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Karcagi  Hírmondó
Május közepén a Szabó ta-

nya adott helyet és egy rackát 
annak a filmnek az elkészítésé-
hez, amely általános iskolások 
számára készült a karcagi bir-
kapörköltről. Mivel a műalko-
tásból (a pörköltből és a film-
ből is) tananyag lesz, a film fő-
szereplői Kun László (földrajz, 
testnevelés) és Birizló Csaba (bi-
ológia-, földrajz) tanár urak vol-
tak. Nem kell megijedni, mind-
ketten a Karcagi Birkafőzők 
Egyesülete nagy rutinnal bíró 
tagjai. Kun tanár úr, (ezen felül) 
az egyik legismertebb karca-
gi juhászdinasztiából, a Már-
ki családból származik. A stáb, 
ahogy már írtam, a rackate-
nyésztő Szabó György tanyájá-
nak vendége volt, a másik juhá-
szati szakértő Béres Mihályné 
Márki Piroska volt, aki a juhok 
egyéb hasznáról, többek között 
a tejtermékekről beszélt.

A felvételek hajnaltól dél-
utánig folytak, s a munkame-
net bemutatásával megörökí-
tésre került a nyúzás, a fej és a 
lábak perzselése, a hús felvágá-
sa, felkészítése – és mindez rö-
vid magyarázatokkal, (mit, mi-
ért, mikor stb.) ahogy kell. De 
a gőzölgő, pirosan bugyboré-
koló vaslábas mellett sem ma-

radtak el a tájékoztatók, hiszen 
bőven akadt még mondaniva-
ló a tüzelésről, az ízesítésről, a 
kóstolásról, és minden fonto-
sabb mozzanatról. Az igazi fő-
zés négy- öt órát vesz igény-
be, a film persze nem lesz any-
nyi, negyedórás sűrítmény-
be foglaltattak az első kunsá-
gi hungarikummal kapcsolatos 
tudnivalók.

Kun László tanár úrral már 
terített asztalnál beszélgettünk. 

- Láttam nem itt tanult főz-
ni, tanár úr. Hány birka került 

kondérba eddig ön és Birizló ta-
nár úr által?

- Nyugodtan mondhatom, 
hogy az eltelt 11 év alatt 150-
170 darab közötti birkát főz-
tünk meg. Éves szinten mind-
kettőnk esetében megvan a 15-
16, szeretjük csinálni, és ez egy 
olyan hobbi ami meghálálja a 
befektetett munkát.

- Milyen alkalomra szoktak 
főzni?

- Családi és baráti közösség-
ben szoktak bennünket felkér-
ni egy-egy birka megfőzésére. 

Természetesen volt olyan pél-
da is, hogy a munkatársnőnk 
férjhez ment, és nászajándék-
ba megfőztük a lakodalmi bir-
kát. (Nagyon örültek neki.) Az 
egyesülettel pedig rendszere-
sen főzünk. Tanév közben rit-
kábban tudunk főzést vállal-
ni, de a nyári alkalmakon már 
az országnak nagyon sok  te-
lepülésére eljutottunk. Vagyis 
ahol igény volt a karcagi bir-
kapörkölt bemutatására, ott 
mi, mint a Karcagi Birkafőzők 
Egyesületének tagjai is megje-

lenünk és előadjuk a tudásun-
kat.

- A birkát ünnepi alkalmak-
ra főzik. Milyen alkalomra, mi-
lyen céllal készült ez a film?

- Egy hungarikum - pályáza-
ton nyert az iskola, a cél pedig 
a birkapörkölt népszerűsítése. 
Az első állomás az, hogy a bir-
kapörkölt készítését egy filmen 
örökítsük meg, dokumentáljuk, 
hogy úgy mondjam. És a járás 
iskoláiban majdan ezt a doku-
mentumfilmet vetítik le a gye-
rekeknek. A pályázat értelmé-
ben a tanulók egy előadást is 
meghallgatnak erről, azt köve-
tően lesz egy „interaktív főzés”, 
ahol élesben kerülnek kapcso-
latba a pörköltkészítés mun-
kájával, fogásaival. A progra-
mok során elsajátított tudásu-
kat kamatoztathatják majd a 
diák birkafőző versenyen. Ez a 
gasztronómiai része, de fotópá-
lyázat, logótervező pályázat, il-
letve rajzpályázat is volt kiírva, 
és kézműves tevékenységekre is 
lehet majd nevezni. A pályázat-
ban foglaltak első állomását va-
lósítottuk meg most.

- További jó munkát és jó ét-
vágyat hozzá. Köszönöm a be-
szélgetést!

Elek György

Film készült a birkapörköltről

A Madarász Imre Egyesített Óvoda SZIM Óvodájában má-
jus 21-én rendezték meg a IX. SZIM - világot. A megjelent szülő-
ket, nagyszülőket Balajtiné Sütő Margit tagóvoda-vezető köszön-
tötte, a nagycsoportos óvodások „Csintalan ördögök és bájos 
kis angyalok” műsorral léptek fel, „Itt a tavasz, itt a nyár” cím-
mel a kis- és középső csoportos gyermekek szerepeltek, majd a 
Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézmény 3. osztályosai nép-
tánccal kedveskedtek. A műsor után kézműves műhelyek kez-
dődtek, s a nap Andy műsorával ért véget.

IX. SZIM - világ
Május 21-én (csütör-

tök) a Déryné Kulturá-
lis Központban a Pes-
ti Magyar Operett Szín-
pad művészei békebe-
li pesti kabarék és orfe-
umok világának roman-
tikáját idézték fel sanzo-
nok, kuplék és operet-
tek közismert dalaival. 
Az előadás újszerű volt, 
mert vetített képeket és 
különleges fénytechni-
kát alkalmaztak a rende-
zők. Az est házigazdája 
Straub Dezső Jászai Ma-
ri-díjas színész volt, aki 
maga is dalra fakadt. A 
több mint háromszáz fős 
karcagi és környékbeli 
közönség az ismert slá-
gereket együtt énekelte a 
művészekkel.

Anyáknapi Operett Gála
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Közéleti szilánkok

Az EU-s  
vitanapok 
hozadékai

Van abban valami diszkrét báj, 
ahogy az EU parlamentben Daniel 
Chon Bendit, meg Tavares úr után 
„újratermelődnek” a nagy vitatkozók. 
Nem csak azért, mert az önmagában 
is eléggé komikus, hogy magukat 
keresztényeknek mondó ateisták 
jogi és morális (pl. a halálbüntetés) 
kérdésekben bibliai citátumokkal 
jönnek elő. Meg az alapvető emberi 
jogok kérdésében. A szabadság 
és a szabad helyváltoztatás, ill. az 
üldöztetés, és a menekült státusz 
vonatkozásában. Persze, ugyan 
így a „magyar hungarikumok”, a 
Jávor Benedek félék is.  Ugyanis 
nincs még egy másik náció – akik 
saját kormányukat támadnák az 
EU-n belül, legyenek azok akár 
zöldek vagy „szocialisták”. Akik nem 
„nemzeti szocialistáknak”, hanem 
demokratikus szocialistáknak nevezik 
magukat, noha módszereikben 
és mószerolásukban nem igen 
különböznek az egykori nyilasoktól. 

Erre alapozódik a jelenlegi ellenzék 
stratégiája és későbbi taktikája, 
amely majd a suttogó propaganda 
segítségével terjed. A suttogó 
propaganda és a rémhírterjesztés 
hosszú politikai múltra tekint vissza. 
A leggyakrabban hidegháborús 
időszakban használta ezeket az USA 
és a Szovjetunió is. Ez gyakorlatilag az 
ügyes üzleti marketing stratégiáéval 
azonos. A lényege: csak neked! Te 
vagy csak a „jól értesült”. A rémhírek 
úgy terjednek a világhálón, mint a 
vírusok és a férgek. Egy idő után még 
azt is el fogják hinni (tömegesen), 
hogy a kormány titokban vissza-
állította a halálbüntetést! És 
ragozhatnám tovább.

Mert mit mondjon az ember 
arra a rádiós reklámra:” A karcagi 
„bróker Marcsi” már nagyon messze 
jár….” etc. Gondolom, sokak fülét 
megütötte már ez a rádióskabarés 
hirdetés. Nem is kellett sokat várni, 
már az egyik közösségi oldalon 
jöttek is a híresztelések, hogy 
Marcsika már nincs is életben. (Ami 
amolyan „kétesélyes hír”, mert 50%-
osan igaz is lehet.) 

Nos, ehhez hasonló intellektuális 
színvonal a jelenlegi EU-s parla-
menterek többségének színvonala 
is. Itt tartunk. Kb. mint az egykori 
Szabad Európa Rádió „szlogenje”, 
„ rádiónk az értesülések szabad 
áramlását” tekinti a demokrácia 
zálogának és „ költségeit az Egyesült 
Államok szenátusa fedezi”. 

Most is az fedez sok mindent. 
Az EU vezetőinek az ostobaságát 
is vélhetően. Ja, hogy mi ebben az 
üzleti és politikai marketing? Az USA 
szabadkereskedelmi egyezménye 
elfogadásának az előkészítése…

-ács-

HÍREK

Megyei hírek
TÁJÉKOZTATÁS

A Fidesz Karcagi Szervezetének képviselői segítséget sze-
retnének nyújtani idős, beteg, mozgássérült, illetve gyerme-
küket egyedül nevelő lakótársainknak 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 Dr. Kanász – Nagy László, Karcag, Kertész J. u. 4.
06-30-9951635

 3. körzet Nagyné László Erzsébet, Karcag, Széchenyi sgt. 19.
(Hétköznapi megkeresés esetén kérjük 16 óra után telefonáljon) 

06-30-2393073
 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 Szepesi Tibor, Karcag, Móricz Zs. u. 19.

06-30-5720000
 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 

Május 20-án a Városházán tartották a bírósági ülnökök eskü 
tételét és a megbízólevelek átadását. 

A megjelenteket – köztük Dobos Lászlót, Karcag polgármes-
terét – és a megválasztott bírósági ülnököket dr. Gy. Molnár 
Sándor, a Karcagi Járásbíróság elnöke köszöntötte.

Mint elhangzott, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról 
szóló 2011. évi CLXII. törvény 216. § (1) bekezdése rendelkezik 
arról, hogy az ülnökök megbízatása 4 évre szól. A köztársasági 
elnök március 7. és április 30. közötti időszakra tűzte ki a bíró-
sági ülnökök megválasztását. A Karcagi Járásbíróság illetékes-
ségi területe: Karcag, Berekfürdő, Kenderes, Kisújszállás, Kun-
madaras, Kunhegyes közigazgatási területe. A járásbíróság ül-
nökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat, 
illetve települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testüle-
te választja meg. A Karcagi Járásbíróság ülnökeinek számát az 
Országos Bírósági Hivatal elnöke 22 főben, továbbá a fiatalko-
rúak büntető ügyeiben eljáró pedagógus ülnökök számát 12 fő-
ben állapította meg.

A járásbírósági ülnökök megválasztása megtörtént, 20 fő bíró-
sági ülnök, valamint 7 fő pedagógus ülnök személyében - sorolta 
az elnök, majd a megválasztott ülnökök esküt tettek. Az esküté-
tel után Dobos László polgármester adta át részükre a megbízó-
levelet és kívánt eredményes igazságszolgáltatási munkát.
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Jeles szakemberekből álló kínai delegáció érkezik a megyei 
önkormányzat meghívására jövő héten Jász-Nagykun-Szolnok 
megyébe. Az egészségügy terén megfogalmazott együttműkö-
dés jegyében Shanxi tartománybeli orvosok látogatnak kórhá-
zainkba.

A kínai Shanxi tartománnyal még 2009-ben megkötött test-
vér megállapodás azt is tartalmazza, hogy a két fél tovább mé-
lyíti együttműködését az egészségügy, ezen belül is elsősorban 
az orvos képzés és tapasztalatcsere terén. 

Amint a 2013-ban aláírt barátsági együttműködési memo-
randumban szerepel, „a két térség közötti baráti viszony erő-
sítése érdekében fejleszti együttműködését az orvosi ellátás, az 
egészségügyi menedzsment, az orvostudomány- és technoló-
gia, az orvos képzés és oktatás, valamint a kórházi környezet 
építése terén”. Már akkor szó esett konkrét szakembercseréről 
is - elsősorban a kardiológia terén elismert szakemberek utaz-
hatnak Kínába, megismertetni a hazai eredményeket az ottani 
orvosokkal. Shanxiból pedig hagyományos kínai orvoslást vég-
ző szakemberek jönnek a megyébe hasonló céllal.

A delegációt egy neves kínai ortopéd professzor vezeti, mel-
lette a Shanxi Megyei Egészségügyi és Családtervezési Bizott-
ság osztályvezetője, valamint a hagyományos kínai gyógyászat 
képviselői is megyénkbe látogatnak a tapasztalatcserének kö-
szönhetően. Az egészségügyi szakemberek megismerkednek a 
Hetényi Géza Kórházban és a Szolnoki MÁV Kórházban folyó 
munkával, látogatást tesznek a jászberényi és a karcagi kórház-
ban és megtekintik a Martfű Termál Spa komplexum gyógy-
ászati részlegét is.

Kínai orvosok látogatnak 
megyénkbe június első hetében

Esküt tettek a bírósági ülnökök
A megszépült főtéren több vi-

rágládát és padokat is kihelyez-
tek a Városgondokság munka-
társai és már újból működik a 
szökőkút is. A részletekről Mol-
nár Pált, a Városgondokság veze-
tőjét kérdeztük.

- A tél folyamán az asztalos-
műhelyünkben elkezdtük a fa 
virágládák és a megszépült kör-
nyezetbe illő ülőpadok készíté-
sét. A virágládákból többet az 
elmúlt napokban a felújított Vá-
rosháza előtti téren helyeztünk 
ki. A bennük található virágok 
egy részét a Városgondokság 
csemetekertjében neveltük, más 
részét vásároltuk - mondta a ve-
zető.

Már kaptunk visszajelzése-
ket, akik szerint ezt a lélekte-
len kőfelületet meg kell tölteni 
élettel, virágokkal kell beültet-
ni. A jó példát ehhez a pécsi fő-
tér szolgálgatta, ahol eleve föld-
területeket hagytak meg a be-
tonplaccon. Nálunk ez nem így 
lett megtervezve, a pályázatnak 
nem volt része a pad sem. A ré-
gi betonpadok helyett most fém 
lábbal, fa ülőrésszel ellátott pa-
dokat helyeztünk ki. Úgy lá-
tom, szeretnek ide leülni az em-
berek a szökőkút miatt, és a kő 
felület is biztonságosabb, eszté-
tikusabb, mint a zúzottkő volt.

- A város több pontján árok 
karbantartási munkák is zajla-
nak.  

- Gőzerővel folyik a Start-
munka program, melynek ré-
sze egy belvíz program, azon 
belül átereszek takarítása, ki-
cserélése, javítása, tisztítása va-
lamint a fő befogadók takarítá-

sa. Tudjuk növelni azon árkok 
hosszát is, amit leburkolunk, 
így sokkal biztonságosabb lesz 
több utca csapadékvíz elvezeté-
se is. A rendkívül nagy forgal-
mú Tőkés utcában most dolgo-
zunk, később az utat is szeret-
nénk majd pályázattal szélesíte-
ni. A Sándor és a Kórház utcán 
is dolgozunk majd az árkok ta-
karításán, biztonságosabbá té-
telén. A déli külvárosi részen, a 
Tó utcán szintén végzünk árok 
karbantartást, ott nem lefedett, 
hanem burkolt árkot készítünk, 
ezzel is javítva a belvízelveze-
tést.

- A TeSzedd! akció keretében 
a déli külvároson sok zsák sze-
metet szedtek össze önkéntesek. 
Úgy tudjuk, a Városgondnok-
ságnak van közmunka program-
ja az illegális szemétlerakók fel-
számolására. Hol tat most ez a 
program?

- 11 fő dolgozik a program-
ban, nagyon hatékonyan mű-
ködik a gyűjtés, már 100 tonna 
feletti hulladékot sikerült össze-
szedni, beszállítani a szemétle-
rakóba. A program 60 százalé-
kon áll, a város perifériás terü-
letein még ott vannak az ille-
gális szeméthegyek. December 
végére ezt is megoldjuk. Az idő-
közben kialakult és a pályázat-
ban nem szereplő hulladéklera-
kókat (pl. a Magyarkai és Apa-
vári parkolók, melyek a köz-
útkezelőhöz tartoznak) is meg 
tudtunk oldani. Az északi és 
déli újvárosi részen 10-10 fő-
vel hulladékgyűjtési programot 
indítottunk el. Napi szinten 
gyűjtjük itt össze a hulladékot. 
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Tovább folynak a főtéri munkálatok
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INTERJÚ
Bemutatkozik a Karcagi Járási Hivatal IV. rész

Foglalkoztatási Osztály
Talán első hallásra kicsit 

furcsa, viszont logikus lépés 
volt az egykori Munkaügyi 
Kirendeltséget a Járási Hiva-
talhoz csatolni, hiszen ez az 
intézmény is állami felada-
tokat lát el. A ma már Foglal-
koztatási Osztály néven mű-
ködő járási intézmény min-
dennapjaiban a csatlakozás-
sal nem történt nagy, vagy 
érezhető változás, azonban 
jó néhány érdekes és közér-
dekű dologról beszélgettünk 
Domokos Gyula osztályveze-
tővel.

– Minden ebben a sorozat-
ban szereplő osztály esetében 
azzal a kérdéssel kezdem az 
interjút, hogy hány fővel, mek-
kora területen látják el a fel-
adataikat. Nos akkor vágjunk 
is bele!

– Az osztály jelenleg 14 fős 
létszámmal működik, ille-
tékességünk a Karcagi Járá-
si Hivatal területére – Karcag, 
Kisújszállás, Kenderes, Kun-
madaras, Berekfürdő – terjed 
ki. A Karcag, Madarasi út 27. 
szám alatti, kétszintes iroda-
épületben végezzük a feladata-
inkat, de emellett éves ütem-
terv szerint kihelyezett jelent-
keztetést látunk el Kisújszállá-
son, Kenderesen és Kunmada-
rason is.

A 2009-ben átadott karca-
gi épületünk tervezésekor és 
építésekor figyelembe vették a 
szakmai szempontokat. Kor-
szerű, negyven fő várakozá-
sára alkalmas ügyfélváróval,  
tágas ügyféltérrel, valamint 
több, ügyfélfogadásra is alkal-
mas irodával ellátott épület.

– Magától adódik a kérdés 
– milyen feladatkörrel rendel-
kezik ez az osztály? Mit foglal 
magába a munkaközvetítés?

– Természetesen az alapfel-
adataink közé tartozik az ál-
láskeresők nyilvántartásba vé-
tele, álláskeresési járadék és 
nyugdíj előtti álláskeresési se-
gély megállapítása, szünetelte-
tése, valamint a megszünteté-

sével, visszakövetelésével kap-
csolatos ügyintézés. Feltárjuk 
a munkaerőigényeket, mun-
kaközvetítést végzünk, cso-
portos létszámleépítésre vo-
natkozó bejelentéseket tar-
tunk nyilván, és az ilyen jelle-
gű leépítések hátrányos követ-
kezményeinek enyhítésében is 
közreműködünk.

Szintén hozzánk tartoznak 
a foglalkoztatást elősegítő tá-
mogatások és a hatáskörünk-
be tartozó ügyekben a pénz-
eszközök visszakövetelésére 
vonatkozó feladatok ellátása 
is. Mindemellett közreműkö-
dünk munkaerő-piaci szolgál-
tatások szervezésében és lebo-
nyolításában, de mi magunk 
is kezdeményezünk munka-
erő-piaci programokat. Pályá-
zatok kezelésével és az azok-
kal kapcsolatos tájékoztatás-
sal, véleményezéssel, döntés-
előkészítéssel is foglalkozunk.

Közfoglalkoztatási feladato-
kat is ellát az osztályunk. Az 
ilyen jellegű munkalehetősé-
gek feltárásától az ehhez kap-
csolódó támogatási eljárással 
kapcsolatos hatósági és pénz-
ügyi feladatokon keresztül a 
közfoglalkoztatás szervezé-
séig végzünk feladatokat, és a 
közfoglalkoztatókkal is kap-
csolatot tartunk. Ellátjuk még 
a közfoglalkoztatási progra-
mok ellenőrzését, és a közér-
dekű munkára kijelölhető fog-
lalkoztatók nyilvántartását is 
vezetjük.

– Valahányszor elmegyek az 
épület előtt, szemmel látható-
an sok ember fordul meg önök-
nél. Hányan keresik fel önöket, 
mondjuk egy hónapban?

– Az osztály nagy ügyfélfor-
galmat bonyolít, havonta át-
lagosan 3500 ügyfél keres fel 
bennünket személyesen. 2012. 
óta CAF minőségirányítási 
rendszert működtetünk és fo-
lyamatosan vizsgáljuk az ügy-
felek várakozási idejét, törek-
szünk a csökkentésére. 2014-
ben például bevezettük az üte-
mezett ügyfélfogadást. Min-
den ügyfelünk számára lehe-
tőséget biztosítunk arra, hogy 
előre egyeztetett, pontos idő-
pontban intézhesse ügyét.

– Körülbelül mennyi mun-
kanélküli lehet az ide tartozó 
illetékességi területen?

– A nyilvántartott álláske-
resők létszáma a 2015. április 
20-i adatok alapján a karcagi 
járásban 3347 fő.

– Ez egy átlagos szám, vagy 
időszakonként változik? Mi-
lyen tendencia érzékelhető?

– Ez a szám egy pillanat-
nyi állapotot tükröz. Éves vi-

szonylatban erősen, több száz 
fővel ingadozó tendencia fi-
gyelhető meg. Ha a létszám 
változásának trendjét hosz-
szabb időszakra vonatkoztat-
va vizsgáljuk, akkor az utób-
bi években enyhén csökke-
nő tendenciát láthatunk. Éven 
belül a létszám viszonylag 
nagy hullámzást mutat. 2015. 
első negyedévében elindul-
tak a szezonális munkák, el-
kezdődtek a közfoglalkoztatá-
si programok is, ezért most vi-
szonylag alacsony ez a szám, 
hiszen több mint 1300 fő köz-
foglalkoztatott dolgozik jelen-
leg.

– Ugye régen úgy mondták, 
hogy munkanélküli segély, ma 
már álláskeresési járadéknak 
hívják. Kit illethet meg ez a já-
radék?

– Az álláskeresőt, aki az ál-
láskeresővé válást megelő-
ző három éven belül legalább 
360 nap jogosultsági idővel, 
tehát munkaviszonnyal, vagy 
olyan jogviszonnyal rendelke-
zik, melynek időtartama alatt 
munkaerő-piaci járulékfizeté-
si kötelezettségének eleget tett. 
Ezen felül további jogszabályi 
feltétel: aki munkát akar vál-
lalni, de önálló álláskeresése 
nem vezetett eredményre, és 
számára az állami foglalkoz-
tatási szerv sem tud megfelelő 
munkahelyet felajánlani.

– Hogy állapítják meg a já-
radék mértékét, és meddig fo-
lyósítható egy embernek?

– Az összegét a kérelem be-
nyújtását megelőző, vagy – ha 
az álláskeresőként való nyil-
vántartásba vételre későbbi 
időpontban került sor – az ál-
láskereső álláskeresővé válá-
sát megelőző négy naptári ne-
gyedévben az ezen időszak-
kal érintett jogviszonyban el-
ért munkaerő-piaci járulék 
alapja havi átlagos összegének 
alapulvételével kell kiszámí-
tani. Az álláskeresési járadék 
napi összege a meghatározott 
munkaerő-piaci járadékalap 
60 százaléka, legfeljebb a jo-
gosultság kezdő napján hatá-
lyos kötelező legkisebb mun-
kabér napi összegének megfe-
lelő összeg. A járadék folyósí-
tásának leghosszabb időtarta-
ma 90 nap lehet.

– Térjünk vissza oda, hogy 
a járáshoz csatlakoztak! Ez je-
lentett-e valamiféle változást 
a működésükben? Történtek-e 
jelentősebb jogszabályváltozá-
sok – akár ezzel összefüggés-
ben, vagy függetlenül a járás-
tól – amelyekről jó ha tud a la-
kosság?

– Lényegében a szervezeti 

struktúrában történt változás, 
amelyhez jogszabályváltozás 
köthető, de ez a napi feladata-
ink tekintetében jelentős vál-
tozást nem hozott, igyekszünk 
azokat továbbra is kiváló szin-
ten, partnereink megelégedé-
sére ellátni. Nyilvánvalóan az 
irányítási struktúra is alapja-
iban változott, a Járási Hiva-
tal egyik osztályaként integrá-
lódtunk és a Járási Hivatal ve-
zetője a közvetlen felettesem. 
Feladatainkat érintő, jelentő-
sebb jogszabályváltozás a szer-
vezeti átalakulás óta nem volt. 

Ami viszont lényeges, hogy 
véget ért egy uniós támogatá-
si ciklus. Végéhez közeledik a 
TÁMOP 1.1.2. programunk, 
ami egy nagy lélegzetű EU-s 
projekt volt és újdonságként 
2015-ben megjelent az Ifjú-
sági Garancia program, ame-
lyet a GINOP 5.2.1-14. pro-
jekt keretében fogunk meg-
valósítani. Közel ötszáz 25 év 
alatti fiatalt fogunk bevon-
ni ebbe a programba és pró-
báljuk segíteni az elhelyez-
kedésüket: vagy közvetlenül 
munkaadóknak nyújtott tá-
mogatásokkal, vagy képzés-

sel segítjük a munkába állá-
sukat. Akinek nem piacképes 
a jelenlegi szakmája, vagy el-
avult szakképesítéssel rendel-
kezik, esetleg szakképzetlen, 
az előbb képzésen vesz részt. 
Most ez a 2015-ös év egyik 
legfontosabb feladata. Nem 
hanyagoljuk el a többi korcso-
portot és a hátrányos helyzetű 
réteget sem, de az Ifjúsági Ga-
rancia program a 25 év alatti 
fiatalokra koncentrál. 

– Azért még mindig rendsze-
resen hallani, hogy a negyven 
év fölött nagyon nehéz új mun-
kahelyet találni. Arra most ne 
térjünk ki, hogy sok munkál-
tató ezzel épp az évtizedes ta-
pasztalattal rendelkező mun-
kaerőt hagyja az utcán! Mi az 

általános tapasztalat ezzel a 
generációval kapcsolatban?

– A tapasztalat az, hogy kü-
lönösen az ötven év felettiek 
nehezebben helyezkednek el. 
Előfordul, hogy képzésbe vo-
násuk is nehezebb, mert néhá-
nyan attól tartanak, hogy már 
nem tudnának sikeresen elvé-
gezni egy tanfolyamot. Igyek-
szünk őket tanácsadással is se-
gíteni, motiválni, szükség ese-
tén mentorálni, mert nagyon 
fontos, hogy piacképes szakké-
pesítést szerezzenek. A piacké-
pes szakképesítés és a korszerű 
szakmai ismeretek jelentőségét 
nem lehet eléggé hangsúlyozni. 

Egyébként ehhez is kapcso-
lódnak a távolabbi céljaink. 
Intenzív szolgáltatásfejleszté-
si folyamat zajlik, mely – töb-
bek között – célul tűzte ki a 
differenciált ügyfélkiszolgá-
lást. Cél, hogy az egyes ügy-
félcsoportok igényeinek és ké-
pességeinek megfelelő csator-
nákon nyújtsuk szolgáltatása-
inkat, továbbá, hogy a lehető 
legtöbb ügyfélcsoportot elekt-
ronikus ügyintézési csator-
nákra irányítsuk, megköny-
nyítve és gyorsítva az ügyinté-

zési folyamatot. 
Általában véve pedig to-

vábbra is szeretnénk az ügyfe-
leinknek megadni a maximális 
segítséget, ellátni őket a meg-
felelő információval, és termé-
szetesen szakszerűen folytatni 
a feladataink ellátását partne-
reink megelégedésére.

-dh-

Az osztály ügyfélfogadási 
rendje:

Hétfő: 8:00-18:00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00-16:00
Csütörtök: 13:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00



4 2015. május 29.Karcagi Hírmondó

HÍREK

A hét kérdése: Készül-e már a Birkafőző Fesztiválra?

Béres Sándor (83)
Az idén Érdről várunk cso-
portot a Birkafőző Fesztivál-
ra, éppen ezért már meg kel-
lett kezdeni az ezzel kapcso-
latos feladatok intézését.

Kovácsné Tóth Éva (30)
Igen. Annál is inkább, mert 
akkor lesz a születésnapom. 
Szép nagy buli lesz tehát, sok 
birkapörkölttel.

Rab Viktor (31)
Hogyne! Az idén apósomékat 
várjuk a birkafőzőre. Már 
voltak itt máskor is, és most 
is nagyon várják – a találko-
zást velünk és a fesztiváli ki-
kapcsolódást.

Május 16-án (szombaton) Kunhegyesen került megrendezés-
re a KÓTA térségi népzenei minősítő verseny, melyen a karca-
gi Déryné Dalkör nagy siker aratva ezüst minősítést kapott. A 
következő nagyobb megmérettetés a jövő évi országos minősí-
tő lesz, melyre a kör már lelkesen készül Márkus Ica magyar 
nóta énekes vezetésével. Gratulálunk!

Ezüst minősítés

Május 15-én két kiállítás-
ra és egy konferenciára ke-
rült sor Karcagon. Az első ki-
állítás a XIII. Alföldi Faze-
kas Triennálé pályamunkáit 
mutatta be. A triennálé az el-
múlt évtizedek egyik legran-
gosabb országos fazekas pá-
lyázatává nőtte ki magát. Az 
idei pályázat témája ünnepi 
edények készítése volt. Negy-
venhat alkotó 209 tárgyat és 
készletet nyújtott be, melyek 
közül 173 alkotás került be-
mutatásra.

A rendezvényen Kovács 
Szilvia alpolgármester kö-
szöntötte a megjelent művé-
szeket és a kiállítás látogatóit. 
A díjazott pályamunkákat dr. 
Nagy Molnár Miklós etnográ-

fus értékelte és mutatta be. El-
mondta, hogy a díjakat olyan 

alkotók kapták, 
akik magas szin-
ten mutatják be 
a magyar hagyo-
mányokban gyö-
kerező formavi-
lágot, a díszíté-
seket, de a zsű-
ri külön értékel-
te az olyan újítá-
sokat is, amelyek 
elősegítik a ha-
zai fazekasság to-
vábbfejlődését.

A triennálé 
megnyitóját kö-
vetően az Ifjú-
sági Ház emele-
ti termében ren-
dezett konferen-
ciára vonultak át 
a jelenlévők. A 
fazekas mester-
séggel foglalko-
zó konferenci-

ának két előadója volt. Első-
ként dr. Nagy Molnár Mik-
lós tartott előadást a karca-
gi fazekasság Kántor Sándor 
előtti korszakáról, utána pe-
dig Szűcs Imre, a népművé-
szet mestere beszélt magáról a 
mesterről. Mint az egyik utol-
só tanítványa emlékezett visz-
sza a mesterre és ennek tükré-
ben saját életútjáról, pályájá-
ról is szót ejtett.

A Kováts Mihály Emlék-
naphoz kapcsolódóan délután, 
a Kováts Mihály emlékünnep-
séget követően a Györffy Ist-
ván Nagykun Múzeumban 
nyílt meg az a tárlat, amely A 
szabadságért harcoltak címet 
viseli. A kiállítás a huszár-
ság történetének egy idősza-
kát fogja át, ahol a történeti le-
írások, képek mellett korabe-
li fegyverek és egyenruhák is 
láthatóak.

-dh-

Két kiállítás és egy konferencia

A Kun Kuckó színját-
szócsoport régebben, ilyen-
kor tavasz közeledtével már a 
Weöres Sándor Gyermekszín-
játszó Találkozóra készülődött. 
Az idén nem volt ilyen, itt-
hon maradtak, de aggodalom-
ra nincsen ok. Szabó Péterné 
gyermekkönyvtáros szerint a 
felkészülés így is nagyon jól si-
került.

- Biztatóan alakult a jele-
nünk és a jövőnk is, hiszen 
a szakkörnek nagyon sok új 
tagja lett, ám éppen a sok új 
tag miatt nem vállalkoztunk 
a találkozóra, mert gőzerővel 
folyt a közösség, azaz színtár-
sulat-építés. A helyi kisközös-
ségeknél, és az iskoláknál sze-
retnénk kisebb fellépésekkel, 
jelenetekkel jelentkezni. Ezek 
célja a szórakoztatás mellett, 
hogy a jövő színjátszó-gene-
rációjának, tehát a szakkör 
utánpótlásának is kedvet csi-

náljunk. E kettős célt 
követte két korábbi fel-
lépésünk a mesemon-
dó versenyen, illetve a 
Kiskulcsosi Tagisko-
lában. Egyébként pe-
dig mostanra már ké-
szek a műhelymunkák, 
amelyek során sok-
sok drámajátékkal és 
egyébbel igyekeztünk 
csapattá kovácsolódni 
a tizennégy új színját-
szóval. Most pedig egy 
pályázati felhívás nyo-
mán – lassan két hó-
nap után – egy kortárs 
drámát Kiss Tamás-

nak a Hogyan hódítsuk meg 
a  @ lányt? című darabját dol-
goztuk fel, és mostanra már el 
is készültünk vele. Az előadás 
ideje kb. 30 perc. Nagyon sze-
retnénk felajánlani ezt a lehe-
tőséget az utolsó iskolai hetek-
re, amikor már kevés a prog-
ram az iskolákban, és szívesen 
vesznek egy-egy ilyen lehető-
séget. Mindenképpen hasznos 
és egy kicsit nevelő hatású da-
rabról van szó, hiszen a gyere-
kek ebben a generációban és 
ebben a világban élnek, s talán 
sokuknak fölnyitjuk a szemét, 
hogy a közösségi oldalon túl is 
van élet, és arra is érdemes rá-
nézni.” 

Az előadással kapcsolat-
ban a Déryné Kulturális Köz-
pontban, és a Városi Könyvtár 
Gyermekkönyvtárában Szabó 
Péternétől lehet további felvi-
lágosításokat kérni. 

Elek György

Megkérdeztük: Mire készül 
Szabó Péterné és a Kun Kuckó?
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OTTHON
Aszalt szilvás-diós rétes 

recept
Hozzávalók / 4 adag:
A réteshez:

50 dkg aszalt szilva (mag nélküli), 8 db ré-
teslap, 20 dkg dió (darált), 10 dkg margarin 
(olvasztott), 8 ek méz, 2 kk fahéj (őrölt)

A kenéshez és a tetejére:
1 db tojás, 100 g tortabevonó (étcsokoládés)

Elkészítés:
Az aszalt szilvát felnegyedeljük.
Egy nedves konyharuhán a réteslapokból 4-4 db-ot egymásra fektetünk.
Vastagon megszórjuk dióval, egyenletesen elosztjuk rajta a szilvát, meglocsoljuk a vajjal 
és mézzel, majd megszórjuk a fahéjjal.
Feltekerjük, mint a piskótatésztát. Megkenjük a felvert tojással.
Sütőpapírral bélelt, vagy margarinnal kikent tepsibe fektetjük, és előmelegített sütőben 
25 percig sütjük. Ha kissé kihűlt, leöntjük a felolvasztott tortabevonóval.

(sütési hőfok: 180°C, sütési mód: alul-felül sütés)

Játsszon Ön is a
Karcagi Hírmondóval!

Mikor tették le az esküt a bírósági ülnökök?

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és 

telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben június 8-án 

(hétfőn) 12 óráig. Címünk: 5300 Karcag, Kertész J. u. 2.

A helyes megfejtők között 2 darab fürdőbelépőt sorsolunk ki az 

Akácliget Gyógy- és Strandfürdő felajánlásában.

A nyerteseket telefonon értesítjük.

Előző lapszámunk nyertese: Főzőné Mándoki Éva (Karcag)

Nyereményjáték

Fotó: Internet

Amióta huszár hagyo-
mányőrzők működnek 
a városban nem igazán 
lep meg, ha – akár egy 
átlagos napon is – két-
száz éves uniformisban, 
karddal az oldalán látok 
valakit az utcán. A mos-
tani májusi ünnepőségen 
azonban kicsit megle-
pődtem, amikor a Bocs-
kai és a Liliom utcák „ipszilon-
jában”, a Kováts Mihály Emlék-
helynél két második világhábo-
rús amerikai gyalogos, és egy 
hadnagy tüsténkedett az ünnep-
re gyülekezők között. A ceremó-
nia után kiderült, az emlékfalnál 
az Első Magyarországi 2. világhá-
borús Amerikai Hagyományőrző 
és Hadiemlékeket Ápoló Kulturá-
lis Egyesület tagjai álltak díszőr-
séget, tisztiruhás vezetőjük pedig 
még földi is. Nagy Miklós Berek-
ben nőtt fel, később Karcagon tel-
jesített szolgálatot, évekig a rend-
őrkapitányság munkatársa volt. 
Jelenleg a fővárosban él, a fentebb 
említett egyesület egyik vezetője.

- 2007 óta létezünk, mint ala-
kulat, de 2009-ben részt vettünk 
a normandiai partraszállás 65. 
évfordulójának eseményein, ami 
után úgy gondoltuk, hogy már 
egy kicsit komolyabban, egye-
sületként folytatjuk tovább. Az 
egyesület célja az 1930-40-es évek 
polgári, de főként katonai hagyo-
mányainak megismerése és ápo-
lása. Aktív feladatot vállalunk a 
hadi emlékek felkutatásában, fel-
tárásában, a hagyományok meg-
őrzésében és ápolásában. Közös-
ségünk önkéntesen szerveződött.

- Hányan vannak?
- Az egyesület taglétszáma 

16 fő. Ez a szám folyamatosan, 
de csak lassan bővül, az elvárás 
ugyanis igen nagy. Ezt csak ko-

molyan lehet csinálni, mert meg 
kell ütnünk a nemzetközi mércét, 
és meg is ütjük. A követséggel és 
külföldi egyesületekkel karölt-
ve alakítottuk ki és szervezzük az 
egyesületi tevékenységet.  

- Az imént Normandiát emlí-
tette. Gondolom az amerikai had-
sereg harcainak más helyszínein is 
jártak már.

- Olyannyira, hogy zártkörű 
rendezvényekre is hívnak ben-
nünket. A normandiai múze-
um hívott meg bennünket tábort 
építeni, rendezvényt előkészíte-
ni. Tehát elmondhatjuk azt, hogy 
feltehetően a miénk az egyetlen 
olyan magyarországi egyesület, 
amely Normadiában tábort épí-
tett, - látványosságként persze. 
Normadiába rendszeresen járunk 
ki, ezen felül Belgiumba is és per-
sze a magyarországi megemléke-
zésekre is ellátogatunk. Például a 
Hősök Napján koszorúztunk, de 
a kecskeméti Repülőnapokra is el 
szoktunk menni.

- Itt Karcagon az amerikai 
könnyűlovasságnak vannak ha-
gyományai. Amerikai gyalogság-
ból Önök az elsők.

- Ez az első ünnepünk Karca-
gon, de ettől az évtől szeretnénk 
a Kováts Mihály Emléknapokon 
is megjelenni. Nekem, egykori 
kunságiként ez egyébként is szív-
ügyem.

Elek György

Kováts Mihály unokái

Nyíri Tamás, a Varró István 
Szakiskola, Szakközépiskola 
és Kollégium 2/12 C osztályos 
diákja a Budapesten megren-
dezett SzakMa Sztár Országos 
Döntőjén festő, díszítő, mázo-
ló és tapétázó szakmában or-
szágos első lett. Felkészítő ta-
nára Kovács Sándor szakokta-

tó is büszke az ecsegfalvai fia-
talemberre. 

Mint lapunknak Tamás el-
mondta, nagyon örül a győ-
zelmének, hiszen ez azt is je-
lenti, hogy nem kell már vizs-
gáznia, zsebében tudhatja a 
jeles szakmunkás bizonyít-
ványt. Persze, mint elárul-

ta sokat is tett ezért, hiszen az 
elmélet mellett, a szakmai tár-
gyakat oda-vissza kellett kí-
vülről fújni, a gyakorlatra is 
sok időt fordított tanárával. 

- A festő szakmában a fes-
tés, a díszítés, maga a látvány 
tetszett meg, ezért jelentkez-
tem az iskolába. Az a nagy fel-
adat, amikor a megrendelő 
rám bízza a lakása kifestését, 
díszítését, a tapétázást, szóval 
mindent, ami ezzel jár. A leg-
fontosabb a munkám során 
a színharmónia, erre törek-
szem. A családban minden-
ki velem örül a győzelmem-
nek és annak, hogy már állás-
ajánlatot is kaptam. Az, hogy 
én lettem a legjobb, jó ér-
zés, büszke vagyok magamra. 
A későbbiekben újabb szak-
mát is szeretnék tanulni, hogy 
több munkát el tudjak vállal-
ni - árulta el terveit Nyíri Ta-
más.

Megérte a sok tanulás, gyakorlás

Nyíri Tamás az első díjjal, és felkészítőjével 
Kovács Sándor szakoktatóval

A karcagi Református 
Nagytemplomban május 22-
én pénteken este a kárpátal-
jai magyarok megsegítésére 
szerveztek koncertet. Koncz 
Tibor elnök-lelkész köszön-
tője után bejelentette, a kon-
cert kezdetéig már 900 ezer 
forint gyűlt össze a kárpát-
aljai magyarok megsegítésé-
re. Adományokat május 31-ig 
még fogadnak. 

A koncert előtt igei kö-
szöntőt Főtiszteletű Zán-
Fábián Sándor püspök mon-
dott. A műsoros esten fel-
lépett a karcagi reformá-
tus egyház kórusa, valamint 

Szotyori Nagy Gábor (orgo-
na), Molnár Eszter (oboa), és 
Mészáros János Elek, agrár-

mérnök, operaénekes, a Csil-
lag születik negyedik szériá-
jának győztese.

Jótékonysági koncert a Református Nagytemplomban
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HIRDETMÉNYEK

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 
ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).

Május 30-31. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.:06/30-537-5758.
Június 6-7. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. Tel.: 06/30-205-3260.

Anyakönyv
Házasságkötés

2015. 05. 22.
Kátai Judit – Katona Péter

2015. 05. 23.
Hírmondó Rita - Váradi Zsolt

Születés

Gazsó Anikó - Szekrényesi 
József Attila
Kg., Kálmán u. 

Bence István

Szabó Anita - Marosvölgyi 
Csaba
Kg., Györffy I. u. 

Hunor

Halálozás

Olajos Mihályné 
(Hajdú Mária)
 Karcag (1920)

Május 30. (Szombat)
 8 - 13 óráig Betánia 

Gyógyszertár (Szabó J. 

u. 14.)

 9 – 20 óráig Alma 

G y ó g y s z e r t á r 

(Kisújszállási u. 34.) 

(Tesco)

Május 31. (Vasárnap)
 9 - 12 óráig Betánia 

Gyógyszertár (Szabó 

József u. 14.)

Június 06. (Szombat) 
 8 - 13 óráig Főtér 

Gyógyszertár (Horváth 

F.u.1.)

 9 - 20 óráig Alma 

G y ó g y s z e r t á r 

(Kisújszállás u. 34.) 

(Tesco)

Június 07. (Vasárnap) 
 9 - 12 óráig Főtér 

Gyógyszertár (Horváth 

Ferenc u. 1.)

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

Gyógyszertári 
ügyelet

2015. május 29. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 XIII.Fazekas Triennálé 
19.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Tisza-tó Napja
 Karcagi hírek
 - Kevesebb méz várható
 - Bírósági ülnökök eskütétele
 - Újra működnek a szökőkutak
 - Csatornázási munkák
 - Érettségi után
 Háttér
 Nagykun kapitány választás
20.10 Karcagi Tükör
 Kováts Mihály Napok I

2015. május 30-31. szombat 
vasárnap
13.00 Műsorajánlat
13.05 Nagykunsági Krónika
14.05 A Palást - amerikai film
16.25 A Nagykunság Főtere
18.00 Isten megteremté a nőt - amerikai film

19.40 Herkules - amerikai film
21.00 Nagykunsági krónika     

2015. június 2. kedd
18.00 Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám – Református 
Istentisztelet 
19.20 Karcagi Hírek 
19.50 A Hit Szava – Római Katolikus 
szentmise 
20.40 Karcag Sport

2015. június 4. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Karcagi Tükör: Kováts Napok 2
19.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Téma: Kompetencia mérés volt...
 Karcagi hírek
 Háttér
 Téma: Birkafőző Fesztiválra készülve
20.10 Karcagi Tükör
 Nyugdíjas találkozó az Akácliget  
 fürdőben

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

Kedves Olvasóink!

Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, kérjük 

jelezzék Szerkesztőségünkben személyesen (Karcag, Kertész 

J. utca 2.), vagy telefonon a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

F E L H Í V Á S 
Karcag Városi Önkormányzat Adóhatósága felhívja fi-

gyelmüket, hogy a

2014. évi helyi iparűzési adóbevallások benyújtási  ha-
tárideje 2015. június 1-én lejár.

A 2014. évre megállapított tényleges adókülönbözetet a 
bevallások benyújtásának határidejével megegyezően, 2015. 
06. 01-ig kell teljesíteni a 12053005-01000953-00300003 
számú Iparűzési adó beszedési számlaszámra.

Az adóbevalláshoz szükséges nyomtatványok beszerezhe-
tők a Polgármesteri Hivatal fsz. 42. sz. helyiségében, illetve 
letölthetők a www.karcag.hu honlapról.

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén ál-
landó jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. 

Az adó alanya a gazdasági tevékenységet saját nevében és 
kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző
 - a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatáro-

zott egyéni vállalkozó,
 - a személyi jövedelemadóról szóló törvényben megha-

tározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őster-
melői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 
600.000 forintot meghaladja,

 - a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy vég-
elszámolás alatt áll,

 - egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok fel-
számolás vagy végelszámolás alatt állnak.

Karcag Városi Önkormányzat Adóhatósága 

ÉLŐZENÉS TÁNCHÁZ 
KARCAGON

Májusfa kitáncolás
Néptáncosok vonulnak a főtérre.
Útvonal: Déryné Kulturális Központ – Dózsa Gy. u. – 

Kossuth tér
Műsor a néptáncosok közreműködésével.
A program TÁNCHÁZZAL zárul, a talpalávalót a PIPÁS 

zenekar húzza!
Helyszín: Kossuth tér, SÉTÁLÓ utca
Időpont: 2015. június 3. (szerda) 17 óra

A rendezvény az NKA Közművelődés és Népművészet 
Kollégiuma támogatásával valósul meg. 

Meghívó
Felhívjuk a Kunhalom Polgári Kör tagjainak és az érdek-

lődőknek a figyelmét, hogy a tavaszi előadás sorozatunk zá-
ró programjára június 2-án (kedden) 17 órától kerül sor a 
Déryné Kulturális Központ első emeleti klubtermében.

A hagyományos, diákok közreműködésével történő Kör-
mendi-megemlékezésre mindenkit szeretettel hívunk és 
várunk!

Dr. Varga Gyöngyi, a kör elnöke



 2015. május 29. 7Karcagi Hírmondó

 Ingatlan
Karcagon a Széchenyi sugár-
út 50. szám alatt földszinti, 35 
m2-es, egyszobás lakás eladó. 
Érdeklődni hétköznapokon 
a következő telefonszámon: 
06/20-985-8864.
Ház eladó Karcagon a Deák 
krt. 69. szám alatt, ugyanitt 
használt bútorok eladók. Tel.: 
06/59-313-595.
Karcagon 56 m2-es, Kossuth 
téri erkélyes, harmadik emele-
ti lakás eladó. Tel.: 06/59-311-
975, 06/30-385-4300.
Eladó vagy kertes házra cse-
rélhető Karcagon a Széchenyi 
sgt. 67/A szám alatti, 2. eme-
leti 2 szobás, jó állapotú la-
kás. Tel.: 06/30-390-0291 vagy 
a 06/30-715-4404 számokon.
Karcagon az Epreskert utca 2. 
szám alatt két szobás, veran-
dás családi ház (három féle 
fűtési lehetőséggel) alsóépü-
lettel és garázzsal eladó. Tel.: 
06/59-311-838.

Központban 94 m2-es, 3 szo-
bás, összkomfortos (3 féle fű-
tési lehetőség) családi ház el-
adó, illetve lakáscsere érték-
egyeztetéssel. Tel.: 06/20-504-
3708.
Karcagon a Szent István su-
gárúton régi típusú paraszt-
ház (két szoba, konyha), gaz-
dálkodásra alkalmas nagy 
portával eladó. Tel.: 06/30-
596-1695, 06/30-659-2931.
Ház eladó Karcagon a Kerekes 
István utca 9. szám alatt. 
Irányár: 14 millió forint. Tel.: 
06/30-442-9216.
Karcagon összkomfortos, jó 
állapotú 2,5 szobás (84 m2 + 
49 m2 alsóépület) családi ház 
alkuképes áron, sürgősen el-
adó. Tel.: 06/30-922-8958.
Karcagon az Új utcában két 
szobás ház eladó. Tel.: 06/59-
313-692, 06/70-466-1574. 
Lebontásra váró kis ház 500m2-
es portával eladó,Karcag, 
Kisújszállási u. 39/A alatt. 
Irányár: 1 millió forint. Tel.: 
06/30-478-5721.

Karcagon eladó összkomfor-
tos családi ház, többféle fű-
tési lehetőséggel (vegyes tü-
zelés, központi fűtés, gázka-
zán, három helyiségben pe-
dig cserépkályha található). 
Gazdasági épület és garázs is 
van (83m2). Tel.: 06/30-483-
6705.
Garázst vásárolnék a Szent 
István sugárút 1-5 udvarán, a 
garázssor közepe táján. Tel.: 
06/59-313-167.
Eladó 100 m2-es lakás (2 szo-
ba + nappali), vagy csere is ér-
dekel kisebbre, vagy lakóte-
lepi lakásra. Tel.: 06/30-891-
3303.
Karcag, Dózsa György út 3. 
szám alatt, üzlethelység el-
adó, vagy kiadó. Tel.: 06/70-
452-5970.
Budapest XIII. kerületében 
(Kodolányi Főiskola szom-
szédságában) újépítésű ház-
ban 1+2 félszobás, amerikai 
konyhás lakás augusztustól 
kiadó. Tel.: 06/30-968-8020.

Állat
Kopasztott rántani való, és 
vágó csirke kapható minden 
pénteken, csak rendelésre, 
amit csütörtök délig lehet le-
adni. Karcag, Soós István u. 
12. Tel.: 06/59-311-969, 06/30-
244-5160.
Csüngős hasú vemhes koca, 
tenyészkan, és malacok, va-
lamint kecsketej eladó. Tel.: 
06/30-336-6142.

Vegyes
Vásárolok régi bútorokat, fest-
ményeket, órákat, porcelán 
tárgyakat, díszeket, illetve ré-
gi konyhai használati eszkö-
zöket, teljes körű hagyatékot, 
tollat. Tel.: 06/20-996-1346, 
06/20-241-0846.
Karcagon az Epreskert út 2. 
szám alatt, használt bútorok, 
szőnyegek, gobelin képek, 
színes tv, hűtő és háztartási 
kisgépek eladók. Tel.: 06/59-
311-838.

Eladó egy négy égős jó álla-
potban lévő gáztűzhely, és 
egy gépkocsi tetőcsomag-
tartó, valamint egy kerti szi-
vattyú. Tel.: 06/59-314-243, 
06/30-472-6237.
Hajlított vázas női kerékpár, 
önjáró benzines fűnyíró, férfi 
MTB kerékpár újszerű állapot-
ban, robi kapa, és robi kapa-
utánfutó, új kerekesszék el-
adó. Tel.: 06/30-261-0785.
24-es és 26-os női kerékpár, 
robikapa utánfutóval, benzi-
nes fűnyíró, mosógép, centri-
fuga, Suzuki EKO segédmotor 
eladó. Tel. : 06/30-355-7875.
K e r e s e k  m e g v é t e l -
re gáztűzhelyet, fűnyírót, 
robikapát, akár hibásat, töröt-
tet is. Tel.: 06/30-355-7875.
Opel Astra 1,4 benzines 92’-es 
(195 ezer Ft), és Suzuki Swift 
1.0-es, 94’-es (215 ezer Ft), 
műszakival, kiváló állapotban 
eladók! Tel.: 06/30-218-9720.
Egygombos szalagcserép el-
adó. Tel.: 06/70-452-5970.
Hajdu automata mosógép, 
kis-és nagyméretű álló terrári-
umok, Iphone 3 (8 gb), Iphone 
4 (16 gb), és 2db kamillaszedő 
eladó. Tel.: 06/30-336-6150.
Hagyatékból szekrények, asz-
talok, és egyéb tárgyak el-
adók! Eladási időpont: 05. 
30-án 13 órától - 17 óráig 
Karcagon, az Erkel Ferenc u. 9. 
szám alatt. 
Jawa 207-es és 210-es segéd-
motor kerékpár kifogástalan 
állapotban sürgősen eladó. 
Tel.: 06/30-568-1296.
Hűtő (60 literes), és szo-
bai rokkant kocsi eladó. Tel.: 
06/30-391-0298. 
Főtér közelében zárt udvar ki-
adó, kerti parti céljából hétvé-
gékre (1-2 napra). Székek, asz-
talok adottak. Ugyanitt nagy-
terem is kiadó alkalmankén-
ti megbeszélésekre, tornára, 
stb. Tel.: 06/30-369-5288.
Nagyméretű használt fér-
f inadrágok, pólók eladók. 
(Karcag, Kisfaludy u. 4.)

Önjárós benzines fűnyíró,24-
es és 26-os női MTB kerékpár, 
és újszerű 26-os férfi MTB ke-
rékpár, valamint gáztűzhely 
robikapa, utánfutóval, mo-
sógép, centrifuga eladó. Tel.: 
06/30-261-0785.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást ,  cip -
zár cserét, felhajtást, méret-
re munkaruhát, férfi szövet 
és bársony nadrág; bőrkabát 
varrását rövid határidőre vál-
lalom! Tel.: 06/59-887-269.

V Í Z V E Z E T É K  s z e r e l é s t , 
B Á D O G O S  m u n k á t  é s 
JAVÍTÁSOK AT is vállalok . 
Török László, Tel.: 06/59-313-
887 vagy 06/30-289-5103.

Fa- fémforgácsoló szerszá-
mok, háztartási eszközök 
élezése, köszörülése. Varga 
Mihály Karcag, Kuthen utca 
32. Tel.: 06/30-529-6038.

Az Orgonda Agrár Kft. föl-
det bérelne és vállal növény-
védelmi szaktanácsadást és 
szakirányítást. Tel.: 06/30-785-
0690.

Tetőmunkákat és javításokat 
is vállalok. Sütő Kálmán ács-
mester Tel.: 06/30-584-2767.

FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére: 
hajvágást, dauerolást, hajfes-
tést vállalok. Tel.: 06/30-447-
3918.

Cserépforgatást, tetőjavítást, 
és teljes körű építőipari mun-
kákat vállalunk. Tel.: 06/30-
599-9238.

A BHG soron a Nemzeti 
D o h á n y b o l t  m i n d e n -
nap reggel 5.00 órától - 
21.00 óráig, valamint va-
sárnap és ünnepnapokon 
is nyitva tar t .  Mostantól 
TELEFONFELTÖLTÉS is lehet-
séges üzletünkben! Várom le-
endő vásárlóimat! Tisztelettel: 
Orvos-Nagy László.

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt Hirdetőink!

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 

FELELŐSSÉGET NEM 

VÁLLAL!

Kérjük ne feledje!
Lapzárta: 2015. június 8. 

(hétfő) 12 óra

Kedves Olvasóink!
Elérkezett a nyári, augusztus végéig tartó két hetes meg-

jelenés időszaka. Nyári lapszámaink a következő időpon-
tokban jelennek meg: június 12., június 26., július 3., júli-
us 24., augusztus 14., ausztus 28. A megszokott nyitvatartá-
si időben várjuk hirdetőinket.

Tisztelettel:
a szerkesztőség

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

 - Ügynök-szervizvezető, munkafelvevő (Kisújszállás),
 - Általános irodai adminisztrátor (Kisújszállás),
 - Analitikus könyvelő (Kisújszállás),
 - Autókereskedő (Kisújszállás),
 - Virágbolti eladó (Kisújszállás),
 - Pultos (Karcag),
 - Állatgondozó (Karcag), 
 - Lakatos (Kisújszállás),
 - Általános karbantartó (Karcag),
 - Mázoló, szobafestő (Kisújszállás),
 - Mázoló, szobafestő (változó a munkavégzés helye),
 - Fémmegmunkáló, felületi gépkezelő-operátor (Orosz-

lány),
 - Gyártósori összeszerelő - betanított munka (Szolnok),
 - Traktorvezető (Berekfürdő),
 - Földmunkagép és hasonló könnyű - és nehézgép kezelő 

(Karcag),
 - Földmunkagép és hasonló könnyű - és nehézgép kezelő 

(Kisújszállás),
 - Egyéb egyszerű építőipari foglalkozás (Szombathely).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási 
Osztályon (5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (59/500-
350) vagy e-mailben (szolnokmmkkarcag@lab.hu) lehet.

Az állásajánlatokról további információk találhatók a Vir-
tuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/
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Az április 25-én (szombaton) 
megrendezett viadal történel-
mi helyszínen, a muhi csatame-
zőn  zajlott le. Az esemény jelen-
tőségét jól mutatja, hogy az em-
lékhelynél tekintélyes létszám, 
247 versenyző sereglett össze. 
A karcagi Kötöny Népe Íjászkör 
részéről nyolc íjász – Vinis Má-
té, Bene Zsuzsanna, Csízi Sán-
dor, Karas Lajos, Kovács Tibor, 
Kovács Norbert, Herczegné Ta-
kács Ibolya és Molnár Ferenc 
Karaul - gyarapította a ver-
senyben résztvevők számát. A 
versenyeredmények között ré-
szünkről Herczegné Ta-
kács Ibolya 1. és Molnár 
Ferenc Karaul 2. helyezé-
se lett a legjobb.

Másnap a jó hangula-
tú gyomaendrődi verse-
nyen, 130 versenyző kö-
zött sorakoztunk fel, is-
mét nyolcan, ám a kar-
cagiakat ezúttal Mol-
nár Édua, ifj. Karas La-
jos, Bene Zsuzsanna, Né-
meth Márta, Karas La-
jos, Nagyfejeő Flórián, 
Herczegné Takács Ibolya 
és Molnár Ferenc Karaul képvi-
selte.Erős küzdelem alakult ki, 
de  két, érmes helyezés emellett 
néhány pontszerző helyet is si-
került megszereznünk. Molnár 
Édua és Herczegné Takács Ibo-
lya kategóriájában egyaránt 1. 
helyen végzett. 

Május 1-jén következett a 
II. Kötöny Népe Nagykun Íjfe-
szítő Viadal, amelyen a felnőt-
tek rendezőként kaptak felada-
tokat, ezért csak a gyermek ka-

tegóriában neveztünk verseny-
zőket. A verseny visszhangja is-
mét nagyon pozitív volt, s arra 
törekszünk, hagy az idei év 147 
nevező versenyzője a jövő év-
ben hasonló jó viadalon vehes-
sen részt.

Május 3-án (vasárnap) a 
tiszaföldvári versenyen egy íjá-
szunk Bene Zsuzsanna indult, 
aki élete első ezüst érmét hoz-
ta el. Ez azért szép teljesítmény, 
mert nincs még egy éve, hogy 
íjat vett a kezébe. 

A május 9-ei törökszentmik-
lósi meghívásos versenyről két 

arannyal és két ezüsttel tértünk 
haza. Karas Lajos és ifj.Karas 
Lajos kategóriájában első he-
lyezést ért el, Herczegné Takács 
Ibolya  saját kategóriájában, de 
a férfi versenyzőkkel egy me-
zőnyben versenyzett, így a má-
sodik helyet szerezte meg. Karas 
Ákos pedig a gyermek kategóri-
ában végzett a második helyen.

Május 16-án a Sárrétudva-
riban és a Szolnokon rende-
zett versenyen is megjelen-

tünk. A csapatból hatan udva-
riba látogattak el, nagyobbik 
rész, 17 fő pedig a szolnoki ver-
senyen vett részt. Sárrétudva-
riban Bene Zsuzsanna megsze-
rezte első aranyérmét. Két hé-
ten belül a második fényes érem, 
szép teljesítmény volt. A Szolno-
kon versenyző csapatszárnyunk 
„a legnépesebb csapat” külön-
díját, és ajándékát hozta el, az 
egyéni eredmények közül pe-
dig Herczegné Takács Ibolya el-
ső helyét, Molnár Édua gyerkőc 
kategóriában szerzett aranyér-
mét és ifj Karas Lajos harmadik 

helyezését kell kiemel-
nünk. De ezeken túl is 
örvendetes tény, hogy 
csapatunk két helyszínen 
is meg tudott jelenni. 
Vagyis: a taglétszámunk 
szépen gyarapszik, és 
így már két helyszínen is 
helyt tudunk állni.

Május 17-én, vasár-
nap a „Miénk a Főtér” 
rendezvényeihez kap-
csolódtunk. A temp-
lomkertben egész nap 
jöhettek állomáshe-

lyünkhöz (és jöttek is) a kicsik 
és a nagyok, hogy kipróbálhas-
sák az íjászatot. A nagy érdeklő-
désre tekintettel azzal zárjuk ezt 
a beszámolót, hogy hétvégen-
ként, szombaton és vasárnap, 
délután kettő és öt óra között 
az Akácliget fürdő mögött, a tó 
és a vasút között lévő dombnál 
tartjuk edzéseinket. Itt minden 
érdeklődőt szívesen látunk! 

Kötöny Népe
Karcagi Íjászok

Egy hónap eseményei
2015.05.08-án Budapesten a Sport11-Sportközpontban volt 

az Országos „Dobd a kosárba”-Add tovább játék Jamboree! 
24 csapat, 6 pályán, mérkőzött! JNKSZ. megyét a Karcagi SE 
U11-U-10 csapatában edződő ,Karcag Művészeti csapata képvi-
selte, mint a játék Megyei Bajnoka! A csapat a körzeti bajnok-
ságon, a megyei elődöntőn, és a döntőn is remekül szerepelt, 
minden játékot megnyert.

Így volt ez az Országos Jamboreen is, hiszen veretlenül az 
Ország TOP6 csapatába kerültünk/sajnos nem volt több meccs/ 
és megérdemelten aranyérmet vehettek át csapattagjaink!

Külön elismerés lányainknak, akiket egy csapat fiai vagy lá-
nyai sem tudtak legyőzni! Természetesen a fiúk is nagyon 
ügyesek voltak!

Az aranyérem mellé, a közelgő Női EB-re is nyertek belépő-
ket a gyerekek, s egy nagyszerű élménnyel gazdagodtak!

Eredmények:
Veszprém-Karcag 115:143 / 9:31, 52:41, 31:43, 23:38 /
Karcag-Nyíregyháza 123:99 / 42:18, 21:33, 32:30, 29:18 /
Karcag- Hatvan 145:78 / 42 :15,26:24,19:25, 58:14/

Palánta Bajnokság-„Dobd a kosárba”

Lassan végéhez közeledik a felnőtt kosarasaink számára a 
Megyei Bajnokság. Csapatunk az alapszakasz győzelem után a 
rájátszásban folytatja remeklését. A döntőbe jutásért hazai pá-
lyán a Szolnoki MÁV SE csapatával mérkőzött a csapat.

Karcagi SE - Szolnoki MÁV SE 69:39/12:4, 14:17, 19:6, 24:12/
Karcagi SE: Fábián P. 11/3p., Sebők Z. 3p., Kovács I. 20/6p., 

Pásztor Gy. 9/3p., Vincze M. 7p., csere: Erdei J. 10/9p., Simon L. 
8/3p., Hajdú G. Edző: Rideg László

Fodor Csaba: A bajnoki elődöntő első mérkőzésén,nehezen 
lendültek bele a csapatok a pontgyártásba. Mindkét fél a be-
húzódó védekezésből megszerzett lepattanó labdákból pró-
bált előnyt szerezni, váltakozó sikerrel. Látszódott, hogy a kar-
cagi csapat régen játszott tét meccset,de a „mávosok” célzó 
készségével is volt probléma. Így a félidei „kézilabdás” ered-
ményen nem lehetett csodálkoznia senkinek. A hazai szurko-
lókra viszont nem lehetett panasz, remek hangulatot varázsol-
tak a gyengébb kezdés ellenére is! A második félidőre megin-
dult a várva várt hazai kosár eső, ami eldöntötte a küzdelmes, 
de sportszerű első mérkőzés kimenetelét. 1-0, idegenben remél-
jük hasonló lesz a folytatás,s jöhet a Bajnoki Döntő!

Karcagi SE 
Kosárlabda Szakosztály

Megyei Felnőtt Bajnokság

Varga Kata, Mándi Melinda, Kardos Panna, Kántor Boglárka, 
Illyés Réka, Kerekes Boglárka, Nagyfejeő Flórián, Lukács Gábor, 

Széll Dávid, Kovács Márton, Dobos Levente, Tóth Patrik, 
felkészítők: Fodor Csaba, Őrlős Zoltán

A 2004-ben újraalapított 
Karcag SE férfi kézilabda csa-
pata 11 éves fennállásának ed-
digi legjobb eredményét ér-
te el, nevezetesen megyei baj-
noki címet nyert a 2014/2015-
ös bajnoki szezonban, így in-
dulási kvótát szerzett az NB 
II-ben való szereplésre. Ör-
vendetes, hogy a szezonban a 
gólkirályi cím is karcagi kézre 
került, ezt Jobbágy Gergő ér-
demelte ki a 18 mérkőzésen el-
ért 116 találattal. Az együttes 
idei mérlege 20 mérkőzés, 15 
győzelem, 2 döntetlen, 3 vere-
ség, összesen 32 pont.

Tisztelettel megköszönjük 
szurkolóink, barátaink, csa-
ládtagjaink biztatását, a sport-
egyesület és az önkormány-
zat támogatását, továbbá Sze-

pesi Tibor igaz-
gató úr munká-
ját. Egy évtized 
nem kevés mun-
kája kellett ah-
hoz, hogy ezt 
az eredményt 
a magunkénak 
tudhassuk. Já-
tékos-edzőként 
szeretnék gratu-
lálni valameny-
nyi játékosom-
nak a bajnoki címhez, ebben a 
szezonban a megérdemelt he-
lyére került kupa és érem, kö-
szönettel tartozom a munká-
tokért, a jövőt illetően pedig 
sok sikert és jó egészséget kí-
vánok mindenkinek. A baj-
noki cím tulajdonosai: Hamar 
László, Tóth Botond, Ferenczi 

Csaba, Szepesi Balázs, Sebők 
Kálmán, Tóth Zoltán, Pápai 
Ádám, Nagy János, Nagy Pé-
ter, Hamar Bence, Papp Imre, 
Vályi-Nagy Norbert, Gulybán 
Olivér, Király Edvin, Örsi Pé-
ter, Koncz Dávid, Koncz Tibor, 
Jobbágy Gergő. 

Major

Megvan a bajnoki cím


