is megtekinthető. A sok fejtö-

rés után egy három dimenziós 
filmet néztünk meg az univer-
zumról.

Fő úti célunk a Goethe Inté-
zet volt, aho-
va délután ér-
keztünk. Itt 
először egy ál-
talános tájé-
koztatást kap-
tunk az intéz-
ményről. Majd 
egy verseny-
szerűen szer-
vezett inte-
raktív német 
órán vettünk 
részt, ahol csoportokra osz-
tottak bennünket. Első felada-
tunk során, meg kellett ismer-
kednünk az épülettel, s a ma-
gyar szavak német megfelelő-
it kellet megkeresnünk. Az óra 
folyamán kiraktuk Németor-
szág térképét puzzle darabok-
ból, s minél több várost jegyez-
tünk meg, annál közelebb ke-
rültünk ennek a versenynek 
a győzelméhez. Fel kellett is-
mernünk az ország tartomá-
nyait címereik alapján, s ját-
szottunk „Legyen Ön is milli-
omos”- t is, melyben szintén a 
németekről és országukról vol-
tak kérdések. Ezután saját vé-
leményünket kellett róluk ki-
fejteni. Ezt követően újabb cso-
portok alakultak ki aszerint, 
hogy kinek mi a kedvenc tan-
tárgya, melyik évszakban szü-
letett, mit eszik és iszik szíve-

sen, s, hogy mit sportol. Ennek 
a feladatnak köszönhetően 
még jobban megismerhettük 
egymást. Az óra végén egy kis 

filmet néztünk meg, amelyben 
a németeket hasonlították ösz-
sze az olaszokkal. Ezután min-
ket, magyarokat kellett hozzá-
juk hasonlítani, eltéréseket és 
hasonlóságokat keresni a két 
nemzettel. Nagyon hasznos 
volt számunkra az itt eltöltött 
idő, ugyanis német nyelven 
folyt a társalgás és a feladatok 
megoldása is. Ezen kívül sok új 
és hasznos információt szerez-
tünk Németországról, s egy-
máshoz is közelebb kerültünk 
a csoportos munkák során.

Ez a tartalmas nap egy du-
nai hajókázással ért véget.

Köszönjük szépen iskolánk 
vezetőségének és kísérőtaná-
rainknak, hogy lehetővé tették 
és megszervezték számunkra 
ezt a csodálatos napot!

Kolostyák Kamilla
10. D osztályos tanuló

Hirdetmény
Tisztelt 

Választópolgárok!
Tájékoztatom Önöket, 

hogy Karcag településen a 
Helyi Választási Iroda el-
érhetőségei az alábbiak:

Vezetője: Rózsa Sándor, 
jegyző

Székhely: Karcagi Pol-
gármesteri Hivatal, 5300 
Karcag, Kossuth tér 1. sz., 
I. emelet 28. iroda
Tel.: 59/500-610
Fax: 59/311-998
E-mail: jegyzo@ph.karcag.hu

Rózsa Sándor
Helyi Választási Iroda 

Vezetője

Szép siker a Szentannaiban! Karcagi diákok a budapesti Goethe Intézetben

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

fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  augusztus 19. 16 óra,  
  Városháza 2. szoba

Kovács Sándor  2. választókörzet  augusztus 25. 16 óra,  
  Városháza 2. szoba

Kovácsné 
Kerekes Katalin  3. választókörzet  augusztus 27. 16 óra,  
  Városháza 2. szoba

Gyurcsek János  4. választókörzet  minden hétfőn 8–10 óráig,  
  Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  minden kedden 14.30 - 16.30,  
  Városháza 5. szoba

Karcagi 
Nagy Zoltán 6. választókörzet  augusztus 18. 16 óra,  
  Városháza 2. szoba

Csányi Sándor 7. választókörzet  augusztus 18. 16 óra,  
  Kiskulcsosi tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  augusztus 26. 10 óra,  
 Kádas György Általános Iskola, Kisújszállási út 45.
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HIRDETMÉNYEK

Anyakönyv
Házasságkötés

2014. 08. 02.
Jobbágy Anita Zsuzsa és 
Farkas László
2014. 08. 09.
Farkas Emília és Kovács Imre

Születés
Fekete Krisztina Regina – 
– dr. Dániel Mihály
Kg., Sport u. 13. 

Zétény
Jánosi Judit – Rapi Tibor
Kg., Szív u. 9. 

Marcell Tibor

Halálozás
Özv. Hajdú Ferencné (Kovács 
Mária)
 Karcag (1927.)
Hulin Sándor
 Karcag (1945.)
Kovács Lőrinc
 Karcag (1937.)

Augusztus 16. szombat
 8 – 13 óráig Főtér 

Gyógyszertár – Horváth 

F. út

 9 – 20 óráig Alma 

Gyógyszertár – Tesco

Augusztus 17. vasárnap
 9 – 12 óráig Főtér 

Gyógyszertár – Horváth 

F. út

Augusztus 23. szombat
 8 – 13 óráig Berek 

Patika – Kiss A. utca

 9 – 20 óráig Alma 

Gyógyszertár – Tesco

Augusztus 24. vasárnap
 9 – 12 óráig Oroszlán – 

Kórház u.

Augusztus 30. szombat
 8 – 13 óráig Betánia 

Gyógyszertár – 

Széchenyi sgt.

 9 – 20 óráig Alma 

Gyógyszertár – Tesco

Augusztus 31. vasárnap
 9 – 12 óráig Főtér Pingvin 

Patika – Kossuth tér

A fenti időpontokon túl 

sürgős esetben egészségügyi 

ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széchenyi 

sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 
ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Augusztus 16-17. Dr. Magyar György Kg., Hajnal u. 22. Tel.: 06/30-852-0465.
Augusztus 23-24. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. Tel.: 06/30-205-3260.
Augusztus 30-31. Dr. Domán György Kg., Ady E. u. 58. Tel.: 06/30-434-5950.

2014. augusztus 19. kedd 

18.00 Műsorajánlat

18.05 Jöjjetek Hozzám -  

 Református istentisztelet

19.15 Karcagi hírek

19.50 A Hit Szava - Római  

 katolikus szentmise 

20.40 Nótaműsor - Peller Anna,  

 Tarnai Kiss László

2014. augusztus 20. szerda

14.00 Műsorajánlat

14.05 Lézer Missio – amerikai fi lm

15.30 Django – amerikai fi lm

17.00 Györff y Bál

19.00 Nagykunsági Krónika

20.20 Skorpio force – amerikai fi lm

22.00 A selyem út – amerikai fi lm

2014. augusztus 21. csütörtök

18.00 Műsorajánlat

18.05 Karcagi Szimfonikus Zenekar

 Vonós Együttesének koncertje

19.05 Nagykunsági Krónika –  

 közéleti magazin

 Aktuális kérdések: Lévai  

 Kálmán

 Téma: 60 év

 Karcagi Hírek

- Konyhakertek

- Úszás oktatás

- Ugrópont projektzáró 

 Háttér

 Vendég: Béres Sándor

 Osztálytalálkozó után

20.10 Semmelweis napi ünnepség

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

A Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépisko-
la és Kollégium

a 2014 / 2015. tanévre
az alábbi érettségi utáni szakképzésekre hirdet 

felvételt:
Mezőgazdasági gépésztechnikus (OKJ 54 521 05, 2 éves)
Környezetvédelmi technikus (OKJ 54 850 01, 2 éves).

A tanulókkal tanulószerződést kötünk, amely a szak-
képzési törvényben foglaltak szerinti juttatásokra jogosít.

Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 21.
Jelentkezés személyesen, telefonon vagy az iskola honlapján
Telefon: 06-59/312-744, 
Honlap: http://www.szentannai-karcag.sulinet.hu

PÁLYÁZAT
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága pá-

lyázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére: 
MŰSZAKI CSOPORTVEZETŐ.

Betöltéséhez szükséges feltételek:
- Középfokú iskolai végzettség  
- Legalább 3 éves szakmai, vezetői tapasztalat
- Számítógépes ismeret (World, Excel)
- Saját tulajdonú személygépkocsi
- Büntetlen előélet.
Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállásá-

ról szóló 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan 

idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A pályázat részeként benyújtandó iratok: Szakmai ön-

életrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat.
Az állás betöltésének várható időpontja: 2014. 09. 01.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. 08. 28.
Jelentkezni írásban, 2014. 08. 25-ig lehet az alábbi címünkre:
Városi Önkormányzat Városgondnoksága
5300 Karcag, Villamos u. 109.
e-mail cím: vgkarcag.munkaugy@gmail.com
Tel.: 59/311-411 Fax: 59/311-538 

Álláshirdetés
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás a „Közalkalmazot-

tak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alap-
ján pályázatot hirdet Élelmezésvezető beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott 
idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás ha-

tározott időre szól, 3 hónapos próbaidővel.
A munkavégzés helye: KTKT Idősek Otthona és Házior-

vosi Intézmény (5300 Karcag, Horváth Ferenc u. 1. szám)
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 

lényeges feladatok: Élelmezésvezetői feladatok teljes körű 
ellátása. − Főzőkonyha és a tálalókonyha HACCP normák 
szerinti működtetése (étlaptervezés, felnőtt, idős étkez-
tetés biztosítása – 550 az engedélyezett adag, szállítókkal 
való kapcsolattartás, árubeszerzés, anyaggazdálkodás). − 
Konyhai dolgozók irányítása és ellenőrzése. 

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

Pályázati feltételek:
- Középiskola/gimnázium, élelmezésvezető (OKJ) szak-

képesítés,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint 

a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, 
illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz; cselekvőké-
pesség; büntetlen előélet; egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: hasonló munka-
körben szerzett legalább 1-3 év gyakorlat; valamely élel-
mezési szoftver ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részle-
tes, fényképes szakmai önéletrajz; képesítést igazoló okiratok 
másolata; 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres 
pályázat esetén nyújtandó csak be, de feltétele a kinevezésnek).

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás leg-
korábban a pályázatok elbírálását követően 2014. szep-
tember 15-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 05.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

Hodos Bálintné intézményvezető nyújt, a 06-59/312-716 
vagy a 06-30/556-6366-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton: KTKT 
Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény, 5300 Kar-
cag, Horváth F. u. 1. szám; elektronikus úton: kgszoc@
enternet.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Személyes meg-
hallgatásra csak a benyújtott írásos pályázatuk alapján al-
kalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 10.

A Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépis-
kola és Kollégium felvételt hirdet mezőgazdasági gé-
pészmérnöki (főiskola, vagy egyetem) végzettséggel taná-
ri, illetve mezőgazdasági gépésztechnikusi végzettséggel 
szakoktató munkakör betöltésére.

Bérezés a 2011. évi CXC. törvény, illetve a 326/2013. 
Korm. rendeletben foglaltak szerint.

Jelentkezni rövid szakmai önéletrajzzal lehet írásban, 
vagy elektronikus úton.

cím: Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégium

5300 Karcag, Szentannai S.u. 18.
e-mail cím: sztannai@externet.hu
Tel.: 59/312-744 Fax: 59/311-451
Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 21.
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 
m²-es kertes családi ház tulajdonos-
tól alkuképesen eladó. Tel.: 06/70-
300-9730.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 8,5 
M Ft. Tel.: 06 70/310-1751 v. 06/30-
245-7147.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mellék-
épületekkel, kerttel. Tel.: 06/30-283-
9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csa-
ládi ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetéssel. 
Tel.: 06/30-857-3805.
Családi ház nagy portával eladó. 
Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M Ft. Tel.: 
59/300-462.
3 szobás sorházi lakás a fürdőhöz 
közel, reális áron, sürgősen eladó. 
Karcag, Kórház u. 1. Tel.: 06/30-544-
3673.
Tégla építésű társasházi, II. emeleti, 
3 szobás, klímás, egyedi fűtésrend-
szerű lakás garázzsal együtt is eladó. 
Tel.: 06/20-451-8143.
Tiszaderzsen telek áron alul eladó. 
Tel.: 06/30-357-9702.
Karcagon teljes közműves, rendezett 
telkű, téglából épült kisebb kertes 
ház betegség miatt sürgősen eladó. 
Lakrész: 50 m² + 30 m² tároló. Tel.: 
06/70-550-2902.
Karcag központjában 145 m²-es, tég-
la építésű, 4 szoba összkomfortos 
családi ház nagy udvarral, garázzsal 
eladó. Tel.: 06/30-206-5343.
Karcag, Kossuth tér 7-9. (főtéri) I. 
emeleti 1+2 félszobás, összkomfor-
tos felújított lakás eladó. Tel.: 59/312-
463.
Karcagon eladó 640 m² telken 83 
m²-es családi ház teljes közművesí-
tett, garázs, gazdasági épület van. 
3 helyiségben nagyméretű cserép-
kályha + vegyes tüzelésű + gázkazán 
központi fűtés. Kisebb földszintes 
tömblakást beszámítok értékegyez-
tetéssel. Tel.: 06/30-483-6705.
Karcag, Táncsics krt. 25. sz. alatti (vá-
rosközponti) II. emeleti, 2 szobás, 
komfortos lakás és közvetlen mellet-
te garázs eladó. Tel.: 59/312-463.

Karcag, Táncsics krt. 25. sz. alatti (a 
Városudvar bejáratánál) 3. emeleti, 2 
szobás, erkélyes, klímás, felújított la-
kás eladó. Tel.: 06/30-299-8674.
Két szobás kis tégla családi ház gáz 
és cserépkályha fűtéssel eladó. Kg., 
Zádor u. 28. Tel.: 06/70-391-4295.
Karcagon 100 m²-es családi ház el-
adó. Sok helyiségből álló vagy két 
generációnak alkalmas. I.ár: 6,9 M Ft, 
megegyezéssel 5 M + havi részlet. 
Tel.: 06/20-533-8934.
Karcagon, a Kórház úton II. emeleti, 
52 m²-es, felújított lakás reális áron 
eladó. Tel.: 06/30-439-8880.
Főtéri 3 szobás ház garázzsal eladó. 
II. emeletig cserét beszámítok. Tel.: 
06/30-394-1350.
Komfort nélküli ház vállalkozásra 
alkalmas nagy portával eladó. Tel.: 
06/20-282-8697.
Összkomfortos ház eladó. Gáz és ve-
gyes tüzelésű. Kg., Fecske u. 8/a. Tel.: 
06/30-983-3565.
Eladó Karcag főterén 3 szobás gá-
zos, kandallós kertes ház. Tel.: 06/20-
230-1202.
Telek eladó sok gyümölcsfával, kő-
kerítéssel vagy cserélhető 2 millió-
ig kertes házra vagy tiszafüredire is, 
sürgősen. 06/20-230-1202.
Komfort nélküli 2 szoba, 2 konyha, 
spájz, veranda, sok melléképület, 
gyümölcsfákkal parasztház telekkel 
sürgősen eladó. A telek külön is el-
adó. 06/20-230-1202.
Városközpontban 2 szobás, külön-
álló telekkel, elkerített udvarral ház-
rész eladó vagy 1 szobás tömbla-
kásra cserélhető értékegyeztetéssel. 
Tel.: 06/30-358-5947.
Karcagon eladó központ közeli, ala-
csony rezsijű, I. emeleti, 1,5 szobás, 
jó állapotú, tégla építésű lakás. Ár: 
5,5 M Ft. Tel.: 06/30-491-2519.
Karcagon gazdasági épület kiadó, 
bármilyen tárolásra alkalmas (3 cel-
la). Tel.: 06/30-320-3483.
Négy szobás kertes ház eladó vagy 
cserélhető karcagi vagy debreceni 
lakásra. Tel.: 06/30-517-2434.
Karcagon családi ház eladó vagy 
csere is érdekel. Tel.: 06/30-422-
8334.
Kisújszállási u. 39. sz. alatti 500 m² 
beépíthető telek kis házzal eladó. 
I.ár: 1.500.000 Ft. Tel.: 59/312-381.

Városközpontban I. emeleti 3 szobás 
lakás eladó. Keretes ház csere is ér-
dekel. Tel.: 06/20-497-0487.
Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros, 1,5 szobás családi ház sür-
gősen eladó. Kg., Ágota u. 27. Tel.: 
59/400-802 (8 óráig és délben).

Állat
Kb. 30 kg súlyú, öt hónapos vietnámi 
malacok eladók vagy terményre, ha-
szonállatra cserélhetők. Tel.: 06/30-
336-6142.
Eladó vágó nyúl 2,5 kg-os 2000 Ft/
db és vágó galambfiók 500 Ft/db 
áron. Érd.: Kg., Fecske u. 14.
Gazdit szerető 8 hetes tacskó jellegű 
szuka kiskutya elvihető. Tel.: 59/300-
454.
4 db 8 hetes kismalac eladó. Tel.: 
06/70-566-6571.
Némakacsák, magyar kacsák elő-
neveltként és tömésre éretten el-
adók. Tel.: 59/311-237 vagy 06/30-
287-3662.
Jól fedező yorki kan eladó vagy kö-
lyök kanra cserélhető. Tel.: 06/30-
567-0792.
Kopasztott csirke eladó! Vágás min-
den pénteken. Megrendelést csü-
törtök délig szíveskedjenek leadni! 
Karcag, Soós I. u. 12. Tel.: 59/311-969 
vagy 06/30-244-5160.

Üdülés
Berekfürdői apartman kiadó. SZÉP 
kártya elfogadó hely. (Geréné). Tel.: 
06/30-535-4907.

Társkereső
Luxuskörülmények között élő 49/182 
sportos, sármos üzletember, aki ön-
magára és összes körülményeire na-
gyon igényes, keresi karcsú társát 
hosszú tartós kapcsolatra. Legyél 
belső értékeidben gazdag és ha le-
het karcsú, 40 éves korig. Tel.: 06/20-
280-1944.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Csend, 
nyugalom, béke. Tel.: 06/59-313-284, 
www.tmhirek.hu
Eladó 1 db parabola antenna, 3-2-1-
es textilbőr ülőgarnitúra, 2 db grill-
sütő, fa etetőszék asztallal, autós 
gyermekágy, 5 polcos TV-állvány, au-
tós ülés. Tel.: 59/314-094 (délután).
Kedvező áron olcsón eladó 1 db 3 aj-
tós világos szekrény, hozzá illő üve-
ges bárszekrénnyel, 1 db alig hasz-
nált cipős szekrény, 1 db kovácsolt 
vas igényes kivitelű előszoba fogas, 
3 db világos piros huzatú kagyló fo-
tel, 3 db szobacsillár. Tel.: 06/70-300-
9730.
Eladó 2 db új tölgyfából üveges fa-
ragott fali téka, 1 db új tölgyfa guru-
lós zsúrkocsi, 1 db új Lampart LB 30-
as faláttöréses gázkonvektor, 1 db új 
elektromos 4 csirkés 8260 W 50 Hz 
2200 V kosaras grillsütő, 1 db fekvő 
kondipad súlyok nélkül. Tel.: 06/70-
300-9730.

A  B H G  s o r o n  a  N e m z e t i 
Dohányboltban bankkártyás fize-
tés is lehetséges. Nyitva tartás: hét-
főtől péntekig: 5-21 óráig, szom-
bat: 5-22 óráig, vasárnap: 5-21 óráig. 
Tisztelettel: Orvos-Nagy László.
Eladó 2 db kikészített birkabőr, futó-
szőnyegek, elektromos seprű, dísz-
párnák, befőttes üvegek, Panasonic 
TV eladó. Tel.: 06/20-258-8997.
Árpa van eladó. 4000 Ft/q. Tel.: 
06/70-625-3138.
Olcsó házi börze! Gyerek, felnőtt 
ruha, cipő és sok más 14-17 óráig. 
Telefonos egyeztetés után bármi-
kor. Tel.: 59/312-574 vagy 06/20-241-
0846.
Elektromoped 6000-es rokkantkocsi 
eladó. Tel.: 06/30-546-4990.
Eladó 4000 db hódfarkú cserép. Tel.: 
06/30-370-3721.
Karcagi ízek, házi lekvárok és ször-
pök továbbra is elérhetőek a BHG 
soron a Bio Boltban, Ciklámen Bt. és 
Kerekcipó Kft. üzleteiben, továbbá a 
Karcagi Borházban.
Vásárolok zománcos vizeskannát, te-
jeskannát, vödröket, babafürdető 
kádat, zsírosbödönt, bekötött boros 
demizsonokat, sózóteknőt, ablakra 
való spalettákat, paraszti fenyőbúto-
rokat, régiségeket, teljes hagyatékot. 
Tel.: 06/20-996-1346.
4 db jó állapotú fehér műanyag re-
dőny eladó. Tel.: 06/30-908-0987.
Szögvasból készült nagyon erős kerí-
téselemek, Jáva babetta kismotor el-
adó. Tel.: 06/30-518-1425.
2 db szekrény, konyhaasztal, étke-
ző asztal, dohányzó asztal, fote-
lok, fotelágy, sezlon, üvegasztal, új 
függönykarnis, P4-es számítógép, 
szkenner, nyomtató, kávéfőző, fax, 
üzenetrögzítő, villany és mechani-
kus írógépek, csillárok, éjjeli lámpák, 
vízforraló, klíma, új férfi nadrágok, 
50 db befőttes üveg + fedél, 3 db 
165x14-es 4 évszakos gumi, ablak-
szárnyak (40 db). Cserélhetők hízóra, 
házi szárnyasra, értelmes dolgokra. 
Tel.: 06/20-318-0875.
Mercedes Vitora 4 db 15-ös alufelni 
2 db jó gumival, 2 db 225/70/15-ös 
jó téli gumi „C” eladó. Tel.: 06/30-
363-7951.
Renaultra 4 db 14-es acélfelni gu-
mikkal, és 4 db 13-as acélfelni gu-
mikkal, Nissanra 4 db 14-es acélfelni 
gumikkal 12.000 Ft-ért elaló. Tel.: 
06/30-363-7951.
Vásárolok régi fenyő paraszti bú-
torokat: komód, kredenc, kanapé, 
asztal, stb., kar-, zseb- és faliórákat, 
festményeket, Herendi – Zsolnay –  
Hollóházi porcelánokat, nippeket, 
ill. mindennemű régiségeket, régi 
dísztárgyakat, teljes hagyatékot! Tel.: 
06/20-996-1346.
Kertföld eladó 5 sor a Kisvénkertben 
(Kékvirág utca), 23 sor az Agyagos 
kertben. Tel.: 06/20-406-6768.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, férfi 
szövet és bársony nadrág; bőrkabát 
varrását rövid határidőre vállalom! 
Tel.: 59/887-269

Bajba jutott? Nem tudja hitelét fizet-
ni? Végrehajtás van folyamatban? 
(Személyi hitel, hitelkártya, jelzálog 
hitel, stb.) Ne késlekedjen, kérjen se-
gítséget! Mi segítünk! Tel.: 06/70-
314-4403 vagy 06/30-647-7324.
Minőségi termelői borok az or-
s z á g  l e g j o b b  b o r á s z a i t ó l . 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák krt. 
77. Tel. :  06/30 -928-3073. www.
karcagiborhaz.hu 
Pala, cseréptetők átfedése táblás 
zsindellyel, cseréppel, lindabbal. 
Ereszcsatornák cseréje,  bádo -
gos munkák végzése garanciával. 
Filagóriák építése, homlokzat festé-
se, hőszigetelése. Azonnali kezdés-
sel! Tel.: 06/20-919-0320.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is vállalok. 
Török László. Tel.: 59/313-887 vagy 
06/30-289-5103.
F O D R Á SZ  H Á Z H OZ  I S  M E G Y ! 
Kizárólag hölgyek részére hajvágást, 
dauerolást, hajfestést vállalok! (Több 
mint 30 éves gyakorlattal rendelke-
zem.) Tel.: 06/30-447-3918.
Szendrei Üvegező Bt. vállal: üvege-
zés, képkeretezés, műanyag nyílás-
zárók, tükrök, redőny, reluxa, szú-
nyogháló. Karcag, Villamos u. 21. Tel.: 
06/30-684-4941.
Idősek gondozását, felügyeletét 
vagy gyermekek felügyeletét válla-
lom szakképzett gondozói végzett-
séggel. Bármi más munkalehetőség 
érdekel. Tel.: 06/20-349-4142.
D E V I Z A H I T E L E S E K  F I G Y E L E M ! 
Felmondott, végrehajtás alatt álló la-
káshitelek, jelzáloghitelek, autóhite-
lek kezelése, komplett jogi megol-
dással. INGYENES TANÁCSADÁSSAL! 
Tel.: 06/20-450-1528.
Tetőmunkákat és javításokat is vál-
lalok. Sütő Kálmán ácsmester. Tel.: 
06/30-584-2767.
Az Orgonda Agrár Kft. földet bérelne 
és vállal növényvédelmi szaktanács-
adást és szakirányítást. Tel.: 06/30-
785-0690.

Jármű
Eladó Suzuki Lets-G2 robogó szinte 
új állapotban (120.000 Ft), új Suzuki 
Eko moped 5.000 km-rel (40.000 Ft), 
PA80 cseh gyártmányú rotációs kapa 
kocsijával, tartozékaival (60.000 Ft), 
fehér zománc sparhelt (10.000 Ft), 
régi festmények. Érd.: Kg., Füredi u. 
3. Tel.: 06/30-963-5073.
Eladó Simpson SN-51 gyári festésű, 
kék színű, kevés kilométerrel 70.000 
Ft-ért. Tel.: 06/30-963-5073.

APRÓHIRDETÉS

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK VALÓSÁG-

TARTALMÁÉRT FELELŐSSÉ-

GET NEM VÁLLAL!

Hírdessen Ön is 
kedvezményes 
áron a Karcagi 

Hírmondóban! Az 
apróhirdetés
csak 200 Ft*.  

* Az alapár 20 szóig 
értendő.
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Labdarúgás Úszás
SPORT

HIRDETMÉNYEK

Az előző bajnoki szezont 
a második helyen végezték a 
karcagi labdarúgók. A most 
induló bajnokságban is leg-
alább hasonló eredményt sze-
retnének elérni. A csapat ve-
zető edzőjét, Orosz Istvánt 
kérdeztük.

- Mikor kezdődik a megyei I. 
osztályú bajnokság?

- Augusztus 16-án 
Rákóczifalván lépünk pályá-
ra és az első hazai mérkőzé-
sünk augusztus 23-án szom-
baton 17 órakor kerül meg-
rendezésre.

- Hogyan zajlott le a felkészü-
lés az új bajnoki szezonra?

- A bajnokságra való felké-
szülést július 7-én kezdtük 
el heti hat edzéssel. Mellette 
több edzőmérkőzést is leját-
szottunk. Előkészületi mér-
kőzést játszottunk Kunhe-
gyes, Püspökladány, Hajdú-
szoboszló, DVSC U21-es és 

Sárrétudvari csapataival. Az 
elmúlt hétvégén Hajdúnáná-
son, a Joma kupa tornán vet-
tünk részt, ahol 16 csapat ne-
vezett be. Az első helyen vé-
geztünk.

- A játékos keretben történt-e 
változás?

- A csapatnál túlságosan 
nagy játékos mozgás nem 
történt. Két távozónk van: 
Szőke Norbert és Szőke Ró-
bert, akik Túrkevére igazol-
tak. Visszatért Domokos At-
tila és Domokos Roland. Az 
ifjúsági csapatból Ungi Vik-
tor került fel a felnőtt csa-
pathoz.

- A szakosztály vezetés mi-
lyen célt tűzött ki a csapat elé?

- Az új bajnokságban leg-
alább a tavalyi helyezést ér-
jük el.

- Köszönöm a beszélgetést!

B. I.

Bajnoki rajt előtt a karcagi labdarúgók

Vé g é -
hez kö-
z e l e d i k 
a nyári 
úszások-
tatás az 
A k á c l i -
get Für-
d ő b e n . 
Erről és 
a KSE 
ú s z ó -

szakosztályának terveiről 
kérdeztük Kun László edzőt, 
testnevelőt.

- Pár éve Keserű Sándor 
kollégámmal indítottuk, s 
azóta is folytatjuk nyaranta 
is az úszásoktatást, mintegy 
előkészítő tanfolyam ez a le-
endő úszóink számára, hogy 
az iskolában ne okozzon gon-
dot a vízhez szoktatás - kezdi 
a szakember. - Most 60 gyer-
mek tanult meg úszni, s 15- 
20 óvodás gyermeknek tör-

tént meg a vízhez szoktatása. 
Örülök annak, hogy felnőt-
tek is jöttek, egyrészt egész-
ségügyi problémák megelőzé-
sére vagy egy régi beidegző-
dött mozgást szerettek volna 
kijavítani. Ők is úgy gondol-
ták, mint mi, hogy szeretnék 
maximálisan kihasználni a 
fürdő adottságait, s inkább 
ide járnak úszni, mint akár-
milyen más kezelésre. Ebben 
tudtunk nekik segíteni.

Kun László szerint az úszó-
sport roppant sok munkával 
és lemondással jár a gyere-
kek és a szülők részéről is, de 
a KSE úszószakosztálya már 
készül a következő szezonra. 

- A tavalyi tanévet jól zár-
tuk, országos 5. helyet értünk 
el csapatban a 4x50 méte-
res fiú gyorsváltóban. Nehéz 
lesz ezt túlszárnyalni ebben a 
tanévben, de próbálunk olyan 
gyerekeket felkészíteni, akik 

megállják a helyüket. Nem 
kis munka, áldozat ez a szü-
lők, gyerekek részéről is - ál-
lítja a szakember, aki szerint 
idén nagy előny volt, hogy 
helyben tudtak megrendezni 
egy rangos versenyt, hiszen a 
gyerekeknek is jó volt a hazai 
pálya előnye.

Az úszószakosztályban 
Kun László Keserű Sándor 
edzőtársával foglalkozik a 
gyerekekkel.

- Ettől az évtől kezdve lehe-
tőség nyílt arra, hogy óvodás 
kortól tudtak jönni a gyere-
kek. Velük és a kisiskolások-
kal én, a nagyobbakkal kol-
légám foglalkozott. A kisebb 
gyerekekkel három verseny-
év kihagyás után, újra sze-
retnénk bekapcsolódni a me-
gyei versenyekbe, megmutat-
ni mit tudnak gyerekeink.

DE

Újabb versenyekre készül az úszószakosztály

Fotó: Internet

Álláshirdetés
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti 

Szolgálat a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alap-
ján pályázatot hirdet családgondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Karcag, Püspökladányi út 33.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az 1997. 

évi XXXI. törvényben és a végrehajtási rendeletekben megfogalmazott gyermekjóléti szol-
gálat feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben előírt végzettség, 
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus végzettség, 
- gyermekjólét területén szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű önálló munkavégzés, megbízhatóság, együttműkö-

dési készség, problémamegoldó készség, empátia.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, motivációs le-

vél, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
pályázó hozzájáruló nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséhez, nyilatkozat arról, 
hogy az 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében foglalt kizáró okok vele szemben 
nem állnak fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követő-
en azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 05.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a 06-59/311-006-os telefonszá-

mon nyújtunk.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton: a pályázatnak a Karcagi Többcélú Kis-

térségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (5300 Kar-
cag, Püspökladányi út 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: csa-
ládgondozó. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember12.

ÉS POLGÁRMESTEREK
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.

A SZAVAZÁS NAPJA:

2014. OKTÓBER 12.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK

2014. augusztus 25-ig kapnak értesítést. 

AJÁNLÁS

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. 

2014. szeptember 8-ig ajánlhat jelöltet. 
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

A SZAVAZÁS

A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat. 

Az a választópolgár, aki 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített, 
és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, 
átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat. Átjelentkezésre irányuló 

kérelmet 2014. október 10-én 16.00 óráig lehet benyújtani a www.valasztas.hu 
oldalon vagy levélben, illetve személyesen a helyi választási irodában.

Részletes tájékoztatásért látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt, 

Nemzeti Választási Iroda

HIRDETMÉNY


