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Karcagi  Hírmondó
XX. Karcagi Lovasnap

Több ezren látogattak ki a Zuglógerbe
Szeptember 19-én (szomba-

ton) a XX. Karcagi Lovasnapot 
szép, kora őszi időjárás kí-
sérte. Ennek megfelelően – 
bár az idén egynapos ren-
dezvény volt – szép számmal 
látogattak ki érdeklődők a 
Zuglógerbe. 

Megnyitóbeszédet Kovács Sán-
dor, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Közgyűlés elnöke, Ti-
sza-tavi miniszteri megbízott 
mondott. Az elnök beszédé-
ben a kunsági, és ezen belül a 
karcagi emberek hagyomány-
tiszteletéről, hagyományőrzé-
séről, és az ebből fakadó kitar-
tásáról beszélt. 

A megnyitóbeszédet köve-
tően került sor „A legszebb 
konyhakertek” Magyaror-
szág legszebb konyhakertjei 
program karcagi eredmény-
hirdetésére. Az eredménye-
ket Kovács Szilvia alpolgár-
mester, a projekt ötletgazdája 
értékelte, a díjakat pedig Do-
bos László, városunk polgár-
mestere adta át. Az idei évben 
Balkon, Mini, Normál, Zárt-
kert 1. – Zöldséges, Zártkert 2. 
– Gyümölcsös és Zártkert 3. – 
Vegyes, valamint Közösségi 
kategóriában lehetett nevezni. 
A kerteket kétszer – június-
ban és augusztusban – öt tagú 
zsűri bírálta el. 

A díjátadót követően Ko-
vács Szilvia lapunk kérdé-
sére a következőket nyilat-

kozta a programmal kapcso-
latban: „Ez már a negyedik 
év, az igazi sikerek és rekor-
dok éve, mióta 2012-ben elő-
ször meghirdettük a Legszebb 
Konyhakertek Programot. 
234 település csatlakozott 
ehhez a programhoz össze-
sen 2207 kerttel, köztük egy 
dél-angliai város, Plymouth, 
Ludwig Lengyelországból, az-
tán délvidéki városok, mint 
Bácskossuthfalva, Temerin és 
Magyarkanizsa, valamint 28 
erdélyi település is. A száraz 
és aszályos nyár rányomta 

a bélyegét a kertekre, de en-
nek ellenére nagyon szépeket 
láthattunk. Látszott, hogy a 
gazdák milyen szeretettel és 
szakértelemmel gondozták 
kertjeiket.

Szép eredmények szület-
tek, Karcag nagyon szépen 
helytállt az országos ver-
senyben – hat országos, köz-
tük két örökös díjat, és két 
megerősítő díjat hoztak el. 
Nagyon büszke vagyok a 
karcagi kertészkedőkre és 
különösen arra, hogy eb-
ben az évben rekordszámú 

közösségi kategóriás indu-
lónk volt. Minden helyi óvo-
da képviseltette magát és az 
iskolák is elindultak, hiszen 
a Kováts Tehetségműhely is 
nagyon szép kerttel vett részt 
a versenyben. Bízom abban, 
hogy a következő évben még 
több iskolát láthatunk a ne-
vezők között, és még több 
karcagi kap kedvet a kert-
műveléshez.”

A megnyitón, még két díj 
kiosztására került sor. Dr. 
Nagy Molnár Miklós múze-
umigazgató értékelte a Kun-

szövetség által általános isko-
lásoknak meghirdetett „Kun 
őseink emléke” című hely-
történeti pályázat munkáit. 
Két olyan pályázat érkezett 
be Karcagról és Kunhegyes-
ről, amelyeket érdemes volt 
díjazni.

Dr. Nagy Molnár Miklós el-
mondta, hogy mindkét pá-
lyamunka olyan jól sikerült, 
hogy megosztva első díjjal ju-
talmazták őket. A kunhegyesi 
díjazott Gönczi Réka lett, a 
karcagi pedig Balaskó Ádám, 
aki városunk környéki kun-
halmokról küldött be pályáza-
tot, köztük a Gergely halom-
ról, a Lőzér halomról és Asz-
szonyszállásról írt. 

A megnyitóval párhuza-
mosan már zajlottak a dél-
előtti programok. Több he-
lyen főtt a birkapörkölt és 
a gulyásleves, kézművesek 
standjai várták a vásárlókat. 
A kisgyermekkel érkezőket 
népi játszótér, kutyaügyes-
ségi bemutató, pónilovaglás, 
valamint a „Kötöny népe” 
karcagi íjászok bemutatója 
vonzotta. 

Nagy érdeklődés övezte a 
díjugratást, és nagy sikert ara-
tott a II. Karcagi Traktoros 
Ügyességi Verseny is. 

Délelőtt 10 órától délután 
kettőig a díjugratás első öt 
versenyszáma zajlott le.

Folytatás a 3. oldalon...

Szeptember 15-18-ig nem 
akármilyen makettkiállítás 
volt látható az Ifjúsági Házban. 
Autók, vonatok, harckocsik, re-
pülőgépek és más járművek 
tömkelegének másolatai töltöt-
ték meg az emeleti nagytermet. 
Az élethű modelleket közel ez-
ren tekintették meg, természe-
tesen elsősorban gyerekek és 
szüleik, óvodás és iskolás cso-
portok.

Darók Attila (képünkön), a kiál-
lítás egyik szervezője elmond-
ta, hogy több makettkészítő 
munkáiból állították össze a tár-

latot, és az élményszerzés mel-
let az a céljuk, hogy minél 
több gyermekkel kedveltessék 
meg a makettkészítés tudo-
mányát. Azt is elmesélte, hogy 
ő maga gyermekkorában kez-
dett el ezzel foglalkozni, majd 
egy pár év kihagyás után, ka-
tonaévei elteltével fogott hoz-
zá ismét. Tíz-tizenkét éve kez-
dett újra maketteket gyűjteni, 
de nem arra utazik, hogy da-
rabszámra legyen több belő-
lük, hanem próbál témakör-
önként szelektálni. Sokszor éj-
szakába nyúlóan is dolgozik 
egy-egy darabon.

Ez már nem az első ilyen ki-
állítás. Néhány éve jött az öt-
let, hogy ismerőseivel közö-
sen mutassák be a munkáikat 
és ebben a Déryné Kulturá-
lis Központ mindig is partner 
volt. Tavaly kerültek át az Ifjú-
sági Ház épületébe és a szerve-
zők úgy érzik, hogy évről évre 
jobb és látványosabb kiállítá-
sokat tudnak összehozni.

Továbbra is az a céljuk, hogy 
a mai virtuális világban egy 
alternatív kikapcsolódással, 
esetleg későbbi hobbival szol-
gáljanak a gyerekeknek. 

-dh-

Makettkészítők munkáiból nyílt kiállítás

Dobos László polgármester a Karcag Városi Önkormányzat 
köszöntőszalagját kötötte fel a lovasok zászlójára
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Közéleti szilánkok
Hordák és 

„hordalékok”
Kétségtelen, sokszor ez a 

legmegfelelőbb kifejezés néhány 
csoportra. Vagy talán az egész 
áradatra. Eléggé lehangoló képet fest 
elénk a mass média; biztonságolitikai 
szakértők is kijelentik, hogy az EU 
végnapjait éli. Ez azonban nem azt 
jelenti, hogy Európa is: a földrész 
marad, de nagy átalakuláson 
megy keresztül, amelynek még 
csak a kezdeti - stádiumát látjuk. 
Elsősorban az a fő veszély, hogy 
Brüsszel elhibázott bevándorlás- 
politikája miatt a nemzetállamok 
meggyengítése folyik. 

Ennek a jelei már évek óta 
láthatók voltak: külpolitikai síkon 
és belpolitikai síkokon is. Most csak 
az utóbbiakat vizsgáljuk meg, rövid 
tőmondatokban, mert ezek talán 
jobban szem előtt vannak. 

A magyar dráma napján az 
országgyűlésben szintén egyfajta 
drámai expozíciót láthattunk, amit 
a magyar „baloldal” előadott, az 
több mint fölháborító. Túlmegy a 
tolerancia határain, sajnos „horda-
mentalitás”! Ez nyilvánvalóvá vált: 
ahogy egykor a bolsevikok behívták 
a „felszabadítókat”, ugyanúgy most is 
behívnák ez EU „felmentő csapatait”.  
Ez most már nyilvánvaló.

Egyszerűen nem érti az ember, 
hogy ami „fehér”, hogy lehet „fekete” 
– mert ennyire egyszerű. 

Miért nevezik egyesek  
konzekvensen „menekülteknek” 
az illegális bevándorlókat, amikor 
a napnál világosabb: úgy, mint pl. 
1956-ban a magyar menekültek 
Ausztriában nem törték át az osztrák-
német határt, és akik ma menekültek, 
azok szintén nem teszik. Akik pedig 
ezt teszik: azok nem menekültek. 
Ehhez a felismeréshez nem kell az 
ELTE-n logikát hallgatni!!

Ahhoz sem, hogy valaki 
konstatálja: saját szemének hisz, vagy 
pedig annak, aki a dokumentum-
felvételeken látható eseményeket 
„hazugságnak” nevezi!

Sajnos egyre többen azt érzik: 
kissé puhák a törvénymódosítások, 
mert azokat is büntetni kellene, 
akik bármily bizonyítható módon 
akadályozzák a bevándorlás kezelését 
akár szűk látókörükből, akár politikai 
haszonszerzésből kifolyólag.

-ács-

KÖZÉLET

FM hírekMegyei 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 há-
za 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 telefonál-

jon) 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 

Lapzárta: 
2015. szeptember 28. (hétfő) 12 óra

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!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktár Bizottság mun-
káját és a megyei értékek népszerűsítését szolgáló promóciós 
eszközökről és az értéktárba frissen felvett újdonságokról tar-
tott szeptember 15- én (kedd) sajtótájékoztatót Kovács Sán-
dor, a megyei közgyűlés elnöke és Rózsa Lajos, a megyei ér-
téktár bizottság nemrégiben megválasztott elnöke. Emellett 
a szeptember 12-én második alkalommal megrendezett Ma-
gyar Értékek Napjáról Berec Zsolt, a megyei közgyűlés alel-
nöke beszélt. A Földművelésügyi Minisztérium valamennyi 
megyei önkormányzat részére fejenként 10 millió forintos tá-
mogatást biztosított ez év elején a megyei értéktár bizottságok 
tevékenységének és a megyei értékek népszerűsítésére, széles 
körű megismertetésére. A megyei önkormányzatok saját ma-
guk dönthettek arról, hogy mire kívánják felhasználni a tá-
mogatást - mondta el Kovács Sándor. 

Rózsa Lajos, a megyei értéktár bizottság elnöke beszámolt a 
szeptember 10-ei ülésen hozott döntésekről. Elmondta, hogy 
a 16 beérkezett javaslatból hatot támogatott felvételre a bizott-
ság, további hármat átdolgozás céljából visszaküldtek a felter-
jesztőnek. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárba felvett 
új értékek: a Kiss Pál Múzeum, mint muzeális intézmény, Ku-
pai Sándor fafaragó munkássága, a Szolnoki Belvárosi szent-
háromság Templom, volt Ferences Templom és Rendház, Sza-
bó Gyula színművész, a Nemzet Színésze, Kossuth-, és két-
szeres Jászai Mari-díjas érdemes és kiváló művész életműve, a 
Tiszavirág és a Tiszavirágzás, a Tiszai Halászlé.

Debütált a megye értékeit 
bemutató film és könyv

Fotó: Internet

Fotó: Internet
A belügyminiszter döntése alapján szeptember 15-től 

Matuska Zoltán tűzoltó ezredes váltotta Varga Béla tűzoltó ez-
redest a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatói posztján. Az ünnepélyes átadás-átvételi 
ceremónián, a szolnoki városházán a parancsok átadásával és 
a csapatzászló jelképes átvételével lezárult egy korszak, s egy-
ben új fejezet nyílt az igazgatóság életében. A leköszönt igazga-
tó a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság élén folytatja munkáját.

Beiktatták a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság új vezetőjét

Kiemelkedő magyar agrárdiplomá-
ciai siker született az agrárminiszte-
rek luxembourgi tanácsülésén, Ma-
gyarország 2,9 milliárd forint rend-
kívüli agrártámogatást kap válságke-
zelésre - nyilatkozta dr. Fazekas Sán-
dor földművelésügyi miniszter a dön-
tést követően. Ez komoly segítség a 
tejtermelők és sertéságazat számára. 
Emlékeztetett arra, hogy az unió 500 
millió eurós támogatási csomagot 

különített el, ebből 420 millió eurót az adott tagországok kap-
ták „nemzeti boríték” formában, a tejtermelésben mutatkozó 
árcsökkenés, az orosz embargó, valamint az aszály okozta ká-
rokra is figyelemmel.

Dr. Fazekas Sándor hangsúlyozta, hogy Magyarország támo-
gatása abszolút értékben és arányaiban nőtt, hiszen most 2,9 
milliárd forintot kapott, míg 2009-ben hasonló helyzetben 1 
milliárd forintot. A szakminiszter elmondta azt is, hogy a köz-
vetlen támogatásoknál az idén ősszel kifizethető előleg mérté-
két sikerült 50 százalékról 70 százalékra emelni. A miniszter 
szerint mindez gyors és hatékony segítség. Ennek felhasználása 
többletforrást jelent a mezőgazdaság részére. Az ülésen döntöt-
tek arról is, hogy 80 millió euró keret áll rendelkezésre a sajt, 
a sertéshús és a sovány tejpor magántárolásának támogatására, 
amit szintén felosztanak a tagországok között - mondta a tár-
cavezető.

Magyarország 2,9 milliárd forint 
rendkívüli agrártámogatást kap az EU-tól
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... folytatás az 1. oldalról.
A másik pályán dübörgött 

a traktoros verseny, mely-
nek keretében három vete-
rán gép is bemutatkozott, de 
a legmodernebb mezőgazda-
sági monstrumok kiállítása is 
rengeteg látogatót vonzott, hi-

szen a gyerekek felmászhattak 
a nagy gépekre, beülhettek a 
fülkéikbe.

A lovasnap délutáni esemé-
nyeit a karcagi hintók, póni-
fogatok, csikósok és muzeális 
korú munkagépek bevonulá-
sa nyitotta meg, majd Dobos 
László polgármester köszön-
tötte a résztvevőket és a jubile-
umhoz érkezett rangos sport-
eseményt. Beszédében a húsz 
évvel ezelőtti kezdeteket ele-
venítette fel, amikor a lovas-
sport helyi kedvelői elhatá-
rozták, hogy ezt a sportágat 
„fel kell eleveníteni valami-

lyen verseny formájában, és 
igazi kun kitartással elérték, 
hogy két évtizeden keresz-
tül ez a gyönyörű lovasnap 
vagy lovasnapok minden év-
ben megrendezésre kerül-
jön... azok az emberek, akik 
az elejétől fogva bábáskod-

tak a lovasnapok megrende-
zésén, igazán büszkék lehet-
nek, hiszen olyan erők van-
nak most is mögöttük, akik 
nagyon sok összefogással, na-
gyon sok munkával tovább-
ra is viszik, és jó színvonalon 
viszik ezt a tevékenységet.” – 
mondta ünnepi köszöntőjében 
Dobos László, aki ezt követően 
a Városi Önkormányzat, Sze-
pesi Tibor, a DKTSKK veze-
tője pedig a szervezők, rende-
zők, és versenyzők köszöntő-
szalagját kötötte fel a lovasok 
zászlójára.

Hagyomány, hogy a lovasnap 
ünnepélyes köszöntésén a vá-

ros vezetője külön-
díjjal ismeri el a lo-
vassport népszerűsí-
tésében kiemelkedő 
személyek munkáját. 
Az idén serleget ado-
mányoztak Sz. Nagy 
Andrásnak, a karcagi 
lovassport és a lovas-
versenyek megterem-
tőjének, a versenye-
ket polgármesterként 
a kezdetektől fogva 
támogató dr. Fazekas 
Sándor földművelés-
ügyi miniszternek. A 
lovasnapok lebonyolí-
tásában végzett mun-
kájáért Dobos László 
polgármester külön-

díját kapta Fehér Károly, Mé-
száros Zsolt versenyigazgató, 
Fodorné Horváth Anett ver-
senybíró, Kele Gábor karca-
gi fogatos, dr. Temesvári Ta-
más ny. tiszti főállatorvos, de 
megköszönték a rendezvény 
szervezésében nagy szerepet 
vállaló Kálmán Imréné, va-
lamint a Déryné kollektívájá-
nak munkáját, és Dobos Lász-
ló polgármester segítségét és 
támogatását is. 

A Kátai Gábor Kórház a 
közelgő Szívünk Világnapjára 
gondolva szervezett lakossági 
szűrést a helyszínen. 

- Egy olyan eseményt keres-
tünk a városban, ami tömege-
ket mozgat, mert a világnap 
lényege, hogy az emberek fi-
gyelmét ráirányítsa a szív- ér-
rendszeri betegségek rizikó-
faktoraira. A szűrésen vérnyo-
mást, vércukrot, koleszterin-
szintet mérünk, és testtöme-
get számítunk, és rögzítjük az 
életmóddal kapcsolatos szo-
kásokat. Ezek alapján nagyon 
pontosan fel lehet mérni az ér-

rendszeri rizikót és mindenki 
egyénileg megkapja azt, hogy 
milyen teendői vannak ez 
irányban, hogy ezt minél job-
ban tudja csökkenteni. Illetve 
előadásokat tartunk ebben a 
témában a magas koleszterin-

szint, a dohányzás, egészsé-
ges életmód, étkezés témakö-
rében – mondta az eseményről 
dr. Kanász-Nagy László fő-
orvos, aki szerint az szűrés az 

idén is népszerűnek mutatko-
zik, mert délig száznál többen 
vették igénybe.

A lóger elején nagy port 
vert fel a lóerők küzdelme. Itt 

mérték össze tudásukat a II. 
Karcagi Traktoros Ügyessé-
gi Verseny résztvevői. A há-
rom kategóriában meghirde-
tett eseményen tizenöt trak-
tor és huszonegy versenyző 
vett részt, de a szervezők – a 

gépész szakma nép-
szerűsítésére gyermek 
traktoros versenyt is 
meghirdettek. 

- Egy mezőváros-
ban mind  a ló, mind 
pedig a lóerő nagyon 
nagy jelentőséggel bír. 
Ma, a 21. században a 
lovak és lovasok szá-
ma csökkenőben, a ló-
val kapcsolatos tudás-
anyag birtokában lévő 
lószerető emberek pe-
dig eltűnőben vannak. 
Meg kellett viszont ál-
lapítanunk azt is, hogy 
igazából a mezőgaz-
dasági gépész szak-
mának sincsen meg-

felelő létszámú utánpótlása.  
Ha a mai idősebb szakembe-
rek „kimennek” a szakmából, 
nagyon kevés lesz az az után-
pótlás, amely majd a helyükbe 

léphet. – mondta Dániel Csa-
ba, a zsűri tagja. - Ezért indí-
tottunk egy traktorosversenyt, 
ami már tavaly is eredményes 
volt. 

Voltak kiállított gépek, 
amikbe az érdeklődők beül-
hettek, megnézhették, hogy 
ma már nem rossz technikák-
kal kell dolgozni, s ez a szak-
ma is képzett embereket kí-
ván. A zsűriben Dániel Csa-
ba mellett Gyökeres Sándor, a 
Szentannai Sámuel Gimnázi-
um, Szakközépiskola és Kollé-
gium vezetője, és Túri József 
kapott helyet. 

HÍREK
XX. Karcagi Lovasnap

A „Legszebb konyhakertek” program karcagi nevezői

Huszonegyen mérték össze tudásukat a 
traktoros ügyességi versenyen

A délutáni program a fogatok és munkagépek bevonulásával 
kezdődött

A kórház által szervezett szűrésen több mint százan vettek részt

A „Legszebb konyhakertek” program karcagi eredményei:

Balkon: I. hely: Ferencziné Székely Erika (országos jelölt)
Mini: I. hely: Ormós Anikó (országos jelölés), Monori Vivi-
en, Váczi Sándor II. hely: Farkas Dóra és Farkas Dániel, Ke-
lemen Lajosné III. hely: Pádár Csilla Különdíj: Vadai István 
Zoltán, Kovács Bocskay Anna
Normál: I. hely: Fábián Mártonné, Hamar Gyula és felesé-
ge Lajtos Mária (országos jelölés), Géczi Albert és felesége 
Hanák Éva (országos jelölés), Csontos Lajos és Csontosné 
Szilágyi Erika II. hely: Monori Istvánné, Pádár Csaba III. 
hely: Kocsis László és Baranyai Erika, Varjú Mátyás, Borsós 
Imre, Fórizs Lászlóné Különdíj: Háló János
Zártkert (gyümölcs): I. hely: Fülöp Ferenc II. hely: Halász 
András III. hely: Bődi András, Kovácsné Rózsa Edit
Zártkert (zöldség): I. hely: Erdei László és Erdei Lászlóné 
(országos jelölés), Gyenge János és Gyenge Jánosné (orszá-
gos jelölés), Halász András II. hely: Egri Sándor, Kiss Pé-
ter III. hely: Kozák István, Madarász Dánielné, Bíró Sándor 
Különdíj: Szabó György, Rideg István
Zártkert (vegyes): I. hely: Kovács István II. hely: Györe 
Erzsébet és Czinege László III. hely: Konczi Fruzsina és 
Szendrey Kálmán, Baranyai János
Közösségi: I. hely (megosztva): Baboskert, Madarász Im-
re Egyesített Óvoda Jókai úti Tagóvodája, Karcagi Többcé-
lú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Értelmi 
Fogyatékosok Napközi Otthona

A II. Karcagi Traktoros 
Ügyességi Verseny eredményei:

71-120 LE: I. Szopkó Ádám, 
II. Horváth Csaba, III. Dobrai 
Zsolt
121 LE felett: I. Horváth Csa-
ba, II. Rajcsányi Mihály, III. 
Tóth Péter Pál
Legfiatalabb: Fülöp Imre Géza
Tolatóverseny: Rajcsányi Mihály
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Folytatás a 3. oldalról.
A traktoros ügyességi ver-

seny új keletű esemény ugyan, 
de nagyszámú közönsége meg-
mutatta, hogy egy önálló ver-
senynappá is át lehetne szer-
vezni. Ezt a lehetőséget pol-
gármester úr és Szepesi Tibor 

igazgató úr is megfogalmazta a 
rendezvény zárásakor. 

A lógerpálya másik esemé-
nye a Szélmalom Kennel dél-
előtti és délutáni kutyaügyes-
ségi bemutatója volt. Ezeken 
délelőtt a rottweiler Gigi, dél-
után a német juhász Nelli bi-
zonyult a legjobbnak.

A díjugratás délutáni verse-
nyei 16 óra körüli időben feje-
ződtek be. 

- Úgy gondolom, hogy a Jó-
isten is velünk volt a mai na-
pon, csodálatos időt kaptunk. 
A versenyszervezők, rendezők 
minden feltételt biztosítot-
tak ahhoz, hogy nagyon, szín-
vonalas, országosan elismert 

versenynek lehettek szemta-
núi a nézők – értékelte a na-
pot az eredményhirdetésre vá-
rakozó Teleki Zoltán (Karca-
gi Lovas Egyesület). - A pá-
lya talaja, az akadályok minő-
sége mind-mind megfelelt an-
nak a szintnek, ami nemcsak 

az ilyen területi bajnoksághoz 
illik, hanem akár egy országos 
megmérettetéshez is megfelelő 
lett volna.

- Milyen volt a mezőny?
- Az ország minden részéből 

jöttek, de sajnos kevés neve-
ző volt, mert több településen 
is ma rendeztek hasonló verse-
nyeket, illetve a Nemzeti Vág-
ta is ma van, és ezek az esemé-
nyek nagyon szétszórták a lo-
vasokat. A  nemzetközi minő-
sítéssel rendelkező pályaépítő 
- úgy gondolom - nagyon ne-
héz, ugyanakkor színvonalas 
pályát épített, amelynek telje-
sítése kifejezetten jó tudást és 
felkészülést igényelt.

- Sportolói szemmel milyen 

a megítélése az ilyen színvo-
nalas, de mégis inkább a helyi 
versenyzőket felvonultató vidé-
ki versenyeknek?

- Több szempontból is szük-
ségesek. Először is a fiatal lo-
vakat ezeken lehet felkészíteni 
a nagyobb versenyekre, illetve 
olyan hagyományokkal talál-
kozhatnak a lovasok, amik egy 
országos vagy minősítő verse-
nyeken nincsenek, hiszen pél-
dául ez a mai nap sem csak egy 
lovasverseny, hanem egy nép-
szerű városi ünnepség is egy-

ben. Úgy gondolom ez jó a lo-
vaknak is. Sokkal több inger 
éri őket, sokkal jobban tudnak 
majd alkalmazkodni ami aztán 
később a nagyobb versenyeken, 
ahol sok-sok in-
ger van, kama-
tozni fog.

-Véget értek a 
versenyek, már 
bontják a pályát. 
Hogy látta a mai 
napot a városve-
zető és a sport-
ember? - kérdez-
tük Dobos Lász-
ló polgármestert.

- Mindenkép-
pen úgy értéke-
lem, hogy kivá-
ló időjárási körül-
mények között, 
kiváló szervezés 
mellett eredmé-
nyesen zajlott le 
a mai nap. Nem 
győzöm elégszer megköszönni 
azok munkáját, akik bármilyen 
formában részt vettek a lovasnap 
megalkotásában, előkészítésében 
és lebonyolításában, és megkö-
szönni azok jelenlétét, akik  akár 

versenyzőként, akár nézőként 
elfogadták meghívásunkat. Én 
úgy gondolom senki nem bán-
ta meg. A verseny nagyon jó pá-
lyán zajlott és nagyon magas 

színvonalú volt. Örülünk, hogy 
ezen a rendezvényen évről év-
re ilyen felkészült versenyzőket 
láthatunk. 

-dh-
Elek György

XX. Karcagi Lovasnap

A traktoros ügyességi versenyen gyerekek is 
összemérték tudásukat

A kutyaügyességi bemutató is nagy sikert aratott

A versenyzők szerint a pálya színvonalas és 
nehéz volt

A díjugrató verseny 
eredményei: 

B/0 Nyitott: 1. Kiss Do-
rottya, 2. Szilágyi Cintia, 
3. Beke Imre, 4. Zsidó Csa-
ba, 5. Győri Szandra Er-
zsébet, 6. Beke Imre; 

B/1A – Kezdő: 1. Boros 
Nikolett, 2. Szilágyi Cintia, 
3. Kiss Dorottya, 4. Győri 
Szandra Erzsébet, 5. Győri 
Szandra Erzsébet; 

B/1C – Nyitott: 1. Boros 
Nikolett, 2. Szilágyi Cintia, 
3. Kiss Dorottya, 4. Győri 
Szandra Erzsébet, 5. Győri 
Szandra Erzsébet; 

B/2 – Ifjúsági: 1. Vavrek 
Rebeka; 

B/2 – Nyitott: 1. Teleki 
Zoltán, 2. S. Papp Jenő, 3. 
Apró József, 4. Komáromi 
Renáta Margit; 

B/3 – Nyitott: 1. Apró Jó-
zsef, 2. Potocska Attila, 3. 
Nagy Erika, 4. Sándor Fe-
renc, 5. Potocska Attila, 6. 
Sándor Ferenc, 7. Teleki 
Zoltán; 

B/4 – Nyitott: 1. Sándor 
Ferenc, 2. Potocska Attila, 
3. Sándor Ferenc, 4. Teleki 
Zoltán. 

A Nemzeti Tehetségsegí-
tő Tanács a Karcagi Nagykun 
Református Általános Iskolát - 
a felkért akkreditációs szakér-
tők helyszíni konzultációja és 
értékelése alapján 2015 máju-
sában – a karcagi iskolák kö-
zül elsőként – Akkreditált Ki-
váló Tehetségpontnak nyilvá-
nította. Az egyre szélesebb kö-
rű, évtizedes tehetségazono-
sító és - gondozó tevékenység-
nek, a kitartó fejlesztő munká-
nak és a kiváló eredményeknek  
köszönhetően az iskola 2011 
óta a Magyar Géniusz háló-
zat „Refi” néven regisztrált te-
hetségpontja. A regisztrációt 
követően a cél az akkreditáció 

megszerzése volt, amely felmé-
ri a tehetséggondozó munka 
minőségét, a szervezeti együtt-
működés kialakítását, a kap-
csolatrendszer kiépítését, a 
szervezet eredményességét, a 
személyi feltételek meglétét.

A tehetség felelősség, olyan 
ajándék, amely kötelez, amely 
felfedezésre, majd hosszú évek 
fejlesztő, gazdagító munkájára 
és megmutatásra szólít fel. Az 
érték felismerése, igazgyöngy-
gyé válásának segítése mind-
annyiunk kötelessége, ezt az 
örömteli feladatot vállalja ma-
gára a „Refi” Tehetségpont. 

A „Refiben” a pedagógusok 
és a különböző szakterületek 

szakembereinek együttműkö-
dése révén három területen fo-
lyik tehetségazonosítás, -gon-
dozás, -tanácsadás és háló-
zati együttműködés: logikai-
matamatikai (matematika, fi-
zika, kémia), természeti (föld-
rajz, biológia), nyelvésze-
ti (magyar nyelv és irodalom). 
Ezen munka legnagyobb elis-
merése a diákok eredményei 
megyei és országos szinten, a 
továbbtanulási és mérési mu-
tatók. 

Az akkreditációs folyamat 
során az intézményt tehetség-
ügyi szakértők látogatták meg, 
személyes konzultáció alapján, 
a tehetségápoló tevékenység, 

az eredmények, a felszereltség 
megfigyelését, a pedagógusok-
kal és szakemberekkel folyta-
tott beszélgetést, az együttmű-
ködés formáinak és sokrétűsé-
gének megállapítását követő-
en értékelték a tehetségpontot, 
és akkreditációra javasolták. 
Ezen értékelés mentén szüle-
tett meg a Nemzeti Tehetségse-
gítő Tanács döntése, amely ki-
váló minősítéssel akkreditált 
tehetségpontnak ismerte el az 
intézményt. Ez a cím feltétele-
zi, hogy a jövőben az iskola a 
tehetséggondozó tevékenységét 
ugyanolyan magas színvona-
lon végzi, munkájának tökéle-
tesítése érdekében törekszik az 

együttműködésre más tehetség-
pontokkal, oktatási vagy egyéb 
szakmai intézményekkel, te-
hetségnapok és egyéb rendez-
vények keretében teszi lehető-
vé a tehetség megmutatkozá-
sát. Az akkreditáció igazolása-
ként az iskola elnyeri az Akk-
reditált Kiváló Tehetségpont 
dísztáblát, amelyet ünnepé-
lyes keretek között 2015 őszén 
nyújtanak át a tehetségpont 
képviselőinek. A több mint tíz-
éves tevékenység olyan elisme-
rése ez, amely megerősít mun-
kánkban. 

Földváriné Simon Ilona
igazgató asszony

Akkreditált Kiváló Tehetségpont lett a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola
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A nyár folyamán Varga Mi-
hály nemzetgazdasági minisz-
ter aláírta a 2015. július 1-jével 
létrejövő szakképzési centru-
mok alapító okiratait, és kine-
vezte a centrumok főigazga-
tóit. Ezzel a Nemzetgazdasá-
gi Minisztérium fenntartásá-
ba kerülő köznevelési intézmé-
nyek negyvennégy szakképzési 
centrumba szerveződtek. Pardy 
Sándorral, a Karcagi Szakkép-
zési Centrum főigazgatójával az 
iskolakezdés utáni napokban, 
az intézmény Dózsa György úti 
irodájában beszélgettünk.

- A centrum egy kormány-
rendelettel jött létre, lényege, 
hogy a szakképzést, ami tel-
jes mértékben a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium alá tar-
tozik, megpróbálják a mun-
kaerő-piaci elvárások, illetve 
a munkáltatói igények alap-
ján megszervezni, vagyis úgy 
motiválni, hogy lehetőség sze-
rint a munkaerőpiacon, illet-
ve a munka világában kere-
sett szakmákat támogassák. 
Ez az egyik cél. Másrészt, a ta-
pasztalat szerint az előző idő-
szakban, amikor a szakképzés 
a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központhoz tartozott, a 
nagyon centralizált irányítás 
miatt nehézkesen működött 
a rendszer. Ezért dolgoztak ki 
egy olyan rendszert, amelyben 
az iskolák tanügyi és pénzügyi 
működése is átláthatóbb, ope-
ratív, és jól lehet irányítani. És 
amelyben az intézmények is 
nagyobb önállóságot kapnak. 

- Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyében három szakképzési 
centrum van, kettő Szolnokon 
egy Karcagon alakult. Me-
gyei szinten azonban a kar-

cagi a legnagyobb. Nyolc tag-
intézményünk van, ami azt 
jelenti, hogy hat járás isko-
lái tartoznak a karcagi cent-
rumhoz. Tiszafüredről a Há-
mori András Szakközépisko-
la és Szakiskola, Kunhegyes-
ről  a Nagy László Szakkép-
ző Iskola, Gimnázium és Kol-
légium, Karcagról a Varró Ist-
ván Szakiskola, Szakközépis-
kola és Kollégium, Túrkevéről 
a Ványai Ambrus Gimnázi-
um, Szakközépiskola került 
hozzánk. Mezőtúron, mivel 
a gimnáziumi és szakközép-
iskolai, valamint a szakisko-
lai oktatást korábban ketté-

választották, két tagintézmé-
nyünk is van: a Teleki Blan-
ka Gimnázium és Szakkö-
zépiskola, valamint a Mező-
túri Szakiskola és Kollégium. 

Tagintézményünk lett 
még a Kunszentmár-
toni Gimnázium és  
Szakképző Iskola, il-
letve a törökszent-
miklósi Lábassy Já-
nos Szakközépisko-
la és Szakiskola is. A 
nyolc intézmény élén 
t a g i nt é z mény-ve -
zetők állnak, akik-
nek a megbízása egy 
év időtartamra szól. 
Egy év után, azaz ta-
vasszal ki fogják ír-
ni a pályázatokat. A 
munkáltatói jogot a 
főigazgató gyakorol-
ja, ez jelen esetben én 
vagyok. Ezt úgy kell 
elképzelni, hogy mi 
a Szakképzési Cent-
rum vagyunk a fenn-
tartók, a munkálta-
tók, tehát mi kap-
juk az állami forrást, 
amiből az intézmény 

költségeit, a béreket stb. finan-
szírozzuk. Négyszáz dolgo-
zónk van, és mintegy 2600 di-
ák jár a centrum iskoláiba. 

- Szerintem fontos szerepünk 
lesz abban, hogy valamilyen 
szinten centralizáljuk azokat 
a szakmákat, amikre nincsen 
akkora igény, vagy nem jelent-
kezik annyi ember. Például, ha 
mondjuk Karcagon jelentkezik 
hat tanuló asztalosnak, Kunhe-
gyesen jelentkezik kettő, Tisza-

füreden egy, akkor a szakmai 
területi képzést megpróbáljuk 
oda koncentrálni, ahol a leg-
több jelentkező van. Vagyis: ha 
Karcagon jelentkezett a legtöbb 
asztalos, akkor az elméleti kép-
zést behozzuk ide, és a gyakor-
lati képzést pedig akár Tiszafü-
reden vagy Kunhegyesen, egy 
ottani vállalkozónál le tudja 
folytatni a tanuló. Tehát a hu-
mán-erőforrással való gazdál-
kodásban is nagy szerepe van a 
centrumnak. 

- Vannak úgynevezett támo-
gatott szakmák, amit az állam 
ösztöndíjjal próbál támogat-
ni. Elsősorban a munkaerőpiac 
igényeit kell felmérni, és ebben 
nagyon nagy szerepet kapnak 
a tagintézmény-vezetők, mert a 
helyi vállalkozókkal ő vannak/
lesznek kapcsolatban, és köze-
lebbről látják a munkaerő pia-
ci igények alakulását. Azt hozzá 
kell tenni, hogy mivel a képzés 
jelenleg minimum három év, 
ezért nekünk három-öt évben 
kell gondolkodnunk. Figyel-
ni kell tehát a jelentkező igé-
nyeket, és azoknak megfelelően 
kell alakítani a képzési profilo-
kat. Olyan szakmákat szeret-
nénk képeztetni, amivel el lehet 
helyezkedni a munkaerőpiacon. 
Nem beszélve arról, hogy most 
egy olyan törvényt hoztak, ami 
alapján a másodszakmás kép-
zés ingyenes. Tehát a felnőttok-
tatásban,  akinek van egy szak-
mája, az ingyenesen beiratkoz-
hat még egy szakmára. 

-  Szeptember 1-jével gördü-
lékenyen, probléma nélkül be-
indult minden intézményünk,  
és ez volt a legfontosabb.  A kö-
vetkező lépésben - szeptember, 
október, november hónap fo-
lyamán,- áttekintjük az intéz-
ményeket, megnézzük a hu-
mánerőforrást,  a tanügyi igaz-
gatás rendszerében pedig azt, 
hogy  a szakmai munka mel-
lett milyen az SZMSZ-ük, vagy 
hogyan alakult a tantárgyfel-
osztásuk. Ha hibákat látunk, 
akkor azokat korrigáljuk. Ezek 
után tervezem személyesen fel-
keresni az adott iskola, telepü-
lés körzetében lévő vállalkozó-
kat. Azt szeretném megtudni, 
mi az elképzelése, az elvárása 
az iskolával szemben. 

- Jelenleg hatan vagyunk, de 
a munkatársak számát 18 főre 
fogjuk bővíteni. Az intézmény 
vezetésében a főigazgató mel-
lett, egy szakmai főigazgató 
helyettes – Moldován György, 
és egy gazdasági főigazgató he-
lyettes – Ajtai Ferencné kapott 
helyet. A tizennyolc fős cso-
portba szeretnénk a legjobb 
munkaerőket kiválasztani. A 
régi könyvtár emeletét kaptuk 
meg az önkormányzattól. Az a 
tervem, hogy itt az épületen fe-
lületet adunk a festő, a kőmű-
ves vagy akár az asztalos ta-
nulóknak. Jöhetnek, és élesben 
gyakorolhatják a szakmát. Sze-
retnénk rendbe rakni az épü-
letrészt, ha megfelelő forráso-
kat kapunk a fenntartótól.

Elek György

Tanévkezdés a Karcagi Szakképzési Centrumban 

Pardy Sándor: Olyan szakmákat 
képeztetünk, amivel el lehet helyezkedni

Czinege Attila és felesége, 
Pap Ágnes nagyon boldogok 
voltak, amikor Bianka után 
2011-ben megszületett kisfiuk, 
Attila. A most négyéves kisfi-
úról azóta kiderült, súlyos be-
teg. Szülei és az ismerősök 
gyűjtésbe kezdtek a műtétjé-
hez. Az édesanya kis tornaszo-
bát is szeretne otthon kialakí-
tani, ehhez használt fejlesztő 
játékokat is szívesen fogadna – 
derült ki a családnál tett láto-
gatásunkkor. 

A kisfiú, ahogy a család 
hívja, Titike betegségét az 
édesanya foglalta össze:

- Hat hónapos korában azt 
vettem észre, hogy magától 
nem fordul hasra, majd onnan 
hátra és fordítva. A kúszást, 

mászást, amit egy egészséges 
baba végez, azt ő nem csinálta. 
Anyai ösztöneimmel úgy érez-
tem, valami nincs rendben, így 
gyermekorvosunkhoz fordul-
tam tanácsért. A doktornő víz-
fejűségre gondolt, így elkül-
dött bennünket koponya ult-
rahangvizsgálatra. Debrecen-
ben a vízfejűséget kizárták, de 
az első megkönnyebbülés után 
jött a sokk: súlyos izomsorva-
dása van a kisfiamnak - idé-
zi az édesanya. Ma már saj-
nos látható jelei vannak a kis-
fiamnál az izomsorvadásnak, 
így nagy szükség van a napi 
tornáztatására, erősítésére is. 
Most arra várunk, hogy enge-
délyezzék számára azt a szte-
roid-kezelést, amely szinten 
tartaná izmait. Titike napköz-

ben egy kisúji speciális óvodá-
ban van, ahol fejlesztő pedagó-
gusok foglalkoznak vele.

Most felcsillant a remény 
egy kezelésre, aminek több 
tízmilliós költségét nem fede-

zi teljes mértékben az OEP. A 
budapesti klinikán a kezelő-
orvosuktól hallottunk arról a 
DNS módosítást igénylő eljá-
rásról, ami jelentősen segíte-
ni Titike állapotán – mondja 
az édesanya, aki reménykedik 
abban, hogy kisfiuk bekerül-
het a programba, melyhez si-
kerül összegyűjteniük a saját 
erőt. A kupakgyűjtés elkezdő-
dött, bankszámlát is nyitottak 
a kisfiú gyógykezelésére. Az 
édesanya mindenkinek hálás, 
aki valamilyen módon segí-
tett eddig is nekik. Most egy 
tornaszobát szeretne kialakí-
tani, ahol bordásfallal, labdá-
val, matraccal, hintával tudná 
fejleszteni kisfiát.

DE

Beteg kisfiuk gyógyíttatására gyűjtenek

Czinegéné Pap Ágnes gyermekeivel, Biankával és Attilával

- Milyen céllal hozták létre 
a szakképzési centrumokat?

- Várhatók-e változások az 
oktatásban az új intézményi 
keretek között?

- A szakmák kínálatában 
várhatók-e változások?

- Valamivel több mint két 
hónapja működik a Cent-
rum. Milyen volt az indulás?

- Hányan dolgoznak a 
centrumban?

- Köszönöm a beszélgetés!
- Hány szakképzési cent-

rum működik a megyében?
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INTERJÚ

HÍREK

Az augusztus eleji hőség 
idején láttam meg először, 
hogy ipari alpinisták javít-
ják a Rizshántoló malom tá-
rolóját, néhány nap múlva pe-
dig az örlőmalmi gabonasiló fa-
lán is feltűntek, jeléül annak, 
hogy végre valami történik a két 
nagyhírű malomipari üzem-
mel. A réges rég bezárt telephe-
lyeken beállott (jelentős) válto-
zásról árulkodott egy mostaná-
ban megjelent hirdetés is. Rövid 
utánjárás után kiderült, hogy 
a két, évekkel korábban bezárt 
üzemegység birtokosa a Kun-
Malom Grain Kft. Kovács Já-
nos, a cég karcagi telepvezető-
je egy héttel később tett látoga-
tásom során szólt az új tulajdo-
nosról, és az eddig végzett mun-
kákat is megmutatta. A két te-
lephely egyébként a jászberé-
nyi székhelyű Szatmári cégcso-
port kezébe került. Azt is a te-
lepvezetőtől hallottam, a karca-
gi üzemeket ingatlan befektető-
ként vették meg, de a cégcsoport 
termeltetéssel foglakozik, és 
mindenütt arra törekszik, hogy 
megvásárolt telephelyeket üze-
meltesse is.

- A két karcagi malmot az-
zal a szándékkal vették meg, 
hogy itt újból működő telepeket 
hoznak létre. Az ezt előkészítő 

munkálatok az év elejével, a vá-
sárlás után megkezdődtek - mu-
tatja a belső munkák eredménye-
it a telepvezető, mert a rekonst-
rukció az utak karbantartásá-
val kezdődött. - Először a Kisúj-
szállási úti malomtelepet vettük 
munkába. Itt az is gondot jelen-
tett, hogy az 1970-es évek köze-
pén, amikor a gabonasiló épült, 
illetve átadásra került, főként 
IFÁ-k és ZIL-ek működtek a 
szállításban, tehát ezeknek a jár-
műveknek a méreteire készültek 
az üzemen belüli utak is. Hogy a 
szállítójárműveket fogadni tud-
juk, át kellett alakítani a belső 
úthálózatot, azzal együtt a főbe-
járatot is rendbe tettük. Ugyan-
ezt fogjuk megvalósítani a Rizs-
hántoló esetében is.

A búzafelvásárlásra sikerült 
ismét üzemképes állapotba hoz-
ni a telep tárolóegységét, a vas-

beton silót, és az irodák egy ré-
szét, de jelenleg is folyik az iro-
daépület, valamint a dolgozók 
részére biztosított szociális épü-
letrész rendbetétele.

- A malomépület még a ré-
gi állapotban van. Annak a re-
konstrukciója majd az új üzem 
építésekor történik meg, mert a 
továbbiakban egy malom tele-
pítése is tervezve van ide, de ez 
volumene miatt  – csak később 
várható.

- Ez valamikor kiváló lisztet 
készítő, neves malom volt. Az 
előző tulajdonos sajnos az üze-
met leállította, és úgynevezett 
alkatrészbázisnak használta. Va-
gyis belülről ma teljesen szét van 
zilálva. A helyébe majdan ezért 
is kell egy teljesen új üzemet épí-
teni. A malomépület – mivel fa-
szerkezetes - szintén nem felel 
meg a jelenlegi előírásoknak.

- A tervek szerint a Rizs-
hántoló telephelyen is először 
a raktári részt rakjuk rendbe, 

hogy tárolni tudjunk, és majd 
később lesz várható ott is az 
üzem rendbe tétele. A hántoló-
üzem egyben maradt, de mű-
ködési engedélye nincsen, így 
nem tudjuk elindítani.

- Egy-két évnek kell eltelnie, 
mert a szándék komoly, de egy 
malom beruházási költsége kö-
zel egymilliárd forint, és nyil-

ván ennek a forrását is elő kell 
teremteni. Addig pedig, amint 
említettem a tárolás folyik: kis-

termelőktől is vásároltunk fel 
búzát, a nagyobb cégeknek pe-
dig bértárolást végzünk.

- Itt a örlőben már a vége fe-
lé közeledik, úgyhogy mintegy 
két-három hétig lesznek még itt 
a szakemberek, akik ezzel pár-
huzamosan csinálják a hántoló-
nak a tárházát is. 

Elek György

Új tulajdonosa van a Rizshántoló malomnak és az Örlőmalomnak

A Kisújszállási úti malomtelepet tíz éve zárták be

Szeptember 12-én a Tiszafüredi Hiva-
tásos-tűzoltóparancsnokság rendezésé-
ben került sor tűzoltó horgászverseny-
re, ahol tiszafüredi és karcagi tűzoltók 
mérték össze tudásukat. A kedvező idő-
járási viszonyok mellett a halak étvágya 
is hozzájárult a sikeres verseny hangu-
latához. A meghívásos versenyen húsz 

horgász (Karcagról 
hatan) mérte össze 
tudását, és sora-
koztatta fel a csa-
lik széles tárházát. 
Az ebédig tartó 
horgászversenyt az 
eredményhirdetés 
mellé elfogyasztott 
halászlé, és birka-
pörkölt zárta. A 
versenyen összes-
ségében közel 50 
kg hal akadt a ho-
rogra. Volt köztük 
amur, ponty, sül-
lő, kárász, keszeg. 
A verseny végered-
ménye: I. Kovács 
Zoltán János tűz-
oltó főhadnagy, 
Karcagi Kataszt-
rófavédelmi Ki-

rendeltség (12,15 kg), II. Papp Gábor 
tűzoltó főtörzsőrmester, Tiszafüredi Hi-
vatásos Tűzoltó-parancsnokság (11 kg), 
III. Kovács Attila tűzoltó főtörzsőr-
mester,  Karcagi Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság (7,20 kg).

DE

Tűzoltó horgászverseny Tiszafüreden

Szeptember 16-án 
(szerdán) tíz napi-
rendi pontot tárgyalt 
meg a Karcag Vá-
rosi Cigány Nemze-
tiségi Önkormány-
zat Képviselő-testü-
lete. Az ülésen részt 
vett Pánti Ildikó és 
Karcagi Nagy Zoltán 
önkormányzati kép-
viselő. Többek kö-
zött napirendre ke-
rült az a beszámo-
ló, amely a nemzeti-
ségi önkormányzat 
által, más települé-
sek kisebbségi szervezeteivel eddig 
megkötött együttműködési meg-
állapodásairól, azok tapasztalata-
iról adott képet. Ezekhez hasonla-
tosan több új javaslatot is elfogad-
tak az egybegyűltek. A jövőben a 
nemzetiségi önkormányzat szeret-
ne együttműködni például a Kar-
cagi Római Katolikus Egyházköz-
séggel, a Karcagi Többcélú Kistér-
ségi Társulás Gyermekek Átmene-
ti Otthonával, továbbá két oktatási 
intézménnyel is.

Több beszámoló a kisebbségi 
önkormányzat fotókiállításairól, a 
DKV labdarúgó csapatának ered-
ményeiről, valamint a nyár dere-
kán lezajlott „Egészségvédelmi 
délelőttön” való részvételéről szólt.

Ez alkalommal elfogadták a 
Karcag Városi Cigány Nemzetisé-
gi Önkormányzat 2015. évi költ-
ségvetésének I. félévi végrehajtásá-
ról szóló tájékoztatót is.

-dh-  

A költségvetésről is tárgyalt a 
kisebbségi önkormányzat

A karcagi lánglovagok (Kovács Attila és Kovács Zoltán János)
 a horgászversenyen is bizonyítottak

- Milyen állapotban van-
nak a malmok?

- Mennyi, - mi – maradt a 
malmi berendezésekből?

- Mi a helyzet a Rizshánto-
lóval? Ott is van egy malmi és 
egy tároló üzemrész.

- Mikorra várható az új 
malomüzem telepítése?

- Meddig tart a rekonst-
rukciós munka?

Gőzerővel zajlik a felújítás
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OTTHON
Paleo kakaós banánpalacsinta recept

Hozzávalók / 1 adag:
Tészta:

 - 1 közepes db banán
 - 2 db tojás
 - 2 ek diabetikus lekvár (Természetesen 

 még jobb a saját, házi lekvár.)
 - 1 ek kókuszolaj

Öntet:
 - 1 teáskanál cukrozatlan kakaópor
 - 3 evőkanál víz
 - 3 csepp folyékony édesítőszer

Elkészítés:
1. Kézi mixerrel összeturmixoljuk a banánt és a két tojást.
2. Beolajozzuk a melegszendvics sütőt.
3. Kettesével sütjük a palacsintákat, ezeket fordítgatni nem kell!
4. Ha készen vannak, papírra tesszük, hogy az olajat felszívja.
5. Közéjük lekvárt kenünk, a tetejére kakaót öntök. (Pár ek. mennyiségű vizet 10 másod-

percre a mikróba teszek, mikor meleg, egy-két kávéskanál kakaóport teszünk bele, 
majd pár csepp édesítővel ízesítjük.)

Játsszon Ön is a

Karcagi Hírmondóval!

Mikor jöttek létre a szakképzési centrumok?
A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, cím-

mel és telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben 

szeptember 28-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.

Nyereményjáték

Fotó: Internet

Meghívó
Egészségügyben dolgozott nyugdíjasok találkozója lesz újra 
2015. október 16-án, 16 órakor az ESSEN-ben (volt Tanyasi Kollégiumban).
Jelentkezni az alábbi telefonszámok egyikén lehet: 
Simonné Ági: 59/401-354, Mándiné Jucika: 59/313-004, Rauschenbergerné 

Erzsike 59/313-718, Bogdánné Magdika: 59/313-571, Tóthné Erzsi: 59/311-658.
Remek lenne újra találkozni egymással! 

Várjuk mielőbbi jelentkezéseiteket!

Horgászok Figyelem!
A Karcagi Nagykun Horgász Egyesület 2015. október 3-án (szombaton) 

tartja gyermek és ifjúsági horgászversenyét a Téglagyári tavon. 
Nevezés: díj: 500 Ft, mely a helyszínen fizetendő.
(A verseny ideje alatt a versenyzőkön kívül más nem horgászhat.)

Október 4-én (vasárnap) tartjuk a házi versenyünket 7.00 órától-11.00 óráig a 
Téglagyári horgásztóra érvényes területi engedéllyel rendelkezők részére. 

BÜFÉ-t biztosítunk.
Vezetőség
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Az ajánlat 2015. augusztus 17-től visszavonásig érvényes 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Színvilág csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői 
jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások eltérő feltételekkel 12 hónapos 
határozott idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák. Jelen tájékoztatás nem teljes körű!

  Fél évig
-50%

Válassz tévét vagy internetet legalább még egy szolgáltatással Színvilág csomagban, kétéves szerződéssel, és mi fél évig 
csak fél árat számlázunk. A fél év letelte után a csomaghoz tartozó teljes havi díj fizetendő. Az elérhető ajánlatokról érdek-
lődj a legközelebbi Invitel Pontban, a 1288-as telefonszámon vagy az invitel.hu oldalon.

Megrendelés előtt érdeklődj az adott lakcímen elérhető szolgáltatásokról, díjakról és a kedvezmények összegéről!

Invitel Nap: Karcag, Szent István sugárút 17. (Armacomp szaküzlet), október 1., 15. 10.00 és 18.00 óra között
Értékesítőnk: Kosztrub Sándor Tel.: +36 30 965 0886

A másik fele ajándék
Fél évig fél áron – tévé, internet, telefon együtt

15
08
11
-A

IN_33012864_augusztusi_kampany_KarcagiHirmondo_220x307_FF.indd   1 11/08/15   16:21
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Fitt-ball (labdás) torna
Ajánljuk: gerincproblémák 
megelőzésére, törzsizomzat 
fejlesztésére, helyes testtartás 
kialakítására, állóképesség fej-
lesztésére, mindezt a fitt-ball 
segítségével aerobic elemekkel, 
erősítő gyakorlatokkal. 
Korosztály: felnőtt, nyugdíjas
Bemutatkozó foglalkozás, 
megbeszélés: 2015. október 2. 
(péntek) 18.00 – 19.00-ig
Felszerelés: Laza ruha, torna-
cipő, sportcipő vagy zokni
Óradíj: 600.-Ft
Fitt-ball oktató: Nagy Edina 
(fitt-ball tréner)

Barna Gyöngyök 
Cigány hagyományokra épü-
lő kulturális foglalkozás sok 
tánccal és zenével.
Időpont: szombat 12.00 – 14.00
Vezető: Vadász Brigitta
Helye: Szent Pál Marista Ál-
talános Iskola

Kunrózsa Csipkekör
A hagyományos vert csipke 
technikájával ismerkedhet-
nek meg a csoportba jelent-
kezők.
Időpont: csütörtök 16.00-
18.00
Vezető: Fejes Lászlóné Kop-
pány Gabriella
Helye: Ifjúsági Ház – Cso-
konai Könyvtár 
(Püspökladányi út 11.)

Balett oktatás
Időpont: kedd és péntek 
Óradíj: 550.-Ft
Bemutató foglalkozások al-
kalmával a gyermekek meg-
ismerkedhetnek a táncpeda-
gógussal, kipróbálhatják az 
új táncformát.
- 3-6 évesek: 2015. szeptember 

29. (kedd) 16.30 -17.15-ig
- 7-12 évesek: 2015. szeptember 

29. (kedd) 17.15-18.00-ig
Felszerelés: balettdressz, vagy 
tornadressz, jazzbalett cipő, 
vagy zokni, hajgumi haszná-
lata kötelező
Balettoktató: Nagy Edina 
(táncművész) 

Mazsorett csoportok
Felvételt hirdetünk óvo-
dás, gyermek és serdülő cso-
portjainkba kezdő és hala-
dó szinten. Tanulóink meg-
ismerhetik a tradícionális és 
show mazsorett alapjait, az 
ügyesebbek verseny twirling 
forgatásokat sajátíthatnak el. 
Állandó fellépési és verseny-
zési lehetőséget biztosítunk.
Időpont: szerda 14.00 -17.00 
óráig
Első foglalkozás, megbeszé-
lés: 2015. szeptember 30. 
(szerda) 17.00
Ára: 1.000.-Ft/hó
Foglakozásvezető: Györfi 
Dalma

HIRDETMÉNYEK

Baba-mama klub 
Kötetlen foglalkozás és játék kis-
gyermekeknek és anyukáknak.
Időpont: csütörtök 10.00-tól
Ára: díjtalan
Vezető: Török Nikoletta
Érdeklődni lehet facebook: 
Karcagi baba-mama klub
Helye: Ifjúsági Ház – Csokonai 
Könyvtár (Püspökladányi út 11.)

Ringató foglalkozás
A Ringató valójában egy ének-
óra, ahol a résztvevők szőnye-
gen ülnek, nem padokban. 
Ahová felnőttek érkeznek kis-
gyerekekkel, akár néhány hó-
napos babákkal is, de itt ter-
mészetesen nem a kicsiket ta-
nítják. Ahol nem kötelező éne-
kelni, de mégis mindenki szí-
vesen teszi, örömmel jön, és 
várja a legközelebbi találko-
zást. A Ringató mozgalom egy 
országos zenei nevelési prog-
ram. Célja, hogy minden egyes 
alkalommal megszülessen a 
közös éneklés és játék élménye.
Időpont: szerda 10.00-tól
Foglalkozásvezető: Tóth 
Istvánné Mártika (30/489-2076)
Helye: Ifjúsági Ház – Csoko-
nai Könyvtár 
(Püspökladányi út 11.)

Gombász szakkör
A gombafajtákkal ismerkedhet-
nek meg az érdeklődők képzett 
gombaszakértő segítségével.
Időpont: kedd 17.00 -18.00 
Kezdés: 2015. október 13. 
(kedd)
Vezető: Széll Attila
Érdeklődni: 30/325-7724
Helye: Ifjúsági Ház – Cso-
konai Könyvtár 
(Püspökladányi út 11.)

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár felvételt hirdet az alábbi csoportjaiba:

Pályázati felhívás
Karcag Városi Önkormányzat jelen pályázati felhívás keretében meghirdeti teljes körű elbontásra, a Karcag, Kiss 

Antal u. 16. szám (3948 hrsz.) alatti lakóépületből és melléképületekből álló, összesen 897,51 m2 hasznos alapte-
rületű bontási engedéllyel rendelkező ingatlanát, az alábbi feltételek betartása mellett:
1.) A bontási munkálatokat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal Építésügyi Osz-

tály által JN-03/EPU/00077-5/2015. szám alatt kiadott bontási engedély alapján és annak előírásainak betartá-
sával lehet elvégezni.

2.) A bontásnak teljes körűnek kell lennie, mely szerint az építési területen bontott hasznosítható anyag, falma-
radványok, bontási hulladékok nem maradhatnak, annak elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről, 
amely alatt a hasznosítható anyagok értékesítését is értjük- a nyertes ajánlattevőnek kell gondoskodnia.

3.) Az elbontott szomszédos telekhatáron álló épületek helyére minimum 2 m magas zárt fix kerítést kell létesíte-
ni, míg a közterülettel érintkező telekhatáron elegendő egy faoszlopos és drótfonatú kerítés létesítése, 1 db 4 
m-es nyitható kapuval, mely a József Attila utcai szakasznál meglévő kapubejáróval biztosítható.

4.) A bontás tevékenységét elektronikus építési napló megnyitását - amelyet a nyertes ajánlattevő által megbí-
zott felelős kivitelezőnek kell vezetni - követően lehet elkezdeni.

5.) A bontás végeztével a nyertes vállalkozónak meghatalmazásunkkal a bontás tényét be kell jelenteni, az építé-
si naplót le kell zárni, az engedélyben előírt változási vázrajzot el kell készíteni, és az Országos Építésügyi Nyil-
vántartásba elektronikus úton fel kell tölteni.

6.) Továbbiakban a bontási engedély által előírt építés-bontási hulladék mennyiségének és fajtájának folyama-
tos vezetése az Épkiv. 5. melléklet szerinti hulladék nyilvántartó lap kitöltése és átadása a megrendelő részére.

7.) A bontási és kerítésépítési munkálatokat 2015. október 01-től lehet végezni. Végső befejezési határidő: 2015. 
december 31.

A fenti feltételeket vállaló, olyan vállalkozók jelentkezését várjuk, akik rendelkeznek a munkálatok elvégzésé-
hez szükséges technikai berendezésekkel, valamint azok elvégzéséhez szükséges előirt és nyilvántartásban sze-
replő felelős kivitelezővel.

További információért és műszaki dokumentációért a Karcagi Polgármesteri Hivatal (Karcag, Kossuth tér 1.) vá-
rosüzemeltetési ügyintézőjéhez (I. emelet 23. iroda 06/30/746-1920) lehet fordulni.

Az ajánlatokat – melyeknek tartalmaznia kell:
a) jelen felhívás minden pontjára kiterjedően külön-külön adott nyilatkozatot,
b) az ajánlattevőnek meg kell jelölni a bontást végző vállalkozást, illetve a felelős kivitelező személyt, aki az 

előírt jogosultsággal rendelkezik,
- legkésőbb 2015. szeptember 29. 9.00 óráig kell leadni zárt borítékban a Karcagi Polgármesteri Hivatal I. eme-

let 5. sz. irodájába (Polgármesteri titkárság).
Bírálati szempontból a pályázat nyertese az, aki a felhívás minden pontjára érvényesen nyilatkozik, és térítés 

nélkül, vagy a legkevesebb ellenszolgáltatási árat kéri.
Karcag Városi Önkormányzat

Yoga & Pilates
Mindenkinek ajánlható, aki 
szeretne jót tenni a testével 
és önmagával!
Első óra, megbeszélés: 2015. 
szeptember 29-én 18.00
Időpont: kedd 18.00 – 19.00
Óradíj: 600.-Ft (az első óra 
INGYENES!)
Óraadó: Nagy Edina
Szeretettel várok minden ré-
gi és új érdeklődőt!
Poilfoam vagy yoga matrac 
használata szükséges, ne fe-
lejtsd el magaddal hozni!

Dalma Dance Club
Felvételt hirdet minden kor-
osztály számára kezdő és 
haladó szinten. Jelentkezni 4 
éves kortól lehet.
Időpont: szerda
Megbeszélés: 2015. szeptem-
ber 30. (szerda) 17.00
Ára: 2.800.-Ft/hó
Foglalkozásvezető: Györfi 
Dalma
Érdeklődni: 30/349-4266 Kun Kuckó Diákszínjátszó 

Szakkör
4-8. osztályos gyermekek je-
lentkezését várjuk, akik szíve-
sen bújnak más emberek bő-
rébe, szeretnek játszani, ne-
vetni és bátran megszólalni.
Megbeszélés, első foglalko-
zás: 2015. október 1. (csütör-
tök) 16.30-18.00
Ára: díjtalan
Vezeti: Szabó Péterné (Kati 
néni) drámajáték-vezető
Helye: Ifjúsági Ház - Csoko-
nai Könyvtár 
(Karcag, Püspökladányi út 11.) Szikfolt klub

Egy nagyon aktív csoport 
várja a foltvarrás iránt ér-
deklődőket.
Időpont: szerda 16.00 – 18.00
Vezető: Bojtiné Péntek Ildikó
Helye: Ifjúsági Ház – Cso-
konai Könyvtár (Karcag, 
Püspökladányi út 11.)
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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).
Szeptember 26-27. Dr. Magyar György Kg., Hajnal utca 22. Tel.: 06/30-852-0465

Anyakönyv
Házasságkötés

2015. szeptember 18.
Balogh Ilona - Bíró István

Kály Viola - Császár Sándor

Kállai Magdolna - Szappanos 
Mihály

Születés

Györfi Edina - Tóth Tibor
Kg., Nyár utca 31.

Milán

Német Ramóna – Magyar Ádám
Kg., Kisújszállási utca 80.

Ádám

Erdei Anikó – Vigh Alex
Kg., Széchenyi sgt.24.

Alex Máté

Halálozás
Holbusz László
 Karcag (1955)

Stefán Pálné 
(Magyar Julianna) 
 Karcag (1928)

G. Kiss Ferenc
 Karcag (1935)

Finta Lászlóné 
(Tóth Margit)
 Karcag (1939)

Szeptember 26. (Szombat)
8 - 13 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal u. 3.)
9 – 20 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási u. 34.) (Tesco)

Szeptember 27. (Vasárnap)
9 - 12 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal. u. 3.) 
A fenti időpontokon túl sürgős 
esetben egészségügyi ellátás a 
Háziorvosi ügyeleten (Karcag, 
Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

2015. szeptember 25. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Tour de Hongrie verseny
18.30 Széchenyi Iroda Karcagon
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Váczi Attiláné
 Téma: Nárcisz menet
 Karcagi hírek
 - Makettkiállítás
 - Együttműködési szerződés  
 aláírása
 - Kerékpártároló átadása
 - Kézi aratók
 - Konyhakertek
 Háttér
 Téma: Városi kitüntetések
20.30 Lovasnap 2015.

2015. szeptember 26. szombat
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Műgyűjtők és Kalandorok - 
amerikai film
20.00 Karcag Sport : Karcagi SE - 
Újszászi VVSE  megyei I. osztályú 
bajnoki labdarúgó mérkőzés
22.00 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin

2015. szeptember 29. kedd 
(ism. szerda)
18.00  Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám – Református 
Istentisztelet 2015.09.06.
19.25 Karcagi Hírek
19.50 A Hit Szava – Római katolikus 
szentmise  2015.08.30.
20.50 Városnapja és Cefrefesztivál 2014. 
Abádszalók-Araczky László koncert
21.20 Nótaszó 

2015. október 1. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Egészség Klub
18.30 Térségi Események
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 Karcagi hírek
 - Daganatos betegek
 - Tolószéket kért születésnapjára
 - Kiváló szilvatermés
 - Pályázati lehetőségek gazdák  
 számára
 - Vidékfejlesztési konferencia
 Háttér
20.30 Önkormányzati ülés

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 28. 

(hétfő) 12 óra

Csoportos keresztelés
Kedves Testvérek!
Csoportos keresztelkedésre lesz lehetőség a még meg nem 
keresztelt ifjaknak, testvéreiknek, szüleiknek, keresztszü-
leiknek, 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

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

 
 - Általános iskolai matematika tanár (Kisújszállás),
 - Gyógypedagógus (Kisújszállás),
 - Nyelvtanár-angol szakos (Kisújszállás),
 - Területi képviselő (Kisújszállás),
 - Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás 

ügyintézője (adminisztrátor) (Karcag),
 - Bolti eladó (Karcag), 
 - Lakatos (Karcag),
 - Mechanikai gép-karbantartó-, javító (műszerész) (Karcag),
 - Elektronikai műszerész (Berekfürdő),
 - Kőműves (Karcag),
 - Gipszkartonozó, stukkozó (Karcag),
 - Épületasztalos (Kerecsend),
 - Egyéb építési, szerelési foglalkozás (kőműves, szobafes-

tő-mázoló) (Karcag),
 - Szobafestő (Karcag),
 - Varrónő (Kisújszállás),
 - Elektronikai berendezés összeszerelője (Jászfényszaru),
 - Rakodómunkás (Karcag),
 - Konyhalány (Karcag), 
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási 

foglalkozás (kézbesítő) (Kisújszállás),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási 

foglalkozás (segédmunkás) (Kisújszállás),
 - Egyszerű erdészeti, vadászati és halászati foglalkozás 

(mezőgazdasági munka) (Berekfürdő).
 
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/

Férfi Kézilabda NB II-es mérkőzés
Karcag-Makó
2015. szeptember 26.

16 óra: junior mérkőzés
18 óra: felnőtt mérkőzés

helye: Városi Sportcsarnok

„Lenni, vagy nem lenni”
(Shakespeare: Hamlet)

Ugye Te is szeretnél 
gyermekszínjátszó lenni?

Mi kell hozzá?
 - Tehetséges vagy, és mások is annak tartanak?
 - Szívesen vagy középpontban?
 - Szépen beszélsz?
 - Szeretsz csapatban játszani?
 - Szívesen bújsz más emberek, esetleg állatok bőrébe?
 - Általános iskola 3-8. osztályos tanulója vagy?

Ha a fenti kérdések közül legalább háromra igennel tudsz vá-
laszolni, akkor próbáld ki magad a Déryné Kulturális, Turisz-
tikai, Sport Központ és Könyvtár gyermekszínjátszó szakkör-
ében, 

a KUN KUCKÓban!
A foglalkozásokat vezeti: Szabó Péterné (drámajáték-vezető)
Az első foglalkozásunkat: október 1-jén (csütörtök) 
16.30-18 óráig tartjuk az Ifjúsági Házban (Püspökladányi 

u.11.) Ezt követően heti egy alkalommal találkozunk csütörtö-
könként a fenti időpontban. Szakköri díj nincs! 
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 Ingatlan
Karcagon 56 m2-es, Kossuth téri 
erkélyes, harmadik emeleti lakás 
eladó. Tel.: 06/59-311-975, 06/30- 
385-4300.
Karcagon összkomfortos, jó ál-
lapotú 2,5 szobás (84 m2+ 49 m2 

alsóépület) családi kockaház al-
kuképes áron sürgősen eladó. 
Tel.: 06/30-922-8958.
ELCSERÉLNÉM vagy ELADNÁM 
kisebb földszinti tömblakásra, 
641 m2-es telken 83 m2-es karca-
gi összkomfortos családi háza-
mat értékegyeztetéssel. Többféle 
fűtési lehetőséggel (vegyes tü-
zelés, központi fűtés, gázkazán, 
három helységben nagymére-
tű cserépkályha van). Gazdasági 
épület és garázs is tartozik 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. emeletire 
cserélhető. Tel.: 06/20-533-8934. 
(Rejtett számra nem válaszolok!)
Eladó, esetleg kertes házra cse-
rélhető Karcagon, a Széchenyi 
sugárúton lévő 56 m2-es, 2. eme-
leti 2 szobás, jó állapotú lakás. 
Tel.: 06/30-390-0291 vagy 06/30-
715-4404.
Eladó lakás! Karcagon a Kossuth 
téren 57 m2-es erkélyes, két-
szobás 3. emeleti lakás eladó. 
Érdeklődni: 06/30-298-0276.
Karcagon 3 szobás családi ház 
(új ajtók, ablakok, tető és fali szi-
getelés, két garázs) eladó, vagy 
földszinti lakásra cserélhető. 
Tel.: 06/20-353-2939.
Karcagon rendezett telken téglá-
ból épült, teljes közműves kisebb 
kertes ház betegség miatt eladó. 
Tel.: 06/30-635-9662.
Kertes családi ház és mellette 
egy 500 m2-es telek sürgősen 
eladó. A telek elcserélhető au-
tóra, házra, vagy termőföld-
re. Továbbá 40 db szék eladó. 
Tel.: 06/20-230-1202.
Karcagon négy szobás családi 
ház közel a főtérhez eladó. Első 
emeleti lakást beszámítunk. 
Tel.: 06/70-391-4295.
Bánhalmán két szobás összkom-
fortos kocka ház 1500 m2-es tel-
ken, melléképületekkel sürgősen 
eladó, vagy cserélhető karcagi il-
letve kisújszállási hasonló ingat-
lanra. Tel.: 06/20-580-8946.
Két szoba nappalis ház eladó 
vagy kisebbre cserélhető, eset-
leg társasházi lakásra cserél-
hető 2. emeletig értékegyez-
tetéssel. Érdeklődni: Karcag, 
Arany János utca 4. szám alatt. 
Tel.: 06/59-400-954.

Ház eladó a Reggel utca 26. szám 
alatt. Tel.: 06/70-248-2208.
Karcag központjában I. emeleti,2 
szobás, jó elosztású, erkélyes, fel-
újított lakás alkuképesen eladó. 
Tel.: 06/30-527-2980.
Két család részére is alkalmas 3 
és fél szobás ház teljes közmű-
vel, melléképületekkel, garázs-
zsal, 840 m2-es telekkel eladó. 
Tel.: 06/59-887-169.
Eladó a nagyvénkerti zöldöve-
zetben egy 160 m2-es dupla te-
raszos, hőszigetelt, kétszintes 
családi ház, egybeépített mel-
léképületekkel és két garázzsal. 
Tel.: 06/30-426-2404.
Eladó Bogácson emeletes lakó-
épület a fürdőhöz 250 méterre (3 
szoba, gyerekszoba, tároló, társal-
gó, konyha, fürdőszoba, WC, elöl 
és hátul terasz és pince). A szobák 
parkettásak, központi és cserép-
kályha fűtésűek. Ár megegyezés 
szerint. Tel.: 06/30-425-5875.
Karcagon eladó egy 34 m2-es el-
ső emeleti, másfél szobás, jó álla-
potú, alacsony rezsijű lakás alku-
képesen-akár banki kölcsönnel is. 
Tel.: 06/30-491-2419.
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.
Beépíthető porta eladó Karcagon a 
Sándor utca 27. szám alatt. Irányár: 
1,2 M Ft. Tel.: 06/30-227-3246. 
Karcagon 70 m2-es összkomfortos 
lakás jószágtartásra alkalmas he-
lyen eladó. Tel.: 06/30-465-6174.
Bútorozott, összkomfortos albér-
letet keresek Berekfürdőn októ-
ber 15-től. Tel.: 06/70-574-8947.
Tanya, gazdasági épületek, két 
terménytároló körbekerített te-
lekkel, és mezőgazdasági gépek 
eladók. A tanyáig kövesút vezet. 
Helye: Karcag, Tilalmas központ. 
Tel.: 06/30-423-7522.
Debrecen belvárosi 35 m2-es, 1 
szoba+ebédlős, gáz cirkófűtéses, 
2. emeleti, zártudvaros, teher-
mentes, téglaépítésű, lakás bú-
torral együtt eladó, azonnali köl-
tözéssel. Tel.: 06/70-574-8947.

Állat
Kopasztott csirke kapható min-
den pénteken csak rendelésre, 
amit csütörtök délig lehet lead-
ni. 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 kapha-
tó minden pénteken csak meg-
rendelésre, amit csütörtök délig 
lehet leadni. Karcag, Soós István 
utca 12. Tel.: 06/59-311-969, 
06/30-244-5160.

Vietnámi csüngőhasú kisma-
lac eladó. Tel.: 06/70-284-4582, 
06/70-287-9409.

Fiatal bodri jércék és kakasok el-
adók. Tel.: 06/30-324-0522.

Élő és tisztított törpeharcsa vásár! 
Tel.: 06/20-411-7430.

Vegyes 
Vásárolok régi fenyőbútorokat, 
szekrényt, kredencet, kana-
pét, asztalt, komódot, hoked-
lit, szennyesládát, sózóteknőt, 
mosóteknőt, bödönöket, kan-
nákat, bekötött boros demi-
zsonokat, ablakra való spalet-
tákat, és minden egyéb régisé-
get, teljes körű hagyatékot, tol-
lat. Tel.: 06/20-996-1346.

800 db téglavörös 10x10-es 
metlaki lap, az erősebb 10 mm 
vastag változat cserélhető 5 cm-es 
hungarocellre, vagy öntött lába-
sa. Tel.: 06/70-391-4295.

Bútorok és sok más eladó, továb-
bá egy komfort nélküli ház nagy 
portával. Tel.: 06/20-282-8697.

Bejárati ajtóra redőny, nagymére-
tű oxigénpalack, ipari varrógépek, 
otelló szőlő, és 4x3-as világos sző-
nyeg eladó. Tel.: 06/30- 261-2935.

Eladó Karcagon 4 db FÉG 
gyártmányú F8-gázkonvektor. 
Tel.: 06/30-527-2980.

4 db fotel eladó. Tel.: 06/59-300-625. 

10 sor kertföld termő gyümölcs-
fákkal, lakható épülettel eladó. 
Ugyanitt patkány-, egér-, csó-
tány-, hangya-, darázsirtás, ter-
ménygázosítás. Továbbá egy 
10 q-ig mérő mázsa, és 400 liter 
cefre eladó. Tel.: 06/30-587-9678.

Eladó 28-as női kerékpár, kis mé-
retű szőlősajtoló, Singer varró-
gép, személyautóra tetőtartó, 
és vasalóállvány. Megtekinthető 
hétfőn és pénteken 10-11-ig. 
Tel.: 06/59-312-157.

Fehér harmonika ajtó eladó (220 cm 
x 120 cm). Tel.: 06/59-300-540.

Cefrének való birsalma, 1 db 
beltéri ajtó, és 1 db vasajtó el-
adó Karcagon a Villamos utca 21. 
szám alatt. Tel.: 06/59-314-245.

120 literes gázbojler, üvegajtós 
szobai melegítőkályha (6 kilo-
wattos), 5-ös húsdaráló és egy 
db (220 x 76 cm-es) tükrös gard-
róbszekrény ajtó görgővel el-
adó. Ugyanitt helyhiány miatt 
nagyképernyős Sony TV-t elcse-
rélnék kisebb, lapos TV-re, és 
vennék könyvszekrényt és fellé-
pőt. Tel: 06/70-337-8039. 
Eladó egy 55 cm-es TV (10 ezer), 
37 cm-es TV (8 ezer), TV állvány 
(3 ezer), lemezjátszó (3 ezer), szá-
mítógép asztal (5 ezer), ruhás-
szekrény (6 ezer), korcsolya cipő 
(3 ezer). Tel.: 06/30-517-2434. 
F8-as, parapetes használt konvek-
tor eladó. Tel.: 06/20-497-0487.
Dióf a  tör z s  és  diób él  e l -
adó. Érdeklődni 16 óra után.  
Tel.: 06/20-406-6768.
Jó állapotú 26-os női-férfi mtb 
kerékpár, és 22-es és 24-es gyer-
mekkerékpár, robikapa után-
futó, mosógép, centrifuga el-
adó, vagy robogóra cserélhető.  
Tel: 06/30-261-0785.
Gáztűzhelyet, robogót ke-
resek megvételre  műsz a -
k i  ál lapot tól  függetlenül .  
Tel.: 06/30-355-7875.
Kádra szerelhető ülőke van el-
adó. Tel: 06/59-400-654.
Szobanövények és nagy pálma, 
jucca eladó. Tel.: 06/30-502-4584.

Szolgáltatás 
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet és bársony nadrág; 
bőrkabát varrását rövid határidő-
re vállalom! 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 
vállalok. Sütő Kálmán ácsmester 
Tel.: 06/30-584-2767.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére: hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést válla-
lok. Tel.: 06/30-447-3918.
Szárzúzóval munkát vállalok. 
Tel.: 06/20-316-0136.
ABLAK-AJTÓCENTRUM: Rehau 
prémiumkategóriás német ter-
mékek a piaccsarnok bejáratánál. 
Rövid határidővel precíz, pon-
tos beépítés, ingyenes felmérés, 
egyedi méretek. Tel.: 06/30-690-
8810 és 06/30-322-7167.

Berekfürdői ápolónő szállást és 
segítséget nyújt gyógykezelésre 
érkezőknek. Tel.: 06/30-540-1088.
Az Orgonda Agrár Kft. földet bé-
relne és vállal növényvédelmi 
szaktanácsadást, szakirányítást. 
Tel.: 06/30-785-0690.
A Szendrei Üvegező Bt. vállal: 
mindenfajta üvegezést, tükrök 
kidolgozását, képkeretezést, mű-
anyag nyílászárók forgalmazását, 
beépítését, redőnyök, rovarhá-
lók, szalagfüggönyök készítését. 
Karcag, Villamos utca 21. szám 
alatt. Tel.: 06/30-684-4941.
Mezőgazdasági bérmunkát vál-
lalok Hajdú-Bihar, Jász- Nagykun, 
valamint Békés megye térségei-
ben. Tel.: 06/70-370-1149.
Földet bérelnék: Biharnagybajom, 
K a r c a g ,  K a b a ,  N á d u d v a r, 
N a g y r á b é ,  P ü s p ö k l a d á ny, 
Sárrétudvari térségében. Ár: 50 
ezer Ft/ha. Tel.: 06/70-370-1149.

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt Főzetők!

A karcagi Szentannai 
Középiskola megkezdte pá-
linkafőző tevékenységét.

A főzésre jelentkezni a 06-
70-491-2537 telefonszámon 
lehet Orvos-Nagy István 
pálinkafőzőnél.

Legkisebb kifőzhető meny-
nyiség 100 liter.

Minden üstöt külön fi-
nomítunk.

Hirdessen Ön is 

kedvezményes áron a 

Karcagi 

Hírmondóban! 

Az apróhirdetés

csak 200 Ft*. 

* Az alapár 20 szóig 

értendő.

Tisztelt Hirdetőink!

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 

FELELŐSSÉGET NEM 

VÁLLAL!
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Augusztusban két verse-
nyen - Nagyhegyesen és Óno-
don – valamint az ecsegfalvi 
falunapon egy bemutató ere-
jéig mutattuk be tudásunkat.

Nagyhegyesen az idén már 
a második  íjászversenyt szer-
vezték meg. Az augusztusi 
küzdelem a Keleti Gyepű ne-
vet viselő sorozat programjá-
hoz kapcsolódott, s népsze-
rűségét és rangját jól mutat-
ja, hogy a viadalban ezúttal 
127 íjász vett részt. A Kötöny 
Népe Íjászkör 12 fővel -  Bene 
Zsuzsanna, Csízi Sándor, 
Karas Lajos, ifj. Karas La-
jos, Karas Ákos, Molnár Fe-
renc Karaul, Kéri István, Ko-
vács Imre, Csorvási Zoltán id. 
Bereczki Zsolt, ifj. Bereczki 
Zsolt, Bereczki Zétény – rész-
vételével jelent meg és adta le 
nevezését.  A versenyt ezút-
tal is szép sikerrel, öt kategó-
riában öt dobogós helyezés-
sel zártuk: Bereczki Zétény 
(legfiatalabb tagunk) az első, 
Bereczki Zsolt, Csorvási Zol-
tán, Bene Zsuzsanna és Mol-
nár Ferenc Karaul kategóriá-
jában a második helyen vég-

zett. Pontszerző helyen vég-
zett még Karas Ákos, aki 4. 
lett.

A verseny zárásaként a 
szervezők távlövő versenyt 
és párbajt hirdettek. A távlö-
vészetben, - nagy után - Csí-
zi Sándor második, Kéri Ist-
ván harmadik helyen végzett. 
A párbajban Csorvási Zoltán 
nem adott esélyt ellenfeleik-
nek. Gyorsaságának és nem 
utolsósorban pontosságának 
köszönhetően megnyerte a 
párbaj viadalt!

Szép eredmények! A ver-

senyzői létszámot figyelem-
be véve különösen értékesek 
ezek az ezüstérmek, az pedig 
biztató, hogy a többiek is szo-
rosan az élboly közelében zár-
ták a versenyt. 

A két verseny között, au-
gusztus 21-én került sor az 
ecsegfalvi falunapra, amely-
nek szervezői a egyesületünk 

bemutatóját is a rendezvények 
közé illesztették. A szokásos 
bemutató után késő délutánig 
fogadtuk egy kis gyakorlásra 
az íjászat tudománya iránt ér-
deklődőket.

Augusztus 29-én igazi tör-
ténelmi környezetben, az 
ónodi vár falai között került 
sor a Nyékládházi Íjászegye-
sület szokásos évi versenyére. 
A versenynapra az óriási hő-
ség ellenére rekord létszám, 
204 íjász érkezett. Csapatunk 
ezúttal 14 fővel képviseltet-
te magát. (Ez az előre meghir-

detett csapatverseny miatt is 
fontos volt, mert abban a ka-
tegóriában a három legjobb 
íjász eredményét adták ösz-
sze, az alapján hirdettek ered-
ményt.)

Az egyéniben most is szü-
lettek jó helyezések: Bereczki 
Zétény 1., ifj. Bereczki Zsolt 3. 
lett. A felnőtt női kategóriában 

Bene Zsuzsanna 
ezüst, Csorvási Zol-
tán pedig bronz-
éremmel térhetett 
haza. 

Herczegné Takács 
Ibolya ezúttal sem 
talált legyőzőre, ka-
tegóriájában az első 
helyen végzett.

Egy-egy negye-
dik, ötödik és hato-
dik helyezéssel Mol-
nár Ferenc Karaul, 
Karas Lajos és 
Nagyfejeő Flórián 
is pontszerző helyen 
fejezte be a küzdel-
met. 

A csapatverseny-
ben három íjászunk 
is kiválóan teljesí-
tett: Csorvási Zol-
tán 468, Karas La-

jos 452 , Molnár Ferenc Karaul 
447 pontot szerzett, s így 1367 
ponttal – a második helyezett-
nél 60 ponttal jobb teljesít-
ménnyel - lettünk a legjobbak, 
és vettük át egy évre a csapat-
verseny vándordíját.  

Az Akácliget fürdő  mellett 
lévő dombnál tartott edzé-
seinken szombaton és vasár-
nap  délutánonként tovább-
ra is várjuk az íjászat után ér-
deklődő gyermekeket és fel-
nőtteket. 

Kötöny Népe
karcagi íjászok

Egy évre nálunk a vándordíj Ónodról

Bemutató Ecsegfalván

Ónodon a Vándordíjjal

Megkezdte szereplését a sakk 
szakosztály az NB II-ben. A csa-
pat az első fordulóban Kiskun-
félegyházára látogatott. Az el-
lenfelet tavasszal itthon csak 
nagy nehézségek árán sikerült 
legyőzni, és ez esetben is bíz-
tunk a sikerben, habár egy át-
alakított csapattal keltünk útra: 
tulajdonképpen csak helyi játé-
kosok ültek asztalhoz, élükön a 
fiatalokkal. Szerencsére az elő-
ző heti I. Akácliget Kupa jó fel-
készülést jelentett a játékosaink 
számára, s ez a mérkőzés során 
döntőnek bizonyult.

Előbb a hátsó táblákon si-
került előnyhöz jutni, mert ott 
Kovács Sándor a megszerzett 
anyagi előnyét szépen érvénye-
sítette és nyert. Szinte egy per-
cen belül követett Rab János, 
aki egy király elleni támadással 
győzött. Újabb pár perc után 
már három győzelmünk volt: 
a 6. táblán Egyed Viktória, vil-
lámkezű ellenfele hibáját ki-
használva döntő anyagi előnyt 
szerzett és nyert. Ekkorra már 
szinte minden táblán ígéretes 
állás alakult ki, amit először - 
mivel ellenfele eltévedt a meg-
nyitásban - Mohácsi Imre érvé-
nyesített. Ezután Kónya László 
„kötött csomót” ellenfelei bá-
buira és került döntő anyagi 
előnybe. Időközben Egyed Ju-
dit a 2. táblán könnyedén tar-
totta sötéttel az állást és bizto-
san hozta a döntetlent. Ezt kö-

vetően Kovács Róbert játszot-
ta túl az ellenfelét és egy újabb 
győzelmet könyvelhettünk el. 
Legrutinosabb játékosunk, Fo-
dor István sem akart kimarad-
ni a sikerből, kivárta ellenfele 
hibázását, majd ki is használ-
ta és begyűjtötte a teljes pon-
tot. Ezután előbb Puha Péter a 
3. táblán ért el döntetlent, már 
óriási bonyodalmak között for-
dulatos partiban Egyed Zsolt 
szintén döntetlennel zárt. Nagy 
Szilárd a döntő anyagi előnyt 
megszerezve kicsit kiengedett, 
és a könnyű győzelmek kö-
zül addig válogatott, míg a leg-
nehezebb utat találta meg, de 
a végére csak sikerült a teljes 
pontot megszereznie. Már csak 
Egyed Gábor játszott az 1. táb-
lán. Az állása rendkívül bonyo-
lult volt, anyagi előnyét szerke-
zeti gyengeségek ellensúlyoz-
ták, ami végül döntetlent ered-
ményezett. 

A csapat így vereség nél-
kül, 10 - 2 arányú győzelem-
mel kezdett, ezzel a tabella élé-
re ugrott, (amit a hátralevő for-
dulókra „csak” meg kell tarta-
ni). Ez a nagyszerű győzelem 
remélhetőleg kellő önbizalmat 
ad az elkövetkezendő fordulók-
ra, ahol jóval nehezebb ellenfe-
lekkel kell megmérkőzni, és se-
gít Juditnak és Viktóriának a 
20-án kezdődő Európa Bajnok-
ságon.

Egyed Zsolt

Nagyarányú győzelem Kiskunfélegyházán

Kemény Anett ismét bronzérmes lett

Tovább folytatta sikersoro-
zatát Kemény Anett, a karca-
gi karate versenyzőnk, mivel a 
májusi világbajnokságon har-
madik helyen végzett, most 
pedig egy újabb nemzetkö-
zi versenyen is dobogós lett. 
Amint előzetesen hírül ad-
tuk, szeptember 5-én (szom-
baton) rendezték meg a nyílt 

nemzetközi felnőtt-korú Szol-
nok Kupát.

Gyarmati Imrétől a kara-
te szakosztály vezetőedzőjétől 
megtudtuk: Tizenkét ország 
vett részt a küzdelmekben, itt 
volt Európa elitversenyzőinek 
javarésze. Ezért is kiemelke-
dő eredmény, amelyet szak-
osztályunk versenyzője elért a 
női nehézsúlyban. A döntőbe 
jutásért Anett egy orosz ver-
senyzővel került össze. Jó tel-
jesítményt nyújtott, de a bírák 
nem így látták (a négy közül, 
három magyar volt). A román 
vezetőbíró döntetlent ítélt, en-
nek ellenére az orosz verseny-
zőt hozták ki győztesnek. De 
így sem lehetünk elégedetle-
nek, mivel ez is - az erős me-
zőny ismeretében - igencsak 
előkelő helyezés. 

B.I.

Fotó: Internet


