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Karcagi  Hírmondó
Jubileumi lovasnap

Egész napos programmal várják a családokat
Szeptember 19-én (szombat) 

kerül megrendezésre a XX. Kar-
cagi Lovasnap, amely egy na-
gyobb rendezvénysorozathoz is 
illeszkedik az idén. A részletek-
ről Szepesi Tibor tájékoztatta 
lapunkat.

- Egyrészt jubileumi ese-
ményről van szó, hiszen húsz 
éves évfordulójához érkezett a 
Karcagi Lovasnap – igaz, hogy 
az idén mindössze egynapos 
lesz – de maga a rendezvény 
több apróbb programból te-
vődik össze. Másrészt a Ku-
nok Harmadik Világtalálko-
zójának rendezvényei zajla-
nak az idén több településen 
– így Karcagon is. A lovasnap 
az országos világtalálkozó ré-
szeként kerül megrendezésre 
városunkban. Ennek megfele-
lően hagyományőrző progra-
mok is bemutatásra kerülnek, 
például népi játszótér, íjászbe-
mutató, lovaglási lehetőség, de 
ennek a nagy rendezvénynek a 
keretein belül kerül sor a Ma-
gyarország Legszebb Konyha-
kertjei program díjátadó ün-
nepségére, valamint a Kun-
szövetség pályázatának díját-

adása is ekkor kerül lebonyo-
lításra. Szintén ez alkalommal 
kerül sor a Kátai Gábor Kór-
ház szervezésében a Szívünk 
Világnapja alkalmából egy 
előadássorozatra is, valamint 
ingyenes szűrővizsgálatokra. 
Mindezen túl maga a lovasnap 
rendezvénye idén is a lovak-
ról és a lóerőkről szól. A két fő 
program a regionális díjugra-
tó verseny és a második alka-
lommal megrendezésre kerü-
lő traktoros ügyességi verseny 
- mondta Szepesi Tibor.

-Tavaly hirdették meg elő-

ször a traktoros ügyességi ver-
senyt. Akkor milyen fogadta-
tásra talált? 

- A fogadtatása nagyon jó 
volt. Mindenki megelégedésé-
re sikerült rögtön az első évben 
a szervezés. A traktorosok, a 
szervező csapat, a zsűri kiváló-
an végezték munkájukat. Nehéz 
azonban olyan időpontot talál-
ni amikor mindenki ráér, aki 
szeretne indulni a versenyen. 
A mezőgazdasági munkák eb-
ben az időszakban már javában 
tartanak, de azért bízom abban, 
hogy egy ilyen jellegű megmé-

rettetés, egy pici versengés, vi-
dámság, - és remélem, hogy 
előbb utóbb egy kis presztízs 
csata - belefér mindenki idejébe. 

-Honnan jött a verseny öt-
lete? 

Azt a versenyzési formát, le-
hetőséget kerestük, ahol minél 
több karcagi versenyző tud-
ja megmérettetni, megmutat-
ni magát a lovasnap keretében. 
Sajnálatos módon fogyóban a 
fogathajtók és a fogatok száma. 
Így jött a képbe a lovak helyett 
a lóerők szerepe, innen pedig 
a legnagyobb gépek versenye. 
Természetesen ez nem jelenti 
azt, hogy a fogatokról lemon-
dunk. Bízom abban, hogy jö-
vőre, vagy az azt követő évek-
ben lesz fogathajtó verseny, és 
bízom abban is hogy sok-sok 
karcagi versenyzővel. 

-Kiket várnak a rendez-
vényre? 

A program - ahogyan min-
den nagy rendezvényünkön 
erre törekszünk - nagyon szí-
nes és változatos. A kiegészí-
tő rendezvények, a vásári for-
gatag, a rengeteg látnivaló re-
mélem mindenkit, kicsit és na-
gyot egyaránt a Ligetbe csábít. 

Várunk tehát mindenkit, aki 
szeretne egy kicsit kikapcso-
lódni a lovasnap keretében. 

A Szívünk Világnapja alkal-
mával következő prevenció és 
előadássorozat kapcsán meg-
kérdeztük Nagyné László Er-
zsébetet, a Kátai Gábor Kórház 
főigazgatóját, aki a következő-
ket nyilatkozta lapunknak:

„Ahogy a tavalyi évben, ez al-
kalommal is a prevenció, a meg-
előzés lesz a lényege az ingyenes 
szűréseknek és az előadássoro-
zatnak, amely a kórház kardio-
lógiai osztályának szervezésében 
valósul meg. A legutóbbi alka-
lommal több, mint száz önként 
jelentkezőt szűrtek meg a mun-
katársaink. Érdemes eljönni a 
vizsgálatokra és meghallgat-
ni az előadásokat is, mivel saj-
nálatos tény, hogy a szív és ér-
rendszeri betegségek vezető he-
lyen vannak hazánkban. Sajnos 
ma már több embert érintenek, 
mint a daganatos megbetegedé-
sek – köztük egyre több fiatalt is.

A rendezvény másik célja pe-
dig az, hogy a kórházat jobban 
megismertessük a lakossággal, 
közelebb hozzuk a lakossághoz.”
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A lengyelországi Wojnicz te-
lepülésen hagyományosan egy 
augusztus végén megrendezett  
aratófesztivállal búcsúznak 
a nyári mezőgazdasági mun-
káktól. A települést ilyenkor 
hatalmas tömeg lepi el, hiszen 
Tarnów járás tizenhat közsé-
gének lakói itt jönnek össze  
együtt ünnepelni. Az ünnep-
ség idei vendége Tarnów járás 
magyarországi testvérmegyé-
je, Jász-Nagykun-Szolnok me-
gye volt. A megyei delegáció-
nak két neves birkafőző, idő-
sebb és ifjabb Csontos György 
személyében karcagi tagjai is 
voltak. A lengyel aratóünnep-
ről ifj. Csontos Györggyel be-
szélgettünk. 

- Augusztus 28-án indul-
tunk autóbusszal, a Pípás ze-
nekarral utaztunk együtt. Ez 

a rendezvény ugyanis  a né-
pi kultúrára épül, nemhiá-
ba aratófesztivál a neve. Te-
hát ugyanúgy, mint nálunk a 
birkafőző fesztiválon, ilyen-
kor ott is bemutatkoznak a 
hagyományőrzők, a helyi is-
kolák tehetségei és mások. A 
vendégek között rajtunk kívül 
francia és fehérorosz delegá-
ció volt jelen, köztük sok gye-
rek, akik énekeltek, táncoltak, 
a felnőttek pedig harmonikás 
műsorral készültek. A franci-
ák között volt egy rockbanda 
is, ami az éjszakai életet pezs-
dítette fel. Egyébként a len-
gyel rocksztárok léptek fel, de 
a koncert utáni hangulat leve-
zetéseként hajnal öt óráig tar-
tó táncos mulatság volt, sok 
jókedvvel.

- Milyen étel képviselte a 
magyar gasztronómiát?

- A felkérés a hungaricum 
karcagi birkapörkölre szólt, de 
nem tudtak nekünk birkát 
biztosítani, így aztán gulyás-
levest  és marhapörköltet főz-
tünk. Az volt a kérés, hogy 
legalább 300 főnek kell kósto-

ló adagot biztosítanunk, de a 
mi számításaink szerint leg-
alább 600 ember evett ebből 
az ételből, és 300-an maradtak 
olyanok, akiknek nem jutott. 
Nagy megelégedéssel, óriá-
si ölelésekkel, kézfogásokkal 

fejezték ki azt, hogy mennyi-
re finom volt. Elbeszélgettünk 
a járási vezetőkkel. Mondták, 
hogy ők is főzögetnek, nekik 
is vannak jó ételeik, de a ma-
gyar bográcsnak, gulyásnak, 
birkapörköltnek nincs pár-
ja. Ezt nem tudják utánozni. 
(Érdekes volt, hogy az otta-
ni emberek türelmesen, nyu-
godtan várták az étel kiosztá-
sát, és az sem háborodott fel, 
akinek nem jutott.) A  franci-
ák készítettek még ételt: rakott 
palacsintát. Sütőben összesü-
tötték és kínálták ők is, per-
sze kisebb, szerényebb meny-
nyiségben. Egyébként meg kell 
mondanom, hogy sok helyen 
főztünk, és sok rendezvényen 
megfordultunk már, de ilyen 
népes fesztivált még soha-
sem láttam.

Elek György

Karcagi birkafőzők Lengyelországban

Pillanatkép a tavalyi lovasnapról



2 2015. szeptember 11.Karcagi Hírmondó

Közéleti szilánkok
 A bevándorlás 

és a demográfiai 
deficit 

avagy a nagy „Európa 
Kalandpark” 1.

Bevallom, az elmúlt néhány 
hét bevándorlási (vagy 
bevándoroltatási ?) történéseihez 
eléggé ambivalens módon 
viszonyultam. Hogy a dolgok 
közepébe vágjak: tragikusnak, 
de egyben komikusnak is tűnt a 
történet. Úgy szemléltem, mint 
egy abszurd színházat, ahol néha 
kínjában nevet az ember, mint Alfred 
Jarry Übü királyán, vagy Ionesco 
Kopasz énekesnőjén, ahol szabad 
asszociációkra ad lehetőséget 
a rendező; kedvére csaponghat 
a néző fantáziája.  Persze látta 
az ember a bicskei állomáson a 
„Germany! Germany!”-t skandáló 
több száz fős bevándorló tömeget 
is, és elképzeli a szegény német 
emberjogi aktivistákat, akiknek 
majd szintén kontrollálni kell, 
hogy x vagy y bevándorlót valóban 
megilleti-e a menekült státus. 
Miközben ott lennének a magyar 
hatóságok is, akiknek szintén 
regisztrálniuk kellene darabszámra 
(!) az illegális határátlépőket, akik a 
legmodernebb okos telókkal veszik 
az információkat, és úgy gondolják, 
máris megérkeztek az Ígéret 
földjére, és széles jókedvükben 
tűzugrásos vitustáncot járnak kis 
tábortüzük fölött, melyben hiteles 
személyi okmányaik is elégtek, már 
ha voltak egyáltalán.

Szóval, nem olyan egyszerű 
ez, mint ahogy néhány széplelkű 
magyar liberós emberjogi aktivista 
elképzeli. S ne legyenek kétségeink 
afelől, hogy a magyar ellenzéki 
pártok – oldalaktól függetlenül! – a 
rövidtávú politikai haszonszerzésben 
érdekeltek. Sajnos. Újólag megint 
megbizonyosodhatunk róla, hogy 
nem tudnak fölülemelkedni parciális 
érdekeken, valamiféle nemzeti 
minimumot elfogadva.

Egyikük elfelejti, hogy két 
évvel ezelőtt Törökországban az 
iszlámot, mint az „emberiség 
utolsó mentsvárát” említette. A 
másikuk másfél évvel ezelőtt, a 
szaudi fociválogatott támadósorát  
aposztrofálta terroristáknak 
kedélyesen. Harmadikuk pedig azt veti 
a kormány szemére, hogy mennyire 
felkészületlenek voltak a menekült 
áradat fogadására – miközben éppen 
ő bagatellizálta néhány hónappal 
ezelőtt az „etno- turizmust.” 

Az is igaz persze, hogy a kormány 
bevándorlási, ill. menekültügyi 
politikájában kénytelen-kelletlen 
improvizálásokra kényszerült és 
bizonyos puhaságot mutatott, amit 
különösen Ásotthalom és környékén 
róttak föl az érintett magyar 
választópolgárok.

-ács-

KÖZÉLET

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 

Augusztus 31-én (hétfőn)  
hét napirendet tárgyaltak meg 
a képviselők egy soron kívüli 
ülés keretében. 

Elsőként a Györffy István 
Nagykun Múzeum Szerveze-
ti és Működési Szabályzatáról 
döntöttek a jelenlévők, mely-
nek kapcsán kisebb vitát ka-
vart Andrási András képvi-
selő javaslata. A képviselő a 
szervezetileg nemrég a múze-
umhoz csatolt Karcagi Hír-
mondó működési szabályza-
tán akart változtatni. Vélemé-
nye szerint a Jobbik helyi szer-
vezete kevesebbet szerepel az 
újság oldalain, mint más pár-
tok. Dobos László polgármes-
ter felhívta Andrási képviselő 
figyelmét, hogy politikai pár-
tok eleve kevesebbet szerepel-
nek, hiszen a sajtó nem köte-
lezhető politikai állásfoglalás-
ra, azonban az önkormány-
zat és a képviselők tevékeny-
ségéről a szabályzatnak meg-
felelően eddig is rendszeresen 
hírt adott a sajtótermék. Ar-
ra is felhívta a figyelmét, hogy 
több városi rendezvényen kel-
lene a képviselőnek részt ven-
ni, és akkor eleve adva van a 
lehetőség a szereplésre pártho-
vatartozás nélkül bármelyik 
közszereplőnek. Dr. Kanász-
Nagy László hozzászólásában 
felolvasta az újságra vonatko-
zó passzust, amely részletesen 
lefekteti a közéleti és egyéb té-
mákra vonatkozó feladatokat.

Az ülés további részében 
két napirendi pont is a Mada-

rász Imre Egyesített Óvodá-
ról szólt. A képviselők meg-
szavazták az óvoda Nemze-
ti Tehetség Program pályáza-
tain való részvételét, valamint 
a 2015/2016-os nevelési év-
ben indítható óvodai csopor-
tok számának, valamint a ma-
ximális csoportlétszám meg-
határozását is. Ez utóbbihoz is 
volt Andrási Andrásnak javas-
lata, mely szerint kevesebb lét-
számmal több csoportot kel-
lene indítani, hogy az óvoda-
pedagógusok többet tudjanak 
foglalkozni a gyerekekkel. Do-
bos László megjegyezte, hogy 
természetesen mindenki azt 
szeretné, hogy annyi pedagó-
gus legyen, mint ahány gyer-
mek, ez azonban az anyagi 
vonzatai miatt egyelőre kivite-
lezhetetlen. Azt is hozzátette, 
hogy az önkormányzat meg-
bízik a saját szakembereiben, 
akik egyébként egy olyan in-
tézményben dolgoznak, amely 
országosan is Kiváló Akkredi-
tált Tehetségpontként van szá-
mon tartva. Gulyás Ferencné 
intézményvezető is szót ka-
pott a téma kapcsán és jelez-
te, hogy sehol sem küzdenek 
olyan problémával a gyermek-
létszámot illetően, ami gondot 
jelentene. 

Ezen az ülésen elfogadás-
ra került a Városi Csokonai 
Könyvtár könyvtári állomány 
ellenőrzésére tett javaslat is, 
amely egyébként a kötelező 
leltározást takarja.

-dh-   

Soron kívüli testületi ülés

Az ENSZ-közgyűlés 2012. december 17-én konszenzussal 
nyilvánította szeptember 5-ét, Kalkuttai Teréz anya halálá-
nak évfordulóját a jótékonyság világnapjává. A közgyűlés fel-
kérte az ENSZ tagállamait, a regionális szervezeteket és a civil 
társadalmat, hogy az évfordulóról megfelelő módon emlékez-
zenek meg, oktatási és egyéb programok szervezésével. Ko-
vács Sándor, a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei elnöke, Berec 
Zsolt alelnök  és Szalay Ferenc, Szolnok város polgármestere 
is csatlakozott a jótékonyság világnapjához kapcsolódó „Me-
sélj egy szép történetet!” önkéntes akcióhoz. Szeptember 5-én 
(szombat) délelőtt a megyeszékhely egyik bentlakásos ottho-
nában élőknek olvastak fel többek között Janikovszky Éva és 
Lázár Ervin műveiből, amit egy kellemes beszélgetés követett. 
„A mai nap fontos üzenete, hogy kötelességünk segíteni, támo-
gatni, bátorítani, vagy sokszor csak meghallgatni azokat, akik-
nek erre van szükségük egy adott életszakaszban. Nemcsak po-
litikusként, hanem apaként, fiúként, barátként, ismerősként, 
magyar állampolgárként is így gondolom. Bátran vállaljunk 
önkéntes, jótékonysági munkát az év minden napján!”- mond-
ta Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke.

A jótékonyság világnapján

Fotó: Internet

Fotó: Internet

Az elmúlt hétvégén rendezték meg Kenderesen a Vadgeszte-
nye Fesztivált, ahol a három nap alatt minden korosztály talált 
magának programot. Péntek este a katolikus templomban Rá-
kász Gergely orgonaművész hangversenye volt, szombaton az 
operettől a nótán át a Piramis koncertig sokféle program vár-
ta az érdeklődőket. A szervezők elkészíttették erre az alkalom-
ra Kenderes város tortáját is. A gesztenyekrémes tortát dr. Fa-
zekas Sándor földművelésügyi miniszter, Kovács Sándor, a me-
gyei közgyűlés elnöke és Pádár Lászlóné polgármester szelte 
fel. Vasárnap emlékező ökumenikus istentisztelet volt Horthy 
Miklós, felesége és fiuk ifj. Horthy Miklós kenderesi temetésé-
nek évfordulója alkalmából, majd koszorúzás a Horthy-kastély 
körparkjában álló mellszobornál.

A város gesztenyés tortáját is 
elkészítették Kenderesen
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HÍREK
Több karcagi is megyei kitüntetésben részesült nemzeti ünnepünkön

A megye egészségügyi ellátása érdekében példa-
mutató, kiemelkedő tevékenységet kifejtő, a gyó-
gyítás, a megelőzés területén jelentős eredményt 
hozó új eljárást bevezető, az ellátást bővítő szemé-
lyek és közösségek elismerésére alapította a megyei 
közgyűlés a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI 
EGÉSZSÉGÜGYI DÍJ-at. A díjban a Kátai Gábor Ala-
pítvány részesült. A díjat Szilágyi Lajosné, az ala-
pítvány kuratóriumának elnöke és dr. Farkas Béla, 
a Kátai Gábor Kórház stratégiai igazgatója vette át.

A megye kulturális életében jelentős alkotó, szer-
vező tevékenységet végző, hosszú ideje kimagas-
ló színvonalú eredményeket elérő, a közművelődés 
korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásá-
ban és megtartásában, hagyományőrzésben részt-
vevő személyek és közösségek elismerésére alapított  
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZMŰVE-
LŐDÉSI DÍJ- ban részesült Kovácsné Kerekes Katalin 
közművelődési szakember, a karcagi Déryné Kultu-
rális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár kultu-
rális munkatársa kiemelkedő szakmai munkája elis-
meréseként.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a megye 
oktató-nevelő munkájában, a szakképzésben, a tehetség-
gondozás és felzárkóztatás területén kimagasló pedagó-
giai és szakmai felkészültségük alapján újszerű és haté-
kony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalma-
zásában számottevő sikereket elérő, helytállásuk alap-
ján példamutató tevékenységet folytató személyek és 
közösségek elismerésére alapította a JÁSZ-NAGYKUN-
SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-at. A díjat kapta: 
Földváriné Simon Ilona, a Karcagi Nagykun Reformá-
tus Általános iskola igazgatója páratlan szakmai tudása, 
életpályája, az oktatásért tett erőfeszítései elismeréseként.

A megye testnevelési és sportmozgalmában, a 
sportolók eredményes felkészítésében, az egészséges 
életmódra nevelés terén kimagasló szakmai ered-
ményeket elérő személyek és közösségek tevékeny-
ségének elismerésére alapított JÁSZ-NAGYKUN-
SZOLNOK MEGYEI TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJ-
ban részesült Egyed Zsolt, a Karcagi Sportegyesület 
sakk szakosztályának vezetője kimagasló munkája 
elismeréseként.

A tudomány különböző szakterületein a megye fej-
lődését szolgáló, kiemelkedő tudományos-, ismeret-
terjesztő tevékenységet végző, a nemzetközi és hazai 
tudományos értékek alkalmazásával, felhasználásával, 
alkotó munkájával sikereket elérő személyek és közös-
ségek teljesítményének elismerésére alapított JÁSZ-
NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TUDOMÁNYOS DÍJ-
ban részesült Dr. Zsembeli József, a Debreceni Egye-
tem Karcagi Kutatóintézetének igazgatója a megye fej-
lődését szolgáló kiemelkedő tudományos munkájáért.

A megye gazdasági életében, a terület- és település-
fejlesztésben, az ipari, a mezőgazdasági, a kereskedel-
mi, a műszaki és egyéb területeken kimagasló szak-
mai, hivatásbeli érdemeket elérő személyek és kö-
zösségek elismerésére alapította a közgyűlés a JÁSZ-
NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI GAZDASÁGI DÍJ-at. A 
díjban részesült Fazekas Sándor, a karcagi székhelyű 
Szimmetria Gépipari és Kereskedelmi Kft ügyvezető-
je kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE EURÓPA DÍJA 
kitüntetést a megye európai integrációjának érdeké-
ben, a megye nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésé-
ben, az európai uniós értékek ismertetésében, népsze-
rűsítésében kimagasló érdemeket elérő személyek és 
közösségek elismerésére alapította. A díjat átvette Lé-
vai Kálmán, karcagi tűzoltó ezredes az európai kap-
csolatok építése, kiemelten a közép-európai nemzet-
közi együttműködés kialakítása és fejlesztése terüle-
tén végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés által a 
megye közrendje, közbiztonsága, a polgári védelem és 
a tűzvédelem területén kiemelkedő, hatékony szerve-
ző és propagandamunkát kifejtő személyek és közös-
ségek tevékenységének elismerésére alapított JÁSZ-
NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI RENDÉSZETI ÉS 
KÖZBIZTONSÁGI DÍJ-ban részesült Béres Attila, a 
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága nyu-
galmazott megbízott mezőőri szolgálat vezetője a térség 
külterületi erdőinek és ingatlanainak őrzése érdekében 
kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.

A megye művészeti életének - zene, táncművé-
szet, képzőművészet, irodalom és színházművé-
szet, építőművészet, film, fotóművészet - fejlesztése 
területén kiemelkedő alkotó munkát végző, a me-
gye szellemi életét gazdagító, művészeti hagyo-
mányokat ápoló személyek és közösségek elisme-
résére alapította a közgyűlés a JÁSZ-NAGYKUN-
SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI DÍJ-at. A díjban 
részesült H. Tóth János nyugalmazott karcagi kö-
zépiskolai tanár oktatási, nevelési munkája, kiváló 
karnagyi tevékenysége elismeréseként.
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Rövid sorozatunk záró ré-
szében dr. Kasuba Jánosné, 
nyugalmazott könyvtárosta-
nárral beszélgettünk annak 
kapcsán, hogy a nyár elején 
polgármesteri elismerést ve-
hetett át közéleti munkájáért. 
Nevéhez fűződik A karcagi 
Györffy István Általános Is-
kola könyvtárának története 
című kiadvány, és a városban 
működő Könyvtárostanárok 
Karcagi Munkaközösségének 
létrehozása is.

– Nagyon jól esett nekem 
ez az elismerés, amely egyben 
az iskolai könyvtárak mun-
kájáról is szólt. Hiszen ponto-
san tíz éve, 2005-ben alapítot-
tam meg a munkaközösséget, 
amely azóta is nagyon aktívan 
működik. A város minden is-
kolájából a könyvtárostanárok 
tizenkét fővel vesznek részt 
ebben a közösségben. Úgy 
gondolom, hogy nagyon sok 
haszna van – úgy az iskolák 
szempontjából, mint a könyv-
tári élet szempontjából is.

– Sárospatakról kerültem 
Karcagra és akkoriban egy ki-
csit nehéz volt az átállás, mert 
ott a városi könyvtár igazgató-
ja voltam jó pár évig. Pedagó-
gus képesítéssel is rendelkez-
tem, így aztán iskolában kezd-
tem el dolgozni és ötvöztem a 
két szakképesítésemet – soha 
nem hagytam el a könyvtári 
területet. Tehát iskolai könyv-
táros is voltam, amellett, hogy 

tanítottam és napköziben is 
dolgoztam. Az iskolai könyv-
tárosi tevékenységemet 1982-
től nyugdíjazásomig folyama-
tosan elláttam, azóta, pedig a 
mai napig a munkaközösség-
vezetői feladatokat végzem.

A legtöbb időt – több mint 
húsz évet – a Györffy István Ál-
talános Iskolá-
ban dolgoztam. 
Nagyon sze-
rettem ott dol-
gozni, nagyon 
sok mindenben 
tudtam haszno-
sítani a könyv-
tári területet is, 
mivel igen nagy 
támogatásra ta-
láltam az isko-
lavezetés részé-
ről. A könyvtári 
életet úgy kap-
csoltam be az 
iskola szerves 
életébe, hogy 
nagyon sok dél-
utáni progra-
mot szervez-
tem; kiállításo-
kat, vetélkedő-
ket, és pályá-
zatokat hirdet-
tem. Amire a legbüszkébb va-
gyok, az a helytörténeti mun-
ka, amelyet én indítottam el az 
intézményben. Ennek már hu-
szonkét éve. Györffy István 
munkásságához kapcsolódik 
ez a munka, amelyet minden 
évben azóta is minden évben 
meghirdet az iskola. Több mint 
hatszáz helytörténeti pályázat-
tal rendelkezik az iskola könyv-
tára, köztük nagyon sok értékes 
munka is található. Úgy gondo-
lom, hogy Györffy István mun-
kássága szinte kimeríthetetlen. 
Mindig újabb és újabb gyerekek 
jönnek és pályáznak megismer-
kedve ezzel a területtel. Ez sok 
sikerélményt okoz a gyerme-
keknek.

– Például nemrég a férjem-
mel Budapesten voltunk egy 
rövidke nyaralás erejéig, és a 
Várnegyed volt az úti célunk. 

Ott megnéztük a Magyarok 
Kiállítását, ami nagy hatással 
volt mindkettőnkre. Minden-
kinek tudom ajánlani, hogy-
ha a fővárosban jár, ezt néz-
ze meg! A Mátyás templom 
szomszédságában található, és 
a magyar történelmet, a ma-
gyar értékeket mutatja be kö-
zérthető és élvezhető formá-
ban. Nekem, mint irodalom-
barátnak ami nagyon tetszett 
az a tizenkét legszebb magyar 
vers volt. Most újra fogom ol-
vasni ezeket a költeménye-
ket. Amikor tehetjük, leuta-
zunk Szarvasra, mert az a fér-
jem szülővárosa. Oda minden 
nyáron elmegyünk, van egy 
közel tíz éves kis unokánk, 

ő is nagyon szeret odajönni. 
Szarvas egy gyönyörű szép vá-
ros, olyan természeti adottsá-
gokkal rendelkezik, hogy az 
egyedülálló.

– A tízéves 
évfordulót sze-
retnénk méltó-
képpen megün-
nepelni azokkal 
a kollégákkal, 
akik már mond-
hatni több évti-
zede hűen részt 
vesznek az is-
kolai könyvtári 
munkában. Er-
re az alkalomra 
szeretnénk ven-
dégeket is meg-
hívni, úgy az or-
szágos egyesü-
let elnökét, mint 
a város vezetőit, 
kulturális veze-
tőit is. Azt azért 
tudjuk, hogy 
Karcag kultúra-
párti település.

Júniusban volt Karcagon a 
megyei ünnepi könyvhét meg-
nyitója, és abban a megtisz-
telő feladatban volt részem, 
hogy egy előadást tarthat-
tam a munkaközösségünkről. 
Az előadásom mottója az volt, 
hogy „Amelyik iskolát nem él-
tetik a könyvek, az az iskola 
halott”. Úgy látom, hogy má-
ra a gyerekeknél háttérbe ke-
rült az olvasás. Elmentek a szá-
mítógép és az okos telefon vi-
lágába. Ezek bizonyos tekin-
tetben nagyon hasznos dol-
gok, de önmagukban nem ele-
gendőek. Az iskolai könyvtá-
raknak a városi könyvtárral 
együtt az egyik feladata az ol-
vasás megszerettetése. Emel-

lett támogatniuk kell a pedagó-
giai munkát és a gyerekek kö-
zösségi fejlődését is. Márpedig 
az iskolában találkozik a gye-
rek igazán először a könyvtár-
ral és a könyvekkel. Megfigyel-
tem, hogy addig nincs problé-
ma amíg a gyermek alsó tago-
zatos, de később valami elveszi 
tőlük a könyvek szeretetét.

Ezért is hoztuk létre a mun-
kaközösséget, amely kéthavon-
ta, negyedévente jön össze egy-
egy foglalkozásra mindig más-
más iskolában, illetve a városi 
könyvtárban. Az elmúlt tíz év 
folyamán olyan programokat 
is szerveztünk, hogy megosz-
szuk egymással a jó gyakor-
latokat, amelyek szakmai na-
pokat tartalmaztak és tanul-
mányutakra is mentünk. Így 
látogattuk meg a Sárospata-
ki Református Nagykönyvtá-
rat, Sátoraljaújhelyet, Szepsit, 
Kassát, a kassai könyvtárat, a 
Rákóczi emlékeket, a Vizso-
lyi Bibliát és még sorolhatnám. 
Így jutottunk el a Partiumba is, 
ahol nem csak Györffy István 
belényesi és környékbeli kuta-
tásainak az emlékkiállítását te-
kintettük meg, hanem azt a va-
sárnapi iskolát is, ahol immár 
tíz éve karcagi pedagógusok is 
közreműködnek. Minden év-
ben megvan a tervünk egy-egy 
ilyen úthoz.

Most az évfordulóra is azért 
hívtam meg Szathmári Klárát, 
a Magyar Könyvtárostanárok 
Egyesületének elnökét, hogy 
egy szakmai előadást tartson 
számunkra azokról az új folya-
matokról, amelyeket az iskolai 
könyvtáraknak figyelembe kell 
venniük. Az új követelmények-
hez igazodni kell és ha emellett 
a könyvtárosok olyan szakmai 
támogatásra leltek mint ami 
egyébként ebben a városban 
megvan, akkor értéket tudnak 
teremteni az iskolákban.

-dh-     

Értéket tudnak teremteni

dr. Kasuba Jánosné tíz éve vezeti a Könyvtárostanárok 
Karcagi Munkaközösségét

– A könyvtáros szakmában 
munkaközösség-vezetőként 
eltöltött utóbbi tíz év munká-
ját ismerte el az önkormány-
zat még június közepén.

– Az interjút megelőzően 
beszélt nekem a pályafutásá-
ról, kérem ezt az olvasókkal 
is osszuk meg!

– Amikor épp nem a mun-
kaközösséggel, vagy a pályá-
zatokkal foglalkozik – mivel 
tölti ki a napjait?

– Térjünk vissza a munka-
közösség életéhez! Itt az ősz 
és jubileumi évük is van…

A Szentannai Középiskola felvételt hirdet 

könyvelői és gazdasági ügyintéző 
munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek: Legalább középfokú szakirányú végzettség.
Előnyt jelent: Költségvetési területen szerzet szakmai tapasztalat. A munka-
kör betöltéséhez követelmény a számítógépes ismeret.
Foglalkoztatási jogviszony Kjt. alapján.
Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezni rövid szakmai önéletrajzzal lehet írásban, vagy elektronikus úton.
Cím: Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18.
E-mail cím: sztannai@externet.hu
Tel.: 59/312-744
Fax: 59/311-451
Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 22.
Foglalkoztatás kezdete: 2015. szeptember 28.

A Karcagi Eskrima Iskola tagfelvételt 
és ingyenes nyílt edzést hirdet 

Eskrima - Extrém Hatékony Önvédelem edzésekre 

gyerek és felnőtt csoportokba

Időpont: 2015. szeptember 19. (szombat)

Gyerek csoport (8-tól 14 éves korig): 15 - 16 óráig

Felnőtt csoport: 16 - 18 óráig

Helyszín: Varró István Szakiskola tornaterme; Karcag, Varró utca 8.

Honlap: eskrimakarcag.hu

Telefon: 70/630-0277
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Szeptember 2-án késő délután 
került sor az Erkel Ferenc Alap-
fokú Művészeti Iskola tanévnyi-
tó rendezvényére a Kultúrpalo-
tában. A szép számmal jelenlé-
vő tanulókat és szüleiket Plósz 
Csilla, a Karcagi Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetője köszöntötte. 
Beszédében elsősorban a közok-
tatásban bekövetkezett változá-
sokról ejtett néhány szót, illet-
ve arról, hogy a helyi oktatás mi-
ként fog az új elvárásoknak meg-
felelni. 

Ezt követően Lór-Kerekes Ág-
nes, a művészeti iskola tagintéz-
mény-vezetője nyitotta meg a 
2015/16-os tanévet, részletesen 

beszélve az intézmény életében 
bekövetkezett változásokról, az 
idei tanévben induló régi és új 
szakokról – külön szólva a diá-
kokhoz és szüleikhez is. Az év-
nyitó rendezvény végén az iskola 
növendékei és tanárai szolgáltat-
tak egy rövid kis zenés műsort 
az egybegyűlteknek.

Az évnyitót követően Lór-
Kerekes Ágnessel készítettünk 
egy villáminterjút a most induló 
tanév kapcsán.

– A művészeti iskolában ze-
nei és képzőművészeti oktatás 
zajlott ezidáig. Ez azt jelenti, 
hogy a zeneművészeti ágakon 
hangszereken tanulnak a gye-
rekek – zongorát, vonós hang-
szereket; hegedűt, csellót, fafú-
vós hangszerek közül; furulyát, 
fuvolát, klarinétot, a rézfúvós 
hangszerek közül pedig; trom-
bita, harsona és a tuba volt ed-
dig. Valószínűleg ez így ma-

rad a továbbiakban is. Emellett 
ütőhangszereken is tanulhat-
nak a gyerekek és magánének 
szakosok is járnak hozzánk.

Ahogy említtettem képző-
művészeti oktatás is van és 
volt is eddig. Ezen belül a raj-
zolás, festészet, fényképezés 
alapjait, illetve a filmkészítés 
fortélyait lehet elsajátítani.

Szeptember elsejétől viszont 
új szakok is indultak. Az egyik 
a gitároktatás, amely egy ré-
gi/új tanszak, valamint a nép-
zene, népi ének és a néptánc, 
amelyek teljesen újnak számí-
tanak. 

– Folyamatos a beiratkozás, 
még pontos számadatot nem tu-
dok mondani, de körülbelül 150-
180 fő között lehet. Nálunk az is-
kolakezdés miatt is elég sűrű ez 
az időszak, úgyhogy ilyenkor 
még szoktak változások történ-
ni. Egyébként egész évben lehet 
érdeklődni, mert, ha esetleg er-
re a tanévre nem is, de a követ-
kezőre már biztos a helye annak 
aki ide szeretne jönni tanulni.

– 6-18 éves korig térítési díjat 
kell fizetni, ami ebben az évben 
10 ezer forint környékén mo-

zog, 18-22 éves korig pedig 30 
ezer forint körüli összeget kell 
fizetni. A 22 év fölöttiek azon-
ban már nem térítési díjat, ha-
nem tandíjat fizetnek, melynek 
összege 40 ezer forint körül ala-
kul. Térítési-, és tandíj mentesek 
azok, akik halmozottan hátrá-
nyos helyzetűek, illetve középsú-
lyos, vagy enyhe értelmi fogya-
tékosok, autisták. Tehát, ők tel-
jes fizetési mentességet élveznek. 
Emellett szociális alapon lehet 
kérni térítési díjkedvezményt.

– Véleményem szerint min-
denki számára előnyös lehet, ha 
tanul valamilyen művészeti ágat, 
vagy legalább valamelyikhez kö-
zel áll, hiszen – ahogy a tanév-
nyitó beszédemben is elmond-
tam – a művészeteknek testi-lel-
ki gyógyítóereje van. Ezen felül a 
koncentráló-, és állóképességet 
is javítja, sokoldalúvá teszi a gye-
rekeket. Az is bizonyított tény, 
hogy a különböző művészetek 
elsajátítása elősegíti a probléma-
megoldó készséget és a figyelem-
megosztás képességét is fejleszti.

-dh- 

Új tanszakok indultak a művészeti iskolában

Pillanatkép a tanévnyitóról– Az Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskola meglehetős 
népszerűségnek örvend a kar-
cagi művészeteket kedvelő csa-
ládok és gyermekeik körében. 
Az évnyitón elhangzottak tük-
rében mit kell tudni az iskolát 
érintő változásokról, hogy in-
dul az új tanév?

– Hány gyermekkel indul az 
idei tanév?

– Mi az a felső korhatár, 
ameddig jelentkezni lehet és 
mik a feltételei?

– Mint újonnan kinevezett 
tagintézmény-vezető, mit tart 
a legfontosabbnak a művészeti 
oktatással kapcsolatban?

Fizetett hirdetés
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A Karcagi Szimfonikus Ze-
nekar augusztus 27-én egy de-
legáció részeként négy na-
pos látogatásra utazott lengyel 
testvérvárosunkba, Krosno 
Odrzaňskie-ba, ahol egy ün-
nepi rendezvényen nagy sikerű 
koncertet adtak a zenészek.

Az utazás céljáról, a koncert-
ről és a zenekar jelenéről Ko-
vács Szilvia alpolgármester-
rel beszélgettünk, aki maga is 
meghatározó tagja a zenekar-
nak.

– Testvérvárosi kapcsola-
tunk tizedik évfordulóját ün-
nepeltük, és ez alkalommal 
meg is történt az együttműkö-
dés ismételt aláírása és meg-
erősítése. Emellett Krosnoban 
minden évben ilyenkor rende-
zik meg a Termény Ünnepét, 
és a jubileumi ünnepséget is 

ennek keretében bonyolítot-
ták le.

– Sajnos Bartal László kar-
mester úr egyrészt egészség-
ügyi okokból, másrészt új el-
foglaltságából adódóan nem 
tudja tovább vállalni a zene-
kar vezetését. Ezért karmes-
tert kellett váltanunk. Gál Ta-
más személyében találtunk 
egy szintén nagyon híres és el-
foglalt karmestert, aki egy ide-
ig kisegítette a zenekart, de ő 
sem tudta hosszú távon vállal-
ni a feladatot. A lengyelországi 
felkérés jelentős mértékben fel-
gyorsította a karmester keresés 
folyamatát. Egy fiatal pálya-
kezdőre esett a választás Daró 
Andrea személyében, akinek 
az ideje megengedi, hogy fog-
lalkozzon velünk és olyan szin-
ten irányítsa a zenekart, ami a 
fejlődését és a fennmaradását 
biztosítani tudja.

– Ahogy említettem pálya-
kezdő, de Ázsiában, Ameriká-
ban már voltak fellépései, ígé-
retes pályafutás előtt áll. Azért 
remélem, hogy jó pár évig fog 
minket vezényelni. Izgalmas 
volt a felkészülés erre az útra, 
hiszen Andreával az első pró-
bánkat augusztus 12-én kezdtük 

el, és bizony nagyon kevés időnk 
volt arra, hogy összerázódjunk. 
Szerencsére az ő személyisé-
ge olyan kedves és nyitott, elfo-
gadó és pozitív, hogy a zenekar 
szinte az első próbán úgy dol-
gozott vele, mintha már régebb 
óta ismernénk. Nagyon jól tu-
dunk a keze után menni. Ezt az 
bizonyította legjobban, hogy au-
gusztus 18-án a Nagykunsá-
gi Kulturális Napok alkalmával 
egy nyilvános főpróbán bemu-
tatkozhattunk vele. Ezt követte a 
lengyelországi fellépés, ami fer-
geteges sikert aratott.

– Van egy állandó tagsá-
gunk, úgymond egy mag, 
amely karcagiakból és pár vi-
dékiből tevődik össze. Termé-
szetesen minden zenekarban 
– így nálunk is – mindig van-
nak „hiányhangszerek”, bár 
szerencsére ez már kevesebb, 
mint régebben. Ezeket a hang-
szereket a koncertekre, a kon-
certek előtti főpróbákra szok-
tuk meghívni. A rendszeres 
próbákat az állandó tagsággal 
bonyolítjuk le. A képlékeny-
séget tekintve azt kell monda-
nom, hogy egy zenekar képlé-
keny kell, hogy legyen, de ezt 
megkövetelik a művek is. Van 
olyan szerzemény, ahol három 
kürt szólal meg, de vannak 
olyanok is, ahol kettő, vagy 
egy, de akár egy sem szerepel.

Most az volt a kérés, hogy 

húszfős zenekarral lépjünk 
föl. Ehhez válogattuk össze a 
zenészeket, tulajdonképpen a 
mag ment a legszükségesebb 
kisegítő hangszerekkel. A mű-
sorválasztásunk – nosztalgia 
darabokról van szó – is sze-
rencsés volt. Kettős ünnepről 
volt szó – tízéves évforduló, 
terményünnep – és nem volt 
mindegy, hogy felelünk meg 
ennek a felkérésnek. Ráadásul 
évek óta készültek meghívni a 
zenekart.

Amikor azonban vissza-
tapsoltak minket és hango-
san kiabálták, hogy „Csárdást! 
Csárdást!”, és nem akartak 
minket leengedni a színpadról 
– én nagyon büszke voltam a 
zenekarra és a karcagiakra.

– Komoly programterve-
zés zajlik jelenleg, és szeret-
nénk rendszeresen próbál-
ni, visszaállni arra a rendszer-
re, amikor minden szomba-
ton gyakorlunk. Csakis kivé-
teles alkalmakkor szeretnénk 
ettől eltérni. Andrea egy na-
gyon komoly tervvel állt elő, 
és nagyon sok új, meglepe-
tés eleme is van ennek a prog-
ramnak. Úgy gondolom, hogy 
Karcag minden lakosa érintve 
lehet ebben, és mindenkinek 
nagyon kellemes élményeket, 
jó szórakozást fogunk nyújta-
ni több koncerten keresztül is.

-dh-

Fergeteges sikert aratott a szimfonikus zenekar Lengyelországban

Csoportos keresztelés
Kedves Testvérek!
Csoportos keresztelkedésre lesz lehetőség a még meg nem 
keresztelt ifjaknak, testvéreiknek, szüleiknek, keresztszüle-
iknek, rokonoknak,  felnőtteknek.
A csoportos keresztelések időpontja:

2015. október 11. és 18.
(vasárnap de. 10 óra)

Helye:  Karcagi Református Nagytemplom.
A kereszteléshez a jelentkezési adatlap kitöltése szükséges. 
Érdeklődni Konczné Lehoczky Krisztina lelkipásztornál a 
+36  30/ 627-86-13-as telefonszámon lehet.

Tisztelettel:
Konczné Lehoczky Krisztina

református  lelkipásztor

Pillanatkép a lengyelországi koncertről

– Milyen apropóból utaz-
tak Lengyelországba ezúttal?

– Néhány éve már annak, 
hogy karmesterváltás alkal-
mával beszélgettünk önnel a 
zenekarról. Ha jól tudom, az 
idén megint csak új karmes-
ter érkezett a zenekar élére.

– Mit kell róla tudni?

– Mennyire képlékeny egy 
ilyen zenekar felállása? Nem 
egy most alakult csapatról van 
szó, tehát gondolom a hosszú 
évek alatt vannak aki távoznak 
és vannak újonnan érkezők is.

– Lassan itt az ősz, mi kö-
vetkezik az év hátralevő ré-
szében?

SZÍVÜNK VILÁGNAPJA
a Kátai Gábor Kórház szervezésében

A KARCAGI LOVASNAP 
KERETÉN BELÜL
2015. szeptember 19.

Karcag, Zuglóger
Program:

10:00-10:30 Megnyitó
 Miért fontosak a rizikófaktorok? Dr. Kanász-Nagy László kardiológus
 Egészségnap kórházunkban   Dr. Kecskeméti László kardiológus
11:00-11:15 Miért ártalmas a cukorbetegség? Dr. Szabó Melinda diabetológus
11:30-11:45 Dohányzás és lélektan Herbák Péter pszichológus
12:00-12:15 Betegség-e a magas vérzsír szint? Dr. Nagy Erika belgyógyász gyakornok
12:30-12:45 Szívbarát étrend – amivel (t)ehetünk
 szívünk egészségéért Sántáné Antal Mária dietetikus

ELŐADÁSOK KÖZBEN EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK:
 - vérnyomás, pulzus, EKG ellenőrzés, vércukor, koleszterin, testzsír mérés, testtömeg-index 

számítás, rizikó felmérés
 - Életmód és dietetikai tanácsadás
 - Újraélesztés gyakorlati oktatása, relaxációs torna
 - Tombola - főnyeremény: vérnyomásmérő, vércukormérő készülék

HIRDETMÉNYEK
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Az idősek, a nyugdíjasok se-
gítését, szabadidejük tartalmas 
eltöltésének biztosítását, meg-
segítésüket - az intézményes le-
hetőségek mellett – több egye-
sület is a feladatának tekinti. Az 
egyik ilyen szerveződés a Kar-
cagi Nyugdíjas Barátok Egyesü-
lete, amely szeptemberben lesz 
öt éves, vagyis a legfiatalabb kö-
zösségek közé tartozik. Elnöke 
Ferenczi Elekné.

- Egyesületünk 2010. szep-
tember 21-én alakult, célja az 
idős nyugdíjasok segítése, fel-
karolása, a társadalomban va-
ló elhelyezkedésük elősegítése, 
de szociális tevékenység kere-
tén belül kirándulásokat, ren-
dezvényeket, egészségmegőr-
ző programokat is szervezünk 
tagjaink számára.

- Az alapításkor regisztrált 
30 fős tagság mára meghárom-

szorozódott, immár 92 fő, és 
továbbra is várjuk az érdeklő-
dők jelentkezését. A tagjaink 
között nyolcvan éven felüliek is 
vannak, de az átlag életkor het-
ven év körül van. A nyugdíja-
saink igénylik, hogy közösség-
ben legyenek, találkozzanak, 
beszélgessenek. A rendezvé-
nyeinket úgy szoktuk tervezni, 
hogy azok is el tudjanak jön-
ni és időben hazaérjenek, akik 
mondjuk El-Go mopeddel ér-
keznek.

- Irodánk, központunk egy-
előre nincsen, a vezetőségi ülé-
seket az én lakásomon tartjuk, 
a rendezvényekhez viszont ter-
met szoktunk bérelni, olyat, 
ahol főzni is tudnak, vacsoráz-
ni és táncolni is lehet. 

- Bevételünk a tagdíjból van, 
ezen felül igyekszünk kihasz-
nálni a pályázatok adta lehető-
ségeket. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által meghirde-
tett Nemzeti Együttműködési 
Alapból egy alkalommal nyer-
tünk a működésre 250 ezer fo-
rintot, és az önkormányzat által 
a civil szervezeteknek meghir-
detett pályázatból is évente ré-

szesülünk egy-egy kisebb ösz-
szegű támogatásban, a SZJA 1 
%-ából pedig  egész szép össze-
get kaptunk. A kiadásaink töb-
bi részét a tagok adják össze.

- Az elmúlt öt évben kialakult 
az éves rendezvénysor, amely a 
februári farsangi mulatsággal 
indul. Márciusban a Nőnap al-
kalmával meg szoktuk ünne-
pelni az egyesület hölgytagja-
it, ilyenkor ebéd és zenés tán-
cos mulatság szokott lenni. Má-

jusban, ha lehet  már kirándul-
ni megyünk. Itthoni rendez-
vényünk még egy találkozó a 
Morgó csárdában, amikor a sza-
badban főzünk. Most augusztus 
22-én birkapörköltet főztünk, 
sátrat állítottunk, volt beszélge-
tés, zene, tánc, mulatság. Ősz-

szel, októberben jön az Idősek 
Világnapja, novemberben Ka-
talin bált rendezünk, az évet pe-
dig szilveszteri mulatsággal bú-
csúztatjuk el. Ilyenkor vacsora 
van és zene, tánc reggelig.

- Az egynapos kirándu-
lásaink során mindig a tér-
ség rendezvényeit és neve-
zetességeit keressük fel. Vol-
tunk a Kevi Juhászfesztivá-
lon, a szarvasi  arborétumban, 
Gyomaendrődön, Tiszafüreden 

a Halasnapokon. Tavaly - az Er-
zsébet utalványnak köszönhe-
tően - ötven tagunk vett részt 
az ötnapos kirándulásunkon 
Balatonvilágoson, ahonnan az-
tán autóbusszal Siófokra, Szé-
kesfehérvárra, tehát a környék-
beli nevezetességekhez tettünk 

kisebb (autóbuszos) túrákat. 
Az idén augusztusban, - nem is 
olyan régen - pedig „A Felvidék 
gyöngyei” címmel Szlovákiában 
tettünk egy háromnapos kirán-
dulást. A program összeállításá-
ban segítségünkre volt egy mis-
kolci utazási iroda, ami idegen-
vezetőt biztosított és a progra-
mokat is megszervezte. Az au-
tóbuszos kirándulás elején tör-
ténelmi településeket érintet-
tünk: Rozsnyón keresztül értük 
el Krasznahorkát, de az évek-
kel ezelőtt leégett vár még ma 
sem látogatható. Betléren az 
Andrássy család kastélyát néz-
tük meg, Dobsinán viszont egy 
jó kis gyalogtúrával értük el 
jódbarlangot.  Az események-
ben és látnivalókban gazdag 
nap után Poprádon, egy szállo-
dában  tértünk pihenőre. Más-
nap a Fekete város – Lőcse – ne-
vezetességeivel ismerkedtünk 
meg, majd – Ótátrafüreden ke-
resztül értük el  a Magas-Tátrát, 
ahol fogaskerekűvel mentünk 
fel a Parajka csúcsára. Utá-
na megnéztük a nagy tarpata-
ki vízesést. A harmadik napon a 
Csorba-tóhoz látogattunk el. In-
nen, az Alacsony-Tátrán keresz-
tül mentünk Besztercebányára, 
s a nevezetes zólyomi várkastély 
megtekintése után indultunk 
haza. Nagyon jó volt az idegen-
vezetés, és nagyon jó programo-
kat állítottak össze, nagyon jól 
éreztük magunkat. A kirándu-
lás mindenki számára nagy él-
mény volt.

Elek György

INTERJÚ

OTTHON
Fügés muffin recept

Hozzávalók / 4 adag
A tésztához:

 - 2 dl kefir
 - 30 dkg finomliszt
 - 2 db tojás
 - 5 dkg cukor
 - 0.5 dl napraforgó olaj
 - 5 db füge
 - 1 csomag sütőpor

A csokoládéhoz:
 - 10 dkg csokoládé
 - 3 dkg margarin
 - 0,5 dl napraforgó olaj

Elkészítés
1. A füge kivételével a hozzávalókat összekeverjük.
2. A muffin formába a muffin papírt beletesszük. A tésztához egy kis kanállal teszünk a muffin 

formába, beleteszünk egy kis karikára vágott fügét, és teszünk még a tetejére masszát.
3. 170-180 fokon megsütjük.
4. A csokoládét gőz felett a margarinnal és olajjal felolvasztjuk, és a muffinokat belemárt-

juk. A tetejére füge karikákat teszünk.

sütési hőfok: 170°C
sütési mód: alul-felül sütés

Játsszon Ön is a

Karcagi Hírmondóval!

Hol vendégszerepelt a Karcagi Szimfonikus 
Zenekar?
A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és te-

lefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben szeptember 14-

én (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.

Nyereményjáték

Fotó: Internet

Az egyesület tagjai a betléri kastélyba látogattak el

Bemutatkoznak a karcagi civil szervezetek 1.rész
Karcagi Nyugdíjas Barátok Egyesülete 

- Hány taggal kezdték a 
munkát?

- Hol van az irodájuk?

- Főként a kirándulások, de 
általában a közösségi prog-
ramok megrendezése is stabil 
egyesületi kasszát igényel. Mi-
ből biztosítják a működéshez 
szükséges kiadásokat?

- Milyen programmal vár-
ják a tagságot? - Hová szerveznek kirándu-

lásokat?
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KARCAGON  IS  FEJLESZTI HÁLÓZATÁT A TELEKOM
Ide is megérkezett a  szupergyors internetezés élménye

2015-ben megkezdődött Karcagon is a Telekom nagysebességű, szélessávú internet szolgáltatásának kiépítése. Hamarosan az itt élő 
Telekom előfizetők is élvezhetik az eddigieknél még gyorsabb internet minden előnyét, például az interaktív tévé szolgáltatást.

A Telekom fejlesztéseinek eredményeként országszerte 440 000 háztartás számára válik elérhetővé a nagysebességű szélessávú internet 
2015 végéig, amit a vállalat több milliárd forintos beruházással segít elő. Karcagon az év végéig több, mint 4600 itteni háztartás számára 
nyílik meg a lehetőség, hogy használhassa majd a szupergyors technológiát.

De mit jelent ez a karcagiak számára? 

Elsősorban nagyobb adatátviteli sebességet, a korábbinál gyorsabb internetet; olyan érzést, mintha magasabb fokozatba kapcsolnának 
a számítógépek. Ez pedig egyszerűbb kapcsolattartást, gyors és biztos kép- és videóletöltést és -megosztást is jelent. Hamarabb letöltőd-
nek az emailek, egyszerűbben és élvezetesebben használhatják majd ez előfizetők a közösségi oldalakat is. Egyúttal új szolgáltatások is el-
érhetővé válnak, így például már itt is élvezhetővé válik az interaktív tévézés számos már meglévő funkciója, mint például a megállítható 
és visszatekerhető élő adás, a programozható és egy gombnyomással rögzíthető műsorok, a digitális műsorújság, a Videotéka, vagy a tévé 
képernyőjén elérhető változatos online alkalmazások. 

2015 végére, a fejlesztéseknek köszönhetően megnyílik az út ahhoz, hogy a legújabb infokommunikációs megoldásokra alapozva még 
magasabb minőségű szolgáltatások váljanak a karcagiak számára is elérhetővé, valamint a közösségi életet, a helyi kis- és közepes vállal-
kozásokat támogató környezet alakuljon ki.  A szélessávú internet kínálta előnyökből a helyi vállalkozások is profitálhatnak, hiszen gyor-
sabbá, rugalmasabbá válhat működésük, javulhat a versenyképességük.

A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan, folytatódik a 4G hálózat bővítése is, amely már meghaladta a 91%-os kültéri lakossá-
gi lefedettséget; a vezetékes és mobilhálózati fejlesztések hozzájárulnak a Digitális Magyarország célkitűzéseinek mielőbbi megvalósulásá-
hoz is.

További információ a fejlesztésekről a telekom.hu/fejlesztes weboldalon olvasható. 
Fizetett hirdetés

HIRDETMÉNYEK

A Gyermeképség Alapítvány közleménye a  
2014. évi  közhasznúsági  jelentésről  

Asz:18829637-1-16

A Gyermeképség Alapítvány 1998. január 12-én alakult 
meg. 1998. november 17-én a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Bíróság közhasznú szervezetté minősítette. 

Az alapítvány egyszeres könyvvitelt vezet és közhasznú, 
egyszerűsített beszámolót készít. 

Pénztári bevételünk: 1 324 743 Ft
Szja 1 %  543.073 Ft.
Motorosok támogatása 384 000 Ft
Támogatások 397 600 Ft
Banki kamat 70 Ft

Kiadás: 984 588 Ft. 
Eszközbeszerzés 500 012 Ft
Anyagbeszerzés   267 884 Ft 
Könyvelői díj  40 000 Ft
Banki költség 28 580 Ft
Posta költség 1 340 Ft
igénybe vett szolgáltatások 80 832 Ft 
egyéb szolgáltatások költsége 66 040 Ft

Vállalkozási tevékenységet nem folytattunk. A tisztség-
viselők anyagi juttatást tevékenységükért nem kaptak. A 
pénzeszközök felhasználása az alapítvány céljával megegye-
zik. A részletek az alapítvány székhelyén megtekinthetők. 

Dr. Aradi Erzsébet
kuratóriumi elnök

F E L H Í V Á S
Karcag Városi Önkormányzat Adóhatósága felhívja adózóinak figyelmét, hogy a gépjár-

műadó és a helyi iparűzési adó második félévi részletének befizetési határideje
2015. szeptember 15-én lejár.

A befizetési postautalványok adózóinknak kiküldésre kerültek!
A befizetéseket az alábbi számlaszámokra kérjük teljesíteni:  
 12053005-01000953-00400000  Gépjárműadó beszedési számla
 12053005-01000953-00300003  Iparűzési adó beszedési számla
További felvilágosítás a Városháza fsz. 41. számú helyiségében kérhető.

Karcag Városi Önkormányzat Adóhatósága
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Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 
ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).
Szeptember 12-13. Dr. Domán György Kg., Ady Endre utca 58. Tel.: 06/30-434-5950.

Anyakönyv
Házasságkötés

2015. szeptember 5.
Botos Melinda – Seres József

Papp Veronika - Vágó Róbert

Kun Andrea - Herskó Gábor

Születés
Tán Eszter – Csordás József
Kg., Mészáros u.

Ákos

Zámbó Brigitta – Vál László 
Csaba
Kg., Szent István sgt. 21.

Márk Tibor

Makula Tímea - Farkas Béla 
Károly
Kg., Bura Sándor u. 4.

Gusztáv

Halálozás
Soós Lőrinczné (Kiss Róza)
 Karcag (1934)

Magyar János József 
 Karcag (1933)

K. Nagy Sándorné 
(Kovács Zsuzsanna)
 Karcag (1930)

Kohári Lőrinc
Karcag (1934)

Szeptember 12. (Szombat)
8 - 13 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal. u. 3.)
9 – 20 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási u. 34.) (Tesco)

Szeptember 13. (Vasárnap)
9 - 12 óráig 
 Pingvin Patika 
 (Kossuth tér)
A fenti időpontokon túl sürgős 
esetben egészségügyi ellátás a 
Háziorvosi ügyeleten (Karcag, 
Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

2015. szeptember 11. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Tanévnyitó a katolikus iskolában
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 vendég: Dobos László - polgármester
 Karcagi hírek
 - Kátyúzás: Interjú Nagyné László  
 Erzsébettel
 - Termelői piac
 - Sikeres koncert után
 - Konyhakertek
 - Tanműhely avatás
 - Jó lesz az idei szilvatermés
 Háttér
 Vendég: Plósz Csilla
 Téma: Tanévkezdés
20.30 Testvérvárosi Baráti találkozó

2015. szeptember 12. szombat
18.00  Műsorajánlat 
18.05 A Palást - amerikai film
19.50 Karcag Sport : Karcag SE - 
Kunszentmártoni TE  Megyei I.osztályú 
bajnoki labdarúgó mérkőzés
21.40 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin

2015. szeptember 15. kedd 
ism szerda
18.00  Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám – Református 
Istentisztelet 2015.08.30 de 
19.30 Karcagi Hírek
19.55 A Hit Szava – Római katolikus 
szentmise  2015.08.20.
21.10 Városnapja és Cefrefesztivál 2014. 
Abádszalók - Solymos Tóni koncert
21.40 Túri Vásár 2015. összefoglaló

2015. szeptember 17. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Térségi Események
 Bereki strandfürdő fejlesztés
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 Téma: Miniszteri elismerés
 Karcagi hírek
 - Munkálatok a víztoronynál
 - Mi lesz a malommal?
 - Napelemek a Városházán
 - Szezonzárás
 Háttér
 Téma: Városi kitüntetések
20.30 Önkormányzati ülés
21.30 Kórház a kertvárosban

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

Lapzárta: 
2015. szeptember 14. 

(hétfő) 12 óra

Tájékoztató
A Karcag Városi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottsága meghirdeti a karcagi állandó lakóhellyel 
rendelkező hallgatók és tanulók 2015. II. félévi tanulmányi 
támogatásáról szóló pályázatát, amely egy naptári évben 
egyszer igényelhető.

A pályázati felhívás és az adatlap letölthető a 
www.karcag.hu oldalról, vagy kinyomtatott formában el-

vihető a Polgármesteri Hivatalból.
A pályázatot a Karcagi Polgármesteri Hivatalhoz kell be-

nyújtani (Karcag, Kossuth tér 1. fsz. 52. iroda) 

A beadás határideje: 2015. október 15.
Az elbírálás határideje: 2015. október 31. 

Karcagi Polgármesteri Hivatal

A „Gyermeképség” Alapítvány 
k ö z l e m é n y e

A személyi jövedelemadóból 2013. évben befolyt
támogatási összeg felhasználásáról

A „Gyermeképség” Alapítvány (5300 Karcag, Zöldfa u. 
48.sz. adószám: 18829637-1-16) ezúton teszi közzé a szemé-
lyi jövedelemadó 1%-ából 543.000 Ft befolyt összeg felhasz-
nálását. 

A Kátai Gábor Kórház Csecsemő-és Gyermekosztály és 
az Újszülött részleg fejlesztésére :

A 2012-es évben fennmaradt összeget, 244.652 Ft-ot, 
kipotólva  a jelen évben befolyt adó 1%-val 246.000 Ft-tal  
egy újszülött lélegeztető készüléket sikerült megvásárolni. 
Karácsonyra egy új színes televízíóval (75.000 Ft) és kará-
csonyi csomagokkal (15.000 Ft) leptük meg a beteg gyerme-
keket. Ápolást segítő és foglalkoztató eszközökre 9758 Ft-ot, 
textíliákra 21.867 Ft-ot használtunk fel. Hirdetésre 22.760 Ft-
ot, új számítógép beszererzésére pedig 153.000 Ft-ot költöt-
tünk.

Az Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a 
tavalyi évben  segítették működését, és a továbbiakban is 
számít támogatásukra.

„Gyermeképség” Alapítvány
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 Ingatlan
Karcagon 56 m2-es, Kossuth téri er-
kélyes, harmadik emeleti lakás el-
adó. Tel.: 06/59-311-975, 06/30-385-
4300.
Karcagon összkomfortos, jó állapo-
tú 2,5 szobás (84 m2+ 49 m2 alsó-
épület) családi ház alkuképes áron 
sürgősen eladó. Tel.: 06/30-922-
8958.
ELCSERÉLNÉM vagy ELADNÁM ki-
sebb földszinti tömblakásra, 641 m2-
es telken 83 m2-es karcagi össz-
komfortos családi házamat érték-
egyeztetéssel. Többféle fűtési lehe-
tőséggel (vegyes tüzelés, közpon-
ti fűtés, gázkazán, három helység-
ben nagyméretű cserépkályha van). 
Gazdasági épület és garázs is tarto-
zik hozzá. Tel.: 06/30-483-6705.
Karcagon 100 m2-es, nagycsalád-
nak, több generációnak alkalmas 
családi ház eladó, vagy debrece-
ni, karcagi lakásra I-II.- emeleti-
re cserélhető. Tel.: 06/20-533-8934. 
(Rejtett számra nem válaszolok!)
A Kolduskertben betakarítás után 
eladó lesz egy 17,5 soros kertföld. 
Kövesút, víz, villany és egy szerszá-
mos is van. Tel.: 06/59-312-396.
Beépíthető üres por ta eladó 
Karcagon a Sándor utcában. Tel.: 
06/30-227-3246.
ELADÓ vagy KIADÓ Karcagon a vá-
sárcsarnoknál egy 190+30 m2-es üz-
lethelység. Szinte mindenre alkal-
mas központi elhelyezkedése miatt, 
Uniós pályázatokra is. Részletekért 
hívjon, képeket e-mail címre tudok 
küldeni. Tel.: 06/20-563-5087.
Karcagon a Kisvénkert Kékvirág ut-
cában ELADÓ egy 2006-ban épült 
másfél szobás kis családi ház. A ház-
ban van fürdőszoba, konyha, más-
fél szoba, cserépkályha, benti wc, 
konyhabútor. Továbbá egy alsóépü-
let (a telek 960 m2 nagyságú), veze-
tékes víz és fúrott kút is van. Hitel 
felvétel lehetséges, ha megfelel a 
feltételeknek. Fotókat e-mail cím-
re tudok küldeni. Irányár: 2.100. 000 
Ft. Tel.: 06/20-563-5087.

Eladó, esetleg kertes házra cserél-
hető Karcagon, a Széchenyi sugár-
úton lévő 56 m2-es 2. emeleti 2 szo-
bás, jó állapotú lakás. Tel.: 06/30-
390-0291, vagy a 06/30-715-4404.

Eladó lakás! Karcagon a Kossuth té-
ren 57 m2-es erkélyes, kétszobás 
3. emeleti lakás eladó. Érdeklődni: 
06/30-298-0276.

Főtéri, harmadik emeleti 53 m2-es, 
központi fűtéses, erkélyes lakás 
KIADÓ vagy ELADÓ. Tel.: 06/30-978-
3330. Ugyanitt Simson kismotor ke-
rékpár és babapelenkázó asztal el-
adó. 

Karcagon kertes családi ház eladó a 
Bethlen Gábor u. 11/A alatt. Csere is 
érdekel. Érdeklődni egész nap.

Karcagon 3 szobás családi ház (új 
ajtók, ablakok, tető és fali szigete-
lés, két garázs) eladó, vagy földszin-
ti lakásra cserélhető. Tel.: 06/20-353-
2939.

Eladó a nagyvénkerti zöldövezet-
ben egy 160 m2-es dupla teraszos, 
hőszigetelt, kétszintes családi ház, 
egybeépített melléképületekkel és 
két garázzsal. Tel.: 06/30-426-2404.

Karcagon rendezett telken téglából 
épült, teljes közműves kisebb ker-
tes ház betegség miatt eladó. Tel.: 
06/30-635-9662.

Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros, tégla családi ház sürgő-
sen eladó. Ugyanitt cefre eladó. 
Karcag, Ágota utca 27. szám alatt.
(Érdeklődni: reggel 8 óráig, délben, 
és este 18 óra után.) Tel.: 06/59-400-
802. 

Kertes családi ház és mellette egy 
500 m2-es telek sürgősen eladó. A 
telek elcserélhető autóra, házra, 
vagy termőföldre. Továbbá 40 db 
szék eladó. Tel.: 06/20-230-1202.

Karcagon főtérhez, piachoz közel 
712 m2-es telken, teljes közműve-
sített, ipari árammal ellátott, bon-
tásra vagy felújításra ítélt ház el-
adó. A telek alkalmas üzleti vagy 
ipari tevékenységre is. Érdeklődni 
Karcagon a Kacsóh utca 21. szám 
alatt. Tel.: 06/30-478-2714.
Két család részére is alkalmas 3 és 
félszobás ház, teljes közművel, mel-
léképülettel, garázzsal 840 m2 –es 
telekkel eladó Karcagon a Nap ut-
ca 7. szám alatt. Tel.: 06/59-887-169.
Koldusker tben 8 sor ker t föld 
kunyhóval eladó. Víz, villany van. 
Ugyanitt 20-as lányka kerékpár és 
szőlőprés eladó. Tel.: 06/20-581- 
6510, 06/59-314-967.
Karcagon 70 m2-es összkomfortos 
lakás jószágtartásra alkalmas he-
lyen eladó. Tel.: 06/30-465-6174.
Garázst vásárolnék a Szent István 
sugárút 1-5. udvarán, a garázssor 
közepe táján. Ugyanitt 160x65x10 
cm-es vastag beton fedőlap jó ál-
lapotban eladó. Tel.: 06/59-313-167.
Főtér közeli három szobás, össz-
komfor tos családi ház eladó. 
Debreceni lakáscsere is érdekel. 
Tel.: 06/20-502-6183.
Karcagon négy szobás családi ház 
közel a főtérhez eladó. Első emele-
ti lakást beszámítunk. Tel.: 06/70-
391-4295.
Eladó Bogácson emeletes lakóépü-
let a fürdőhöz kb. 250 méterre. (3 
szoba, gyerekszoba, tároló, társal-
gó, konyha, fürdőszoba, wc, elöl és 
hátul terasz és pince található ben-
ne.) A szobák parkettásak, közpon-
ti és cserépkályhafűtéssel. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 06/30-425-
5875.
Bánhalmán két szobás összkom-
fortos kocka ház 1500 m2-es telken 
melléképületekkel sürgősen eladó, 
vagy cserélhető karcagi, illetve kis-
újszállási hasonló ingatlanra. Tel.: 
06/20-580-8946.

Állat
Kopasztott csirke kapható minden 
pénteken csak rendelésre, amit csü-
törtök délig lehet leadni. Karcag, 
Soós István u. 12. Tel.: 06/59-311-
969, 06/30-244-5160.
Liba eladó vagy takarmányra cse-
rélhető. Tel.: 06/20-316-0136.
Kopasztott kövér kacsa kapható 
minden pénteken csak megrende-
lésre, amit csütörtök délig lehet le-
adni. Karcag, Soós István utca 12. 
Tel.: 06/59-311-969, 06/30-244-5160.
Félperzsa kiscicák ajándékba elvi-
hetők. Tel.: 06/70-329-2792.
6 db kecske és 1 db két éves viet-
námi tenyészkan eladó. Tel.: 06/30- 
336-6142.

Vegyes 
Vásárolok régi fenyőbútorokat, 
szekrényt, kredencet, kanapét, asz-
talt, komódot, hokedlit, szennyes-
ládát, sózóteknőt, mosóteknőt, bö-
dönöket, kannákat, bekötött boros 
demizsonokat, ablakra való spalet-
tákat, és minden egyéb régiséget, 
teljes körű hagyatékot, tollat. Tel.: 
06/20-996-1346.
Jó minőségű hódfarkú cserép el-
adó 10Ft/db áron Karcagon a Szent 
István sgt. 14. szám alatt. Tel.: 
06/30-219-6813.
Olcsó, használt bútorok, szekrénysor, 
konyhabútor, könyvespolcok, ágyne-
műtartó eladó. Tel.: 06/20-504-3708.
800 db téglavörös 10x10-es metlaki 
lap, az erősebb 10 mm vastag vál-
tozat cserélhető 5 cm-es hungaro-
cellre vagy öntöttvas lábasa. Tel.: 
06/70-391-4295.
Eladó lemez cefrés hordók, kosaras 
25 literes fehér üvegballon, 10 lite-
res bekötött demizson, 28-as női 
kerékpár, bakelit magyar nótás le-
mezek. Tel.: 06/30-646-6307.
Ásó, kapa, gereblye, csákány, lapá-
tok, kalapácsok, fejszék, sarabo-
lók, metszőollók, fogók, fúrótok-
mányok, villáskulcsok, stb. eladók 
Karcagon a Hunyadi utca 40. szám 
alatt. Tel.: 06/70-532-6644.
140x260-as szobai középszőnyeg 
eladó. Irányár: 5.000 Ft. Tel.: 06/30- 
635-9662.
Szigetelt kutyaház és 30 m hosszú, 
150 cm magas kerítéselem olcsón 
eladó. Tel.: 06/30 -576-7658.
Bútorok és sok más eladó, továbbá 
egy komfort nélküli ház nagy portá-
val. Tel.: 06/20-282-8697.
Olcsón eladó 1db világos kis vitri-
nes TV szekrény, 1db szobaasztal, 
falitükör világos keretben, 3db pi-
ros huzatú kagylófotel és csillárok. 
Jó állapotú bébi- és gyermekruhák, 
női és férfi cipők. Megtekinthető 
minden délután telefonos egyezte-
tés után. Tel.: 06/70-300-9730.
Szövőszék (hozzá fonal és anyag), 
Kinetic 50 cm3 segédmotor kerék-
pár, 26-os női kerékpár új gumikkal 
eladó. Tel.: 06/30-455-6092.
Eladó 28-as női kerékpár, kis méretű 
szőlősajtoló, Singer varrógép, sze-
mélyautóra tetőtartó, vasalóállvány. 
Megtekinthető hétfőn és pénteken 
10-11 óráig. Tel.: 06/59-312-157.
Kisbálás szalma eladó. Ugyanitt egy 
db hízó koca is eladó. Tel.: 06/30-
458-4238. 
Hajdú mosógép, centrifuga, 24-
es és 26-os teleszkópos mountain 
bike,  robik apa utánfutó,  két 
égős gáztűzhely, 24-es és 26-os 
mountainbike kerékpár, házimozi 
erősítő hangfalakkal, franciaágy el-
adó. Tel.: 06/30-355-7875.
Eladó egy 26-os férfi mountain bike 
kerékpár. Tel.: 06/59-311-973.
Bejárati ajtóra redőny, nagymére-
tű oxigénpalack, ipari varrógépek, 
otelló szőlő, és 4x3-as világos sző-
nyeg eladó. Tel.: 06/30-261-2935.
60 kg otelló szőlő eladó, 120 Ft/kg-
os áron. Tel.: 06/30-261-2835.
Új, jobbos sparhelt eladó. Tel.: 
06/59-400-335.

Szolgáltatás 
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, fér-
fi szövet és bársony nadrág; bőrka-
bát varrását rövid határidőre válla-
lom! Tel.: 06/59-887-269.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is válla-
lok. Török László, Tel.: 06/59-313-
887 vagy 06/30-289-5103.
Fa- fémforgácsoló szerszámok, ház-
tartási eszközök élezése, köszörülé-
se. Varga Mihály Karcag, Kuthen ut-
ca 32. Tel.: 06/30-529-6038.
Tetőmunkákat és javításokat is vál-
lalok. Sütő Kálmán ácsmester, Tel.: 
06/30-584-2767.
FODR Á SZ HÁ ZHOZ IS  MEGY ! 
Kizárólag hölgyek részére: hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést vállalok. 
Tel.: 06/30-447-3918.
Mezőgazdasági bérmunkát vállalok 
Hajdú- Bihar, Jász- Nagykun, vala-
mint Békés megye térségeiben. Tel.: 
06/70-370-1149.
Földet bérelnék: Biharnagybajom, 
Karcag, Kaba, Nádudvar, Nagyrábé, 
Püspökladány, Sárrétudvari térsé-
gében. Ár: 50 ezer Ft/ha. Tel.: 06/70-
370-1149.
Festést, mázolást, tapétázást, gipsz-
karton szerelést, ipari műgyantá-
zást és egyéb építőipari kivitelezést 
vállalok. Tel.: 06/70-530-0852.
Szárzúzóval munkát vállalok. Tel.: 
06/20-316-0136.
Értesítem a tisztelt lakosságot, hogy 
az üvegező műhelyemet áthelyez-
tem a Szent István sgt. 9. szám alól 
a Szent István sgt. 14. szám alá. Sári 
Mihály üvegező, Tel.: 06/30-219-6813.
ABLAK-AJTÓCENTRUM: Rehau prémi-
umkategóriás német termékek a pi-
accsarnok bejáratánál. Rövid határ-
idővel precíz, pontos beépítés, ingye-
nes felmérés, egyedi méretek. Tel.: 
06/30-690-8810 és 06/30- 322-7167.
Berekfürdői ápolónő szállást és se-
gítséget nyújt gyógykezelésre érke-
zőknek. Tel.: 06/30-540-1088.
Az Orgonda Agrár Kft. földet bérel-
ne és vállal növényvédelmi szak-
tanácsadást, szakirányítást. Tel.: 
06/30-785-0690.
Karcagi nyugdíjas hölgy takarí-
tást (irodákban és magánházaknál 
is) és gyermekfelügyeletet vállal. 
Referenciákkal rendelkezem. Tel.: 
06/59-312-802.

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt Hirdetőink!

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 

FELELŐSSÉGET NEM 

VÁLLAL!

NŐI TORNA
a Szent Pál Marista Általános 
Iskola tornatermében. 
Kezdés: szeptember 7-én 18:15-kor. 

Tel.: 06/59-311-982 (este)
Csontosné Sziszi

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

 - Általános iskolai matematika tanár (Kisújszállás),
 - Gyógypedagógus (Kisújszállás),
 - Nyelvtanár-angol szakos (Kisújszállás),
 - Mezőgazdasági technikus (Karcag),
 - Bolti eladó (Karcag), 
 - Lakatos (Karcag),
 - Elektronikus műszer és készülékjavító-bolti eladó 

(Kisújszállás), 
 - Kőműves (Karcag),
 - Gipszkartonozó, stukkozó (Karcag),
 - Egyéb építési, szerelési foglalkozás (kőműves, szobafestő-

mázoló) (Karcag),
 - Szobafestő (Karcag),
 - Elektronikai berendezés összeszerelője (Jászfényszaru),
 - Targoncavezető (Karcag),
 - Konyhalány (Karcag), 
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási 

foglalkozás (Kisújszállás).
 
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/

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!
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Hőség ide, hőség oda, a táj-
futó programnak menni kell, 
hiszen jön az ősz és jönnek 
az országos bajnokságok. En-
nek jegyében a nyár nemcsak 
a nyaralásról, pihenésről szól, 
hanem a felkészülésről is.

Júliusban a keleti határtól 
egy iramodásnyira Hegyköz-
szentmiklóson, illetve a kör-
nyékén volt egy háromfuta-
mos nemzetközi verseny. A 
központ egy kiváló gyógyfür-
dő, kiváló táborhellyel és ki-
váló konyhával. Az elsőnapi 
sprintversenyt bemelegítés-
nek szánva másnap már kö-
zéptávon és harmadnap vál-
tóban versenyeztünk. A váltó 
érdekessége, hogy 2 fős csa-
pat (amely vegyes férfi-nő is 
lehet), illetve mind a két fő-
nek kétszer kell futnia.

Középtávon Lévainé Ko-
vács Róza és Lévai Kálmán is 
első lett kategóriájában, majd 

váltóban, nagy küzdelemben 
a 3. helyet szerezték meg.

Augusztusban Szentgott-
hárdon, szintén nemzetkö-
zi három fordulós versenyen, 
alpokaljai környezetben ver-
senyeztünk. Itt Lévainé Ko-

vács Róza 2., míg Lévai Kál-
mán 3. helyezést ért el.

A Szent István napi ünnep-
hez kötődően a Dobó emlék-
versenyt részben Bélapátfal-
ván, részben a felújított Dobó 
tér környezetében, Egerben 
rendezték meg. A vár, a váral-
ja különös hangulatot adott e 
versenynek, ahol még szágul-
dás közben is akadt egy-egy 
pillanat a gyönyörködésre.

Itt Róza 2. míg Kálmán 6. 
helyezett lett.

E versenyek után tovább 
készülünk az őszi idényre, 
hisz még több nagy verseny 
áll a szakosztály előtt.

TÁJFUTÓK

Nyáron sem pihentek a 
versenyzők

T Á J F U T Á S

A S Z T A L I T E N I S Z

Többször is esett az eső a 
labdarúgó pályákra a hétvé-
gén. Ez alól nem volt kivétel 
a jánoshidai pálya sem, sőt 
a vadonatúj centerpálya is 
olyan volt, mint egy mocsár, 
ezért a szomszédos tartalék 
pályát jelölték ki játéktér-
nek, amely csodák csodájá-
ra szinte csúszós és sármen-
tes volt - hiába a szikes talaj. 

A játékosok tudomásul 
vették, hogy ezen a pályán 
kell megküzdeniük egy-
mással. Eléggé gyér érdek-
lődés mellett, néhány karca-
gi szurkoló vállalta a hosz-
szú utat-indult a mérkőzés. 
A karcagi csatárok többször 
is veszélyeztették, de nem 
tudták eltalálni a kaput. Egy 
szöglet után nagy kavarodás 
támadt a jánoshidai kapu 

előtt, de nem sikerült a ka-
puba juttatni a labdát. 

Bezzeg a hazai támadó-
nak, a rutinos Ábelnek sike-
rült, aki a tétovázó vendég-
védők között a jobb felső sa-
rokba emelt, és ezzel meg-
szerezte a vezetést a hazai 
csapatnak a félidő vége előtt.

Agócsnak volt-kétszer is- 
védeni valója.

A második félidő ele-
jén Varga Zolinak volt le-
hetősége az egyenlítésre, de 
Kolláth visszafutva elcsíp-
te a labdát. Ezután a ha-
zaiak legaktívabb csatárá-
nak, Ábelnek harmadszor-
ra is volt alkalma a gólszer-
zésre, de szerencsére vagy 
a kapufa, vagy Agócs hárí-
tott. És, ahogy az lenni szo-
kott egy kihagyott karcagi 

helyzet után gólokkal bün-
tetett a hazai csapat. Keresz-
tes egy fejelésnél elnyom-
ta a magasabb Szőke Róber-
tet, és gyorsan a jobb sarok-
ba lőtt. Majd két perc után 
Szőke Róbert mellé nyúlt a 
labdának, és a szemfüles ha-
zai gólzsák a léc alá bombá-
zott. Ez a két balszerencsés 
mozdulat eldöntötte a talál-
kozó sorsát. A karcagi csa-
pat hiába játszott mezőnyfö-
lényben, de gólra már nem 
futotta az erejéből. Ezért is 
szomorkásan indult haza a 
csapat, de reméljük Újszász 
ellen már javítunk. A lel-
kes, fiatal játékosokból ál-
ló együttessel sikerül győz-
niük. Jánoshida-Karcag 3-0 
(1-0).

B.I.

L A B D A R Ú G Á S
L A B D A R Ú G Á S

Vereség lett a vége Jánoshidán

Pillanatkép a jánoshidai mérkőzésről
Fotó: KLBK

Kováts DSE Karcag - 
UNIVER Kecskemét 11-7

Karcagi győzelmek: 
Párosban: dr. Hubert At-

tila-Imrei Ferenc 1 győze-
lem, Kovács Sándor-Nagypál 
Csilla 1 győzelem.

Egyéniben: Kovács Sándor 
3 győzelem, Nagypál Csilla 2 
győzelem, dr. Hubert Attila 
2 győzelem, Imrei Ferenc 2 
győzelem.

Csornai Csaba: A serdülő 
ranglista elején levő fiatalok-
ból álló kecskeméti csapat 
ellen hatalmas küzdelem-
mel, Kovács Sándor nagy-
szerű szereplésével sikerült 
itthon tartani a két bajno-
ki pontot. Ezen a mérkőzé-
sen mutatkozott be a csapat 
új játékosa Nagypál Csilla, 
aki az ifjúsági ranglista har-
madik helyezettje. Követke-
ző mérkőzés 2015. szeptem-
ber 19-én Szegeden az ATSK 
csapata ellen.

Augusztus 29-én Várpa-
lotán bonyolították le az NB 
III-as versenyzők AC (kétfős 
csapat) rendszerű versenyét, 
ahol a Kováts DSE-t két csa-
patunk képviselte.

A dr. Hubert Attila, Imrei 
Ferenc összeállítású csapat 
nagyszerű eredményt ért el, 
mivel megszerezte a harma-
dik helyet ebben a rendkívül 
erős mezőnyben. 

B.I.

NB-III. Dél-Alföld csoport

U16 Kiemelt megyei bajnokság
Karcagi SE - Jászberényi FC 
1:4 (0:2)
Karcagi gólszerző: Farkas 
Alexander
Edző: Szőke Róbert

 
U19 Kiemelt megyei bajnokság

Karcagi SE - Jászberényi FC 
3:4 (2:3)
Karcagi gólszerző: Balogh 
Dávid (3)
Edző: Nagy Gábor Robin

U14 NB II. Észak-Kelet
Nyírbátor FV - Karcagi SE 
1:4 (0:2)
Karcagi gólszerzők: Gönc-
zi István, Kapitány Miklós, 
Farkas István, Balázs József
Edző: Varga László

 
U15 NB II. Észak-Kelet

Nyírbátor FV - Karcagi SE 
1:0 (0:0)
Edző: Varga János

Serdülő- és ifjúsági korú utánpótlás eredmények


