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Idén huszonötödik alkalom-
mal rendezték meg a Nagykun-
sági Kulturális Napok rendez-
vénysorozatot, amelyet az Ifjúsá-
gi Házban Kovács Szilvia alpol-
gármester asszony nyitott meg. 
Beszélt a kultúra jelentőségéről, 
annak érték- és hagyományte-
remtő, valamint szórakozási le-
hetőséget is biztosító szerepé-
ről, amely mind Karcag város, 
mind az egyén számára meg-
határozó: ,,A kultúra számunk-
ra kincs. Kincs mindenki számá-
ra, de nem a szó szabványos, szok-
ványos értelmében, hiszen egy át-
lagos kincset – legyen az arany, 
ezüst vagy bármilyen érték – vall-
juk be őszintén, elzárva, dobozká-
ban, ládikában, bankban, lakat 
alatt tartjuk. A kultúra nekünk 
másként kincs […] Nem zárjuk el 
sublótfiókba, ládikába, lakat alá. 

Ellenkezőleg, mindenki közkincs-
évé téve hirdetjük, átadjuk, ezzel 
tovább gazdagítjuk azt, és termé-
szetesen saját magunkat és város-
unk életét is”. 

A megnyitó után dr. Bartha 
Júlia etnográfus bemutatta Ko-
vács Karolina mezőtúri kera-
mikus iparművész munkássá-
gát és megnyitotta a ,,Törökcirá-
da” címet viselő kiállítását. A hí-
res, török izniki stílusra is építke-
ző, egyedi motívumvilág, amely 
Kovács Karolina munkáit jellem-
zi, azt a hagyományt gazdagít-
ja, amelyet Badár Balázs fazekas-
mester is képviselt Magyarorszá-
gon a 20. század elején; mára pe-

dig Kovács Karolina az egyetlen 
iparművész hazánkban, akit a tö-
rök kerámiaművészet ihlet. 

A program a felújított Város-
háza udvarán a Four Fathers 
énekegyüttes interaktív műso-
rával zárult.  
„Gyökerek és szárnyak”

„Gyökerek és szárnyak” címmel 
nyílt kiállítása Vargáné Györfi Er-
zsébetnek a Györffy István Nagy-
kun Múzeumban augusztus 18-
án, csütörtökön. Dr. Nagy Mol-
nár Miklós múzeumigazgató kö-
szöntője után a kiállítást Prokai 
Gábor művészettörténész nyitot-
ta meg, aki bemutatta Vargáné 
Györfi Erzsébet munkásságát. Er-
zsébet pályájának első szakaszát 
ismerteti a belső terem, amely 
időszak az önálló kerámiamű-
hely létrehozásával zárult. A na-

gyobb teremben a klasszikus al-
kotások kaptak helyet: a kis szob-
rok, domborművek – mondta 
el Prokai Gábor. Munkái között 
korsókat, tálakat, tükröket, vá-
zákat és szökőkutakat is találunk. 
(Vargáné Györfi Erzsébettel ké-
szült interjúnkat hamarosan ol-
vashatják újságunkban.)

18 órától könnyű nyári zenés 
est várta az érdeklődőket a Város-
háza udvarán. A teltházas kon-
certen fellépett a Karcagi Szimfo-
nikus Zenekar kamaraegyüttese 
és Karcag Város Vegyeskarának 
kamarakórusa. Az együttest Lór-
Kerekes Ágnes vezette, zongorán 
közreműködött Koppány Mária.

Ünnepi 
önkormányzati ülés
Augusztus 19-én délután a Vá-

rosházán az ünnepi önkormány-
zati ülésen államalapítónkra Var-
ga Mihály nemzetgazdasági mi-
niszter emlékezett.

Szent István király életművét 
méltatva a miniszter leszögezte, 
hogy a Szent István-i hitvallást 
nem pusztán hagyománytiszte-
letből kell követni, hanem azért, 
mert választásaival, következetes 
államépítésével és szellemiségé-
vel ma is kifejezi azt a gondolatot: 
utunkat magunknak kell kijelöl-
nünk, döntéseinket magunknak 
kell meghoznunk. Mint múltunk 

során az elmúlt ezer év alatt oly 
sokszor, most is választás előtt ál-
lunk: döntenünk kell arról, hogy 
kikkel akarunk együtt élni – hív-
ta fel a figyelmet Varga Mihály, 
kiemelve, az október 2-ai népsza-
vazás mérföldkő lesz, hiszen el-
mondhatjuk, hogy sorskérdése-
inkről csak nekünk van jogunk 
dönteni. 

A tárcavezető szerint csak erős 
nemzet adhat biztonságot pol-
gárainak. Kívülről, mások által 
megoldhatatlannak tartott gondo-
kon sikerült úrrá lennünk, ilyen 
például az adósságválság leküzdé-
se, a költségvetés egyensúlyának 
megteremtése, illetve az ország 

külső sérülékenységének csökken-
tése – fogalmazott.

A politikus Bibó István tevé-
kenységét is méltatta, aki 1956. no-
vember 4-én, miközben már tud-
ta, hogy az orosz csapatok meg-
szállják Magyarországot, beült 
a hivatalába és elkezdte aznapi 
munkáját. Ilyen emberek ezrei-
re, millióira van szüksége a ma-
gyarságnak ahhoz, hogy egyről a 
kettőre tudjon jutni - hangsúlyoz-
ta Varga Mihály, aki szerint az el-
múlt hat év közös eredményei bi-
zonyítják, mára független, gyara-
podó, önálló, emelkedő nemzet-
ként tekintenek a magyarokra.

(Folytatás a 3. oldalon...)

Augusztus 18-án Dobos Lász-
ló, Karcag város polgármestere 
és Balla Zoltán tulajdonos avat-
ta fel a Kertész József utca 14. 
szám alatti Karcag Center üzlet-
házat.

A tulajdonos elmondta, az 
új üzletházban két nagyobb és 
két kisebb üzletet alakítottak ki. 
Augusztus 18-án (csütörtökön) 
reggel megnyílt az első üzlet, 
s várhatóan év végéig a többi 
helyiségre is lesznek bérlők. Az 
üzletházhoz parkolót és kerék-
pártárolót is építettek.

Dobos László polgármester 
avatóbeszédében arról szólt, 
hogy a piac szomszédságában 
egy újabb, színvonalas, a mai 
kor igényeinek megfelelő üz-
letház épült, amely hozzájá-
rul a város és vonzáskörzete la-

kóinak még szélesebb körű ki-
szolgálásához. Az üzletházban 
most megnyílt első üzlet, nyolc 
új munkahelyet is jelent, s a to-

vábbi helyiségek bérbeadásá-
val még újabb munkahelyek is 
létrejönnek majd, ami szintén 
biztató - mondta a városvezető.

Megnyílt a Karcag Center üzletház

Az új üzletházat Dobos László polgármester 
és Balla Zoltán tulajdonos adta át

Szent István király ünnepén
A Nagykunsági Kulturális Napok 

városi eseményei
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Közéleti szilánkok
Pontok, gólok, 

távolságok
(avagy Citius, altius, 

fortius)
Befejeződtek a XXXI. Nyári Olimpia küz-

delmei Rió de Janeiróban, Brazília külön-
leges természeti szépségű tengerparti vá-
rosában. (Stefan Zweig azt mondta, egy 
festőnek egész élete nem lenne elegendő, 
hogy lefesse Riót ezer színével és arcával. 
Egykori gimista padtársamat is az egész 
osztály irigyelte anno, amiért nagynén-
je minden nyáron két hétre vendégül látta 
ebben a városban. S nem győztük csodálni 
fotóit a Copacabanán szambázó lányokról 
és a Flamengó parki Sakk térről.)

A világ sportolóinak nagy seregszem-
léje lenyűgözte a nézőt a tévé közvetítések 
jóvoltából. S aki tehette, megvárta a ma-
gyar idő szerinti hajnali egy-két órakor kez-
dődő döntőket is, az általa leginkább ked-
velt sportágakban. Természetesen a ma-
gyar versenyzőknek drukkolt az ember el-
sősorban; együtt örült, vagy bosszankodott 
a sikereken, illetve a kudarcokon. A magya-
rok legtöbbjének nem igazán sikerült az át-
állás, de így is alig maradtak el az európai, 
londoni éremkollekciótól, amit a magyar 
állam rendesen honorált is; Hosszú Katinka 
például 136 milliót kapott érmei mellé, de 
még a nyolcadik helyezettek is kaptak „ver-
senyzői prémiumot”.

A világ jelenlegi állapotát is jól tükröz-
te az olimpia, már a „menekülteknek” is 
volt saját „csapatuk”, akiket a megnyitó 
ünnepségen külön köszöntött a NOB elnö-
ke, Thomas Bach úr is. A különböző küzdő-
sportokban pedig feltűnő volt a bírói rész-
rehajlás, ami főleg a birkózásban érintett 
bennünket, magyarokat is negatívan. Rá-
adásul nemcsak szubjektív elfogultság lát-
szott, hanem „testületi” is, amit néhányan 
szinte természetesnek is vettek. Sokan bi-
zonyára szomorúan konstatáltuk, hogy 
mennyire megváltoztak a szabályok, s már 
nem igazán értjük őket: nem vesszük észre 
a tusokat, és egyes dzsudó dobások pont-
értékeit. Igazán sajnálatos néhány birkó-
zónknál, cselgáncsozónknál, hogy a bírói 
testület elütötte őket a továbbjutástól, és 
ezek a kemény férfiak, sírással küszködve 
panaszolták, kárba veszett négy évi mun-
kájuk. 

Az ún. „teljesítményfokozó szerek” meg-
ítélésében sem igazán egységes az álláspont, 
érezhető volt pl. az oroszok negatív diszkrimi-
nációja. Nem tudjuk, Coubertin báró ezt ho-
gyan kommentálná.

Megnyugtató volt, hogy a játékok ide-
je alatt nem voltak különösebb harci cse-
lekmények a világban. Az utolsó napon a 
dél-törökországi merénylet viszont meg-
döbbentő volt; elég nehezen hihető, hogy 
már 10-12 éves gyerek is „öngyilkos me-
rénylő” legyen.

-ács-

KÖZÉLET

Megyei hírek

Határidőhöz kötött döntések 
tették szükségessé Karcag Vá-
ros Önkormányzata Képviselő-
testületének soron kívüli össze-
hívását augusztus 10-ére. Dobos 
László polgármester vezetésével, 
nyolc képviselő jelenlétében hat 
napirendi pontról döntöttek.

A Nemzeti Szabadidős- Egész-
séges Sportpark Program kere-
tében hét sportparkot alakítana 
ki Karcag Város Önkormányza-
ta. A 150 négyzetméteres létesít-
mények 100%-os támogatottság 
mellett valósulnának meg. Sike-
res pályázat esetén a pályák terü-
leti elhelyezkedéséről később fog 
egyeztetni a képviselő-testület. A 
napirendi ponthoz egy hozzászó-
lás érkezett. Karcagi Nagy Zoltán 
képviselő tájékoztatta a testületet, 
hogy a Szociális- és Egészségügyi 
Bizottság is ülést tartott, ahol egy 
napirendi pontot tárgyaltak meg. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Mező-
gazdasági Bizottság pedig a tes-
tületi ülés minden pontját egy-
hangúlag támogatta, és a testü-
letnek is elfogadásra javasolta.

Megszavazták a képviselők a 
Kiskulcsosi Általános Iskola tor-
natermének felújítását. A Karcagi 

Sportegyesület pályázatot nyúj-
tott be a Magyar Kézilabda Szö-
vetséghez, de a megvalósításához 
további támogatásra van szüksé-
gük. Így az önkormányzat, mint 
tulajdonos, 1.580.302 forintot biz-
tosít a Karcagi Sportegyesület ré-
szére az általános iskola tornater-
mének felújítására.

Az Erzsébet liget egy részének 
rehabilitációját is támogatták a vá-
rosatyák. Elsősorban a Volán te-
lepet, és annak környékét kíván-
ják rendbe tenni a bruttó 800 mil-
lió forintos keretből, 100%-os tá-
mogatottság mellett. Mivel a kor-

mánydöntés alapján a Milánói 
Magyar Pavilon Karcagra fog ke-
rülni, így különösen fontos, hogy 
azt méltó környezetbe tudják he-
lyezni.

A Badacsonytördemic Közsé-
gért Alapítvány támogatásával 
is egyetértettek a testület tag-
jai. Badacsonytördemic vezeté-
sével nagyon jó kapcsolatot ápol 
városunk, nagyon sokat segítet-
tek már a Birkafőző Fesztiválo-
kon. Dobos László polgármester 
elmondta, hogy mindenképpen 
illő Karcagnak is visszasegíteni 
őket a nehezebb időszakukban. 

Így 199 000 forintos támogatást 
javasolt a polgármesteri keretből, 
amelyet a képviselők el is fogad-
tak. 

Megszavazta a testület az egy-
kori Kun-Mediátor iroda térítés-
mentes használatát a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Kar-
cagi Tankerülete részére. A KLIK 
karcagi központja eddig is a Hor-
váth Ferenc úton volt egy má-
sik épületben, de törvényi előírás 
alapján egy nagyobb irodahelyi-
séget kellett a részükre biztosíta-
ni. Mivel az informatikai infrast-
ruktúra az egykori utazási irodá-
ban már adott volt, és szeptember 
1-jével már kezdődnie kell a mun-
kának, ez volt a legkézenfekvőbb 
megoldás.

Pótnapirendi pontként javasol-
ták a Karcagi Többcélú Kistérsé-
gi Társulás Szociális Szolgálta-
tó Központ Családi és Gyermek-
jóléti Központjának működésé-
hez támogatás nyújtását, amelyet 
tartózkodás nélkül megszavazott 
a testület. A pontokhoz további 
kérdés nem érkezett. A képviselő-
testület a munkaterv szerinti leg-
közelebbi soros ülését 2016. szep-
tember 29-én tartja.

Kapás Mónika

Soron kívüli testületi ülés

Képünkön dr. Czapp Enikő aljegyző és 
Dobos László polgármester

Rekord méretű perecet sütöttek a kunmadarasi Új Kenyér Ün-
nepen. A perec éppúgy a Nagykunság hagyományos étele, mint 
a ferdinánd tekercs vagy a birkapörkölt. A hitelesített magyar re-
kord jó eséllyel pályázik a világrekord címre is.

Rekord méretű perecet sütöttek

Idén is megsült a Kárpát-medence kenyere. A 300 kilós pityókás 
cipó hozzávalói határon túli magyarlakta területekről érkeztek, s 
ottani szorgos pékmesterek keze munkájának köszönhetően ké-
szült el Diószegi László vezetésével Szolnokon. Az augusztus 20-
ra elkészült egyik óriás kenyérrel Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke Kolozsvár felé vette az irányt, 
hogy megoszthassa a helyi lakosokkal az ünnepi eseményen.

A Kárpát-medence kenyerét a történelmi Magyarország külön-
böző városaiból érkezett mesterek készítették alföldi lisztből, kár-
pátaljai forrásvízből, székelyföldi sóból, vajdasági kovászból, felvi-
déki burgonyából.

Megsütötték a 
Kárpát-medence kenyerét
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(...folytatás az 1. oldalról) 
Az ünnepi gondolatok után az 

új kenyeret megáldotta Nagytisz-
teletű dr. Csoma Judit berekfür-
dői református lelkész, megszen-
telte Főtisztelendő Gulyás Zsolt 
plébános, érseki tanácsos. Ez-
után városi díjakat adott át Do-
bos László polgármester, a kitün-
tetettek életútját Kovács Szilvia 
alpolgármester és Rózsa Sándor 
jegyző ismertette.

Karcag Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete idén a Kar-
cagért Emlékérmet Bene Sándor 
emeritus nagykunkapitány és 
Perge Tibor rendezvényszerve-
ző részére adományozta. Karcag 
Város Sportjáért Díjat a sportélet-
ben elért kiemelkedő nevelő-ok-
tató munkájáért, szervezői tevé-
kenységéért Orosz István, a Kar-
cagi Nagykun Református Álta-
lános Iskola pedagógusa kapta. 

A Karcag Város Közbiztonsá-
gáért Díjat a város érdekében vég-
zett példaértékű szakmai mun-
kája elismeréseként Labancz Mi-
hály címzetes rendőr főtörzs-
zászlós és Ecsedi Sándor Lász-
ló tűzoltószázados vehette át. A 
Karcag város jó tanulója, jó spor-
tolója díjat itt vette át Szepesi 
Bence, a szolnoki Varga Katalin 
Gimnázium tanulója.

Augusztus 18-án Szolnokon, a 
Megyeházán dr. Sántha Józsefné 
nyugalmazott tanár Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Pedagógi-
ai Díjban, a Nagykun Horgász 
Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Testnevelési és Sport Díj-
ban, a Fátyolüveg Kft. Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Gazdasági 
Díjban, a Road Service Kft. Jász-
Nagykun-Szolnok Megye Euró-
pa Díja elismerésben, a Nagykun 
Honvédbanda Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Művészeti Díjban ré-
szesült. A kitüntetetteket Dobos 
László polgármester úr, Gyurcsek 
János alpolgármester úr és Rózsa 
Sándor jegyző úr köszöntötte a 
Megyeházán.

Kiváló oktató-nevelő munká-
juk elismeréseként a Karcag Vá-
rosi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Karcag Város Kultú-
rájáért Díjat adományozta Rom-

hányi Sándornénak, a Mada-
rász Imre Egyesített Óvoda óvo-
dapedagógusának és Bereczkiné 
Nagy Erzsébetnek, a Györffy 
István Katolikus Általános Isko-
la pedagógusának, akik az elis-
merést az intézmények tanévzá-
ró ünnepségén kapták meg. 

Az ünnepség a Pesti Zenés 
Színház előadásában: „Magyar-
nak lenni” című ünnepi műsor-
ral ért véget, amelyben közremű-
ködött Szilágyi Éva énekművész, 
Alagi János énekművész és Pán-
ti Anna előadóművész.

Augusztus 20.
A hagyományokhoz híven az 

országzászló felvonásával kezdő-
dött az államalapítás és az új ke-
nyér ünnepe, amelyen közremű-
ködtek a Kováts Mihály Huszár-
bandérium huszárjai. Ugyanekkor 
a Városi Sportcsarnokban Alkot-
mány Kupa Országos Asztalitenisz 
Versenyt rendeztek. A délelőtt fo-
lyamán a római katolikus temp-
lomban Balogh László örkényi 
plébános és az örkényi énekkar 
Szent István-napi búcsúi szentmi-
sére várták a lakosságot, majd kör-
menet indult a Szent István szo-
borhoz.

Délután fogathajtók, csikósok 
és munkagépek hosszú sora vo-
nult Karcag utcáin. A menet tag-
jai Don Valentino gyerekműso-
ra után érkeztek a Kossuth tér-
re. Itt Dobos László polgármes-
ter és Szepesi Tibor önkormány-
zati képviselő, a Déryné Kulturá-

lis Központ igazgatója köszöntöt-
te az aratófelvonulás résztvevőit.

Az első kocsikkal virágokat és 
búzakévéket hoztak a térre. Kál-
mán Imréné elmondta, hogy az 
Aranykalász Baráti Kör tagjai sa-
ját kezűleg kaszálták le ezeket a 
búzaszálakat, egyforma csomók-
ba szedték, kézzel kévébe kötöt-
ték, majd ide hozták a térre, hogy 
ebből rakják meg a szentelésre 
váró keresztet.

A fogathajtók és csikósok után 
három muzeális minősítéssel ren-
delkező gép is felvonult, amelyek 
az 1950-es években dolgoztak a 
földeken. 

(Folytatás a 4. oldalon...)

Szent István király ünnepén
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KULTÚRA

OTTHON
FRISS FÜGÉS-SZILVÁS RÉTES

 - 1 csomag réteslap (6 lapos)
 - olaj a lapok megkenéséhez
 - kb. 15 dkg darált mandulával/dióval kevert 

pirított zsemlemorzsa a lapok megszórásához
 - kb. 15 dkg porcukor
 - fahéj ízlés szerinti mennyiségben
 - 10 szem érett friss füge
 - 10 szem szilva
 - vaníliás cukor a kész rétes meghintéséhez

A megtisztított gyümölcsöket kb. 1 cm-es kockákra daraboljuk. A darált mandulát/diót a 
zsemlemorzsával együtt kevés olajon világosra pirítjuk, majd hozzáadjuk a cukrot és a fa-
héjat, alaposan összekeverjük. A réteslapokat kettesével használjuk, konyharuhára terítjük 
az első lapot, olajjal alaposan megkenjük (nem csupán a széleket!), ráfektetjük a 2. rétes-
lapot, az elsőhöz hasonlóan megkenjük, majd a hosszabb oldalától indulva kb. 1/3 részig 
meghintjük a zsemlemorzsás keverékkel úgy, hogy a széleken kb. 2,5 cm-t szabadon ha-
gyunk. A füge és szilvakockák harmadát a morzsás csíkra terítjük, a konyharuha segítségé-
vel szorosan feltekerjük, a kész rudat még egyszer átkenjük olajjal, sütőpapírral bélelt tep-
sibe helyezzük. A másik két rúd esetében ugyanígy járunk el. 190 0C-ra előmelegített sütő-
ben 20-25 perc alatt aranybarnára sütjük. Még melegen meghintjük vaníliás cukorral, lan-
gyosan szeleteljük

Hozzávalók 3 rúdhoz 

Elkészítése
Forrás: Internet

(...folytatás a 3. oldalról)
Nagy értéket képviseltek ezek, 

hiszen megjelenésükkel segítet-
ték a gazdaságot és a dolgozók 
életét. 

Dobos László ünnepi beszé-
dében elmondta, hogy évről évre 
nemcsak az alkotmányt és Szent 
István örökségét, hanem az új ke-
nyeret is ünnepeljük ezekben a na-
pokban. A Nagykunságban tudják 
az emberek, hogy mennyi munka 
van azzal, hogy a termés a zsákok-
ba, majd az őrlőmalmokba, és ké-
sőbb a sütőbe kerüljön. 

Főtisztelendő Gulyás Zsolt plé-
bános, érseki tanácsos megszen-
telte a búzakeresztet, majd Dobos 
László polgármester az önkor-
mányzat díszszalagját felkötötte 
a zászlóra.

A műsorban közreműködött 
Bartha András karcagi nótaéne-
kes. A Déryné Kulturális Köz-
pont néptánccsoportjai pedig 
kalocsai, karcagi, szatmári, szi-
lágysági és bökönyi táncokat ad-
tak elő a Pipás népzenei együttes 
kíséretében.

A délután és az este további ré-
szében koncertek szórakoztat-
ták a nagyérdeműt. Detty pop és 
musical slágereket adott elő, majd 
a The Best Company élő kon-
certje következett. Este dr. Faze-
kas Sándor földművelésügyi mi-
niszter, városunk és térségünk 
országgyűlési képviselője mon-
dott ünnepi köszöntőt. A tűzijá-
ték után pedig a Kelemen Kabát-
ban élő nagykoncertjét élvezhet-
te a közönség.  

Dobos László polgármester el-
mondta, hogy az előző évi prog-
ramokat figyelembe véve állítot-

ták össze a műsorokat, és igye-
keztek a tájhoz, a városhoz kötő-
dő embereket bemutatni.

Valamint szólt arról, hogy a 
következő évben szeretnének egy 
többnapos önálló fesztivált szer-
vezni, ahova a legkülönbözőbb 
stílusirányzatokat képviselő ze-
nekarokat hívják majd meg.

Sport programokkal zárult a 
Nagykunsági Kulturális Napok 
rendezvénysorozata, hiszen au-
gusztus 21-én (vasárnap) hor-
gászversenyt rendeztek a Tégla-
gyári horgásztavon, valamint asz-
talitenisz versenyre és Streetball 
bajnokságra is várták az érdeklő-
dőket.

Szent István király ünnepén

Háztartási jó tanácsok
Hogyan tisztítsuk a hűtőszekrényt?

A hűtő szagtalanítására, fertőtlenítésére és penészmente-
sítésére az egyik legjobb módszer az ecet bevetése. Kever-
jen össze egy deciliter 10%-os háztartási ecetet két deciliter 
tiszta vízzel, töltse szórófejes flakonba, majd fújja a hűtő bel-
ső felületeire, és törölje át alaposan. Végül nedves, majd szá-
raz ronggyal is töröljön át mindent, és hagyja alaposan ki-
száradni a hűtőt. Természetesen jobb, ha a teljes műveletet 
áramtalanított, kipakolt állapotban végzi. Ha nem kedveli az 
ecet szagát - amely egyébként hamar elillan -, a szódabikar-
bónát is bevetheti.
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INTERJÚ

Ahogyan a tavalyi évben, idén is felkerestük Gulyás Ferencné Jolikát, aki jelenleg már két éve vezeti a Madarász 
Imre Egyesített Óvodát. Az intézmény székhelyén, az éppen korszerűsítés alatt álló Táncsics krt. 17. alatti óvodá-

ban beszélgettünk vele az óvodai életet érintő fontos kérdésekről.

- Az óvodai nevelési évünk 
augusztus 31-ig tart, a nyári idő-
szakban egy óvodánk van nyit-
va, így azt mondhatom, hogy jú-
nius végével, amikor már min-
den más óvodánk bezárt, zártuk 
a nevelési évünket. Azt gondo-
lom, hogy egy eredményekben, 
programokban rendkívül gaz-
dag évet zártunk. Az intézmény-
ben közel 670 kisgyerek nevelé-
sét, fejlesztését láttuk el. Az óvo-
dai nevelés keretei között eszté-
tikus óvodai környezetben, ki-
egyensúlyozott, nyugodt légkör-
ben valósítottuk meg a gyerekek 
nevelését. Az óvodák személyi 
ellátottsága, tárgyi feltételei le-
hetővé tették a magas szintű ne-
velőmunkát óvodapedagógusa-
ink számára. Nagyon sok színes 
óvodai programot szerveztünk 
a szülőkkel közösen a gyerekek 
számára. Számtalan fejlesztő te-
vékenységet megvalósítottunk, 
tehetséggondozó és környezet-
védelmi programokat a minden-
napi óvodai nevelés mellett. Te-
hetséggondozó projektjeink kö-
zül egész évet felölelő program-

jaink voltak, a környezeti 
nevelés területén a ze-

nei tehetséggondozó, 
kézműves tevékeny-
ségekben, a sport, a 
mozgás megszeret-
tetésében, a népha-
gyományok ápolásá-
ban, a gyermektánc-

ban. Ezek nagyon szí-
nes tevékenységeket kí-

náltak a gyerekek szá-
mára, mind óvodán belül, 

mind óvodán kívül.

- Szerveztünk óvodai táboro-
kat. Ezek nagyon tartalmas, egy-
hetes program keretében valósul-
tak meg. Három tábor szervező-
dött ebben az évben. Kétszer egy 
hétig a fejlesztő táborunk, amely 
az Akácliget Gyógy- és Strand-
fürdőben került megszervezés-
re, egy hétig a környezetvédelmi 
táborunk és egy hétig pedig kéz-
műves tábort szerveztünk. Ezek-
ben a táborokban hetente körül-
belül 40 gyerek vett részt, akik-
nek a nyári kikapcsolódásához 
sikerült hozzájárulnunk, hiszen 
a tábori programokba beletartoz-
tak kirándulások, helyi neveze-
tességek megtekintése, közös já-
tékos tevékenykedések gyerekek-
kel, felnőttekkel, helyi alkotómű-
vészek meglátogatása, amelyek 
nagyon színes programok voltak. 
Kilenc óvodánk közül kettő vált-
va tartott nyitva a nyár folyamán, 
először a Kuthen úti, majd pedig 
a Csokonai úti óvodában láttuk el 
az ügyeletes óvodát igénylő gye-
rekeket. Nyáron különböző tevé-

kenységeket szerveztek a kolléga-
nők a gyerekeknek. A nyár ele-
jén a Kuthen úti óvodát körülbe-
lül 60 gyerek vette igénybe. Emel-
lett nagyon fontos a nyári étkezte-
tés. Karcag Város Önkormányza-
ta valamennyi rászoruló, arra jo-
gosult gyerek számára biztosítot-
ta a nyári szünidei étkeztetést. Ők 
nem jártak óvodába, de jogosul-
tak voltak erre. Augusztus 20-a 
után minden óvodánk kinyitott, s 
várjuk vissza óvodásainkat, szep-
tembertől pedig az új gyerekeket.

- A környezeti nevelés kiemelt 
területe a nevelési programunk-
nak, gyakorlatunknak. Hosszú 
évekre nyúlik vissza, hiszen kör-
nyezeti nevelési szakmai munka-
közösségünk közel 10 éve műkö-
dik, amelyben azok a kolléganők 
tevékenykednek, akiknek ma-
guknak is szívügye a környezet-
tudatos nevelés. Ezen belül kü-
lönböző programokat valósítot-
tunk meg. Igazi nagy áttörés, ha 
mondhatom ezt, abban az idő-
szakban valósult meg, amikor az 
intézményünknek volt egy nagy 
pályázata, amely valamennyi óvo-
dát érintett. Ez a ,,Két kerékkel a 
természetben” című pályázatunk 
volt, egyéves program, amelynek 
a fenntartható programjait to-
vábbvittük és azóta is megvaló-
sítjuk. Kiemelt terület az óvodá-
ban a gyerekek kerékpározásra 

nevelése. „Zöld óvodáink” van-
nak, amely címet pályázat út-
ján lehet elnyerni, és egy nagyon 
komoly környezeti nevelői tevé-
kenység kell, hogy mögötte le-
gyen a mindennapi nevelőmun-
kában, ahhoz, hogy ezt egy óvo-
daintézmény elnyerje. Vannak 
óvodáink, amelyek már 6-7 éve 
„zöld óvodák”, van olyan, ame-
lyik ebben az évben adta be elő-
ször ezt a pályázatát.

- A nyári időszakban kezd-
tük meg a felkészülést a követ-
kező évre. Az épület-karbantar-
tások, felújítások ebben az idő-
szakban valósultak meg. Kisebb 
munkálatok, tisztasági meszelé-
sek, apróbb javítások mentek vég-
be. Volt, ahol csoportszobafestés, 
öltözők festése, kerítésfestés, ja-
vítás történt. Egy óvodában teljes 
körű felújítás, korszerűsítés zaj-
lott, ez a Táncsics krt. 17-es óvo-
dánk, ahol Karcag Város Önkor-
mányzata egy pályázat útján el-
nyert támogatási összegből és sa-
ját forrás kiegészítésével valósítot-
ta meg az óvoda teljes megújítá-
sát. Aki erre jár, az láthatja, hogy 
már teljesen kész az óvoda épüle-
te; kívülről-belülről megszépült. 
Ez a legnagyobb munkálat, amely 
idén megvalósult. Az épületkar-
bantartási munkákat az óvodák-
ban saját dolgozóink végezték, a 
karbantartóink, közcélú dolgozó-
ink. Ők festettek-mázoltak. Ősz-
szel megújult és tiszta környezet-
be várjuk a gyerekeket, hiszen a 

dajkák teljes körű higiéniai taka-
rítást végeztek.

- Az idén 205 gyerek iratkozott 
be. Ez magasabb szám mint a ta-
valyi. A korábbi években egy fo-
lyamatos csökkenés volt tapasz-
talható, és most úgy látjuk, hogy 
egy fordulóponthoz érkeztünk, 
amikor magasabb a beiratkozott 
gyerekek létszáma. 30 óvodai cso-
porttal zártuk az évet, és 30 cso-
porttal indítjuk a következőt. Az 
óvodai csoportjaink létszáma tel-
jes kihasználtsággal fog működni 
szeptembertől.

- Augusztus 31-én zárjuk az 
előző évet, szeptember 1-jétől pe-
dig indul a következő. A munka-
tervet most állítjuk össze a kol-
léganőkkel közösen. Szeptember 
végén, október elején kezdődnek 
a szüreti rendezvények, a Mi-
hály-napi vásárok az óvodákban, 
illetve azok a programok, ame-
lyek az új gyerekek beilleszkedé-
sét segítik elő. Ezt minden óvo-
dában megszervezik. Az új gye-
rekek ilyenkorra már beszoknak 
és őket köszöntik a nagyobb gye-
rekek és az óvónénik, egy-egy kis 
műsorral, vagy kis játékkal.

Erdei Orsolya

Teljes létszámmal indulnak az óvodai csoportok szeptembertől

- Hogyan értékeli az elmúlt 
óvodai évet?

- Mivel teltek a minden-
napok a nyitva tartó intéz-
ményben nyáron? 

- Említette, hogy a gyerekek-
nek volt lehetőségük részt 
venni környezetvédelmi tá-
borban is a nyáron. Meny-
nyire kap nagy szerepet az 
óvodában a környezettuda-
tos nevelés?

- Voltak-e felújítási mun-
kálatok, jelentősebb válto-
zások bármelyik tagintéz-
ményben a nyáron?

- Hány gyerek iratkozott be 
idén? Az előző évhez képest 
több ez a szám, vagy keve-
sebb?

- A közeljövőben milyen 
rendezvények, programok 
lesznek az óvodákban?

Erzsébet tábor
A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola napközis Erzsébet tábort szervezett 
a Kováts Mihály és a Kiskulcsosi Általános Is-
kolai Tagintézményében. Ahogy Plósz Csil-
la intézményvezetőtől megtudtuk, a két isko-
la más-más tematikájú táborba várta a gyere-
keket. A Kováts-os tábor tagjainak többek kö-
zött Lévainé Kovács Róza és tanítványai fizikai 
kísérleteket mutattak be, míg a Kiskulcsosi isko-
lában környezeti megfigyeléseket végeztek a di-
ákok. A tábor két hete alatt a közel száz gyerek ré-
szére mindkét iskolában volt még környezetszépítési 

program, lovaglási lehetőség a Karcagi Kunlovardában, 
városnézés, sportolás, vetélkedés és kézműveskedés is.
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A Kátai Gábor Kórház kar-
diológiai osztálya számára két 
nyomtatót adományozott au-
gusztus 2-án Laboncz János, a 
Labonczfa Kft. nevében. 

- Minden felajánlásnak na-
gyon örülünk, hiszen korábban 
volt alapítványunk, de az mára 
megszűnt, így jött az ötlet, hogy 
megpróbálunk a helyi vállalko-
zókkal beszélni, hogy az olyan 
égető problémákat meg tud-
juk segítségükkel oldani, amit a 
kórház jelenleg nem tud. A La-
bonczfa Kft. tulajdonosait rég-
óta ismerem, személyes bará-
taimnak is tudhatom őket, így 
amikor nemrég arról beszélget-
tünk, mire volna az osztálynak 
szüksége, elmondtam, hogy új 
nyomtatóra - mondta az előzmé-
nyekről dr. Kanász-Nagy László 
osztályvezető főorvos. Az intéz-
ményben az informatikai rend-
szer kopását próbáltuk meg pó-
tolni, a jelenlegi nyomtatót még 
2006-ban szereztük be. A szá-
mítógépes rendszer az informa-
tikai osztály karbantartásának 
köszönhetően még mindig jól 
működik, de a nyomtatók már 

hanyatlanak. Mivel nagyon so-
kat nyomtatunk, egy-egy lelet 
nyomtatására már sok időt kell 
várni jelenlegi nyomtatóinkkal. 
Ezeket váltja a most kapott két 
nyomtató - mondta a főorvos, 
aki a kardiológiai szakrendelő 
számára már korábban vásárolt 
egy nyomtatót.

A jó példát látva csatlakozott 
az adományozók sorához La-
boncz János, a Labonczfa Kft. 
tulajdonosa is.

- A főorvos úrral nagyon jó a 
kapcsolatunk, ő az üzemorvo-
sunk. Legutóbb egy hónapja járt 
nálunk, akkor beszélgettünk ar-
ról, hogy az osztályon az irodai 
eszközökkel kissé hadilábon áll-
nak. Addig-addig egyezkedtünk, 
hogy egy nyomtatót ott máris 
felajánlottam, aztán úgy gondol-
tam, nem egy, hanem két nyom-
tatót hozunk ma az osztály szá-
mára. Azt kívánom, hogy minél 
több negatív leletet nyomtassa-

nak ki vele - mondta Laboncz Já-
nos, aki bízik abban, hogy más 
karcagi vállalkozók is követik a 
példájukat és adományokkal se-
gítik a kórház osztályait.   

- Nagyon köszönjük ezt a mos-
tani adományt a kft.-nek - mond-
ta Nagyné László Erzsébet, a 
kórház főigazgatója. 

- El kell, hogy mondjam, az 
elmúlt időszakban egyre több a 
kórház számára a felajánlás akár 
a Kátai Gábor Alapítványunk 

részére, akár így, közvetlenül egy 
osztály számára. Laboncz János-
ék sem első alkalommal segítik 
intézményünket. Az elmúlt idő-
szakban többször volt már er-
re példa, legyen az a padok kar-
bantartásához nyújtott segítség, 
vagy a kórház udvarán lévő tóba 
- melyben újból vannak kacsák -, 
egy kacsaház készítése. Úgy hi-
szem, a megfelelő környezet is 
hozzátartozik ahhoz, hogy a be-
tegellátás színvonala javuljon a 
kórházunkban - sorolta a főigaz-
gató, aki szerint nagyon fontos, 
hogy a mindennapjainkban ne 
okozzon gondot egy lelet, vagy 
zárójelentés kinyomtatása bár-
melyik osztályon. Nagyon fon-
tos, hogy a nyomtatóink is a na-
pi szükségletet maximális szin-
ten ki tudják elégíteni és ne von-
ják el a dolgozóink - akiknek el-
sődleges feladata a betegellátás 
- figyelmét arról, hogy nem mű-
ködik a nyomtató, vagy beakadt 
a papír. Ezek az új nyomtatók 
mostantól a kardiológiai osztály 
napi munkáját segítik. Reméljük, 
lesznek még hasonló adományok 
osztályaink számára.

DE

Nyomtatókat adományoztak a kórháznak

Pánti Ildikó, a 8. számú egyéni választókörzet képvise-
lője által elindított Városismereti séta - nagyszülő - szülő - 
unoka korosztályig - program július 20-án a római katoli-
kus templom megtekintésével folytatódott. A képviselőnő 
köszöntője után Gulyás Zsolt római katolikus plébános, ér-
seki tanácsos szólt a templom jelenéről és a katolikus hit-
életről, majd Elek György helytörténeti kutató a templom, 
a katolikus temetők történetéről, valamint a katolikus vá-
rosrész kialakításáról beszélt a jelenlévőknek.

A várossal ismerkedtek

Családias hangulatban való-
sult meg a XIII. Badacsonyi Szür-
kebarát és Magyar Szürkemarha 
Ünnepének főzőversenye a bada-
csonytördemici faluház udvarán 
az augusztus 13-14-ei hétvégén. A 
programokat szombaton Kovács 
Sándor, a J-N-Sz Megyei Közgyű-
lés elnöke nyitotta meg, a rendez-
vény fővédnöke pedig dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi minisz-
ter volt. Karcagot a városvezetés 
részéről Kovács Szilvia alpolgár-
mester képviselte.

A vasárnapi főzőversenyen az 
51 csapat között voltak lengyelek, 
erdélyiek, szerbek, osztrákok és 

szlovákok is. A rendezőktől min-
den csapat kapott 5 kg marhahúst, 
amit bárminek elkészíthetett. Egy 
kitétel volt, hogy legalább 10-15 
adag ételt osszanak ki belőle. Az 
önkormányzat Konok Kunok 
csapata hagyományaihoz híven 
idén is 60 liter babgulyást főzött, 
amelyhez 45 tojásból készítet-
tek galuskát. Továbbá 75 tojásból 
bekavart, fél méter átmérőjű pa-
lacsintákat is sütöttek. (A csapat 
tagjai: Agócs Lászlóné, Juhászné 
Kállai Annamária, Donkó Gábor, 
Kacsándi István és Juhász János.)

A versenyben a Konok Kunok 
csapata a 3. helyet szerezte meg. 
Sikerüket az is bizonyítja, hogy 

20 perc alatt minden ételük elfo-
gyott – tudtuk meg Juhász János-
tól. A Konok Kunok csapata 80-90 
adag ételt osztott ki. A rendezvé-
nyen a Karcagi Birkafőzők Egye-
sülete is főzött. Juhász János el-
mondta, voltak visszajáró vendé-
gek, akik kifejezetten a karcagi fő-
zőket keresték.

Badacsonytördemic és Karcag 
önkormányzata kölcsönösen vesz 
részt, és támogatja egymás ren-
dezvényeit. Így a karcagi csapa-
tok a hozzájuk beérkező ételje-
gyek összegével is a rendezvényt 
kívánták segíteni.

Kapás Mónika

Badacsonytördemicen főztek a „Konok Kunok”
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Tavaly július 1-jén nyolc tag-
intézménnyel alakult meg a 
Karcagi Szakképzési Centrum. 
Az elmúlt év tapasztalatairól, 
feladatairól és a tanévkezdésről 
beszélgettünk Pardi Sándorral, 
a centrum főigazgatójával.

- Milyen céllal jött létre, és 
milyen feladatokat lát el a cent-
rum? 

- Az elmúlt egy év ismerkedé-
si időszak volt a tagintézmények-
kel, és magával a rendszerrel is. A 
kormány felismerte, hogy nagyon 
kevés a szakmunkás, és ezen kívá-
nunk változtatni a centrummal. 
Napi kapcsolatban vagyunk a 
munkáltatókkal, hogy felmérjük, 
milyen szakemberre van igényük. 
A képzéseket ez alapján szervez-
zük meg, hogy a munkaerő-hi-
ányt pótolni tudjuk. Úgy gondo-
lom, hogy jó irányba indult el a 
szakképzés, de ezek még az első 
lépések. Még négy-öt évnek el kell 
telnie, hogy az eredmények lát-
szódjanak. Egy biztos, hogy nincs 
szakmunkás, és mi ezt a hiányt 
szeretnénk feltölteni. 

- Hogyan működik együtt a 
nyolc tagintézmény?

- A munkáltatói jog a főigaz-
gatónál van, de minden tagintéz-
mény külön költségvetéssel ren-
delkezik, amellyel maga gazdál-
kodik. Tehát nem szigorúan a 
szakképzési centrumtól kapják a 
feladatot, ami a működésükhöz 
szükséges. Havonta tartunk igaz-
gatói értekezleteket, amelyeket az 
elmúlt évben, minden hónapban 
másik tagintézményben szervez-
tünk meg. Így a vezetők megis-
merkedhettek egymás intézmé-
nyeivel, szakképzéseivel, erős-
ségeivel és gyengeségeivel, ame-
lyekből mindenki tanulhatott. 
Szoros kapcsolat van az igazgatók 
és a centrum között. Ha munka-
erő- vagy HR probléma van, ak-
kor egymáson segítünk. Ha kevés 
a tanár, akkor átutaztatjuk a má-
sik településre. Próbáljuk a mun-
kaerőt is mobillá tenni, hogy le-
hetőség szerint ne legyen ellátat-
lan óra szakember nélkül.

- Van-e bármilyen együttmű-
ködési megállapodásuk a mun-
káltatókkal?

- Tanulószerződéseket kö-
tünk, ami mindkét félnek jó. A 
vállalkozó a tanuló foglalkoz-
tatásáért díjazást kap az állam-
tól, a diák pedig megismerke-
dik a munka világával. Ha pe-
dig jól teljesít, akkor nagy esély-
lyel ott is maradhat alkalmazott-
ként az adott cégnél, ahol ugyan-
azt a munkatevékenységet foly-
tathatja, amit tanulóként elkez-
dett. Tulajdonképpen saját ma-
gának „kiképezi” a vállalkozó a 
munkaerőt a mi segítségünkkel. 

- Milyen fontosabb feladatai 
voltak az elmúlt időszakban a 
szakképzési centrumnak?

- Nyáron a költségvetéssel kap-
csolatban folyamatosan adato-
kat kellett szolgáltatnunk. Elvé-
geztük az intézményeknél az el-
maradt karbantartásokat, ame-
lyek a biztonságos munkavég-
zéshez, tanuláshoz szükségesek. 
Tisztasági meszelést végeztünk, 
illetve az olyan problémákat, ami 
balesetveszélyes (pl. a padló), azt 
megcsináltattuk. Mindent meg-
tettünk azért, hogy zökkenőmen-
tesen induljon a szeptember. Fel 
kellett készülnünk a javítóvizs-
gákra is, most pedig a nyári gya-
korlatok igazolásai érkeznek be 
hozzánk. A szakképzési törvény 
ugyanis előírja, hogy ha valaki 
nem teljesíti a gyakorlati időt, ak-
kor évet kell ismételnie. Készül-
nek a tantárgyfelosztások, és a ta-
nárok órabeosztásai is. Ellenőriz-
zük, hogy megvan-e a kötelező 
óraszámuk, vagy kell-e még fel-
venni munkaerőt.

- Hogyan döntik el, hogy me-
lyik intézményben, milyen kép-
zés indul?

- Mindig az iskola, és kör-
nyezete igénye határozza meg, 
hogy hol, milyen képzés indul. Ez 
azonban nem mindig sikerül. Az 
ács például egy nagyon keresett 
szakma lenne a munkaerő-pia-
con, de most is csak egy fő jelent-
kezett a képzésre, így nincs után-
pótlás. Az intézmények az OKJ-

ban szereplő képzések 
alapján alakítják ki a 
képzési struktúrájukat. 
Úgy gondolom, hogy 
nagyon jó döntés volt 
az, hogy a másodszak-
ma megszerzését ingye-
nessé tette a kormány.

- Mely képzések nép-
szerűek, és melyek ke-
vésbé keresettek a diá-
kok körében?

- A hegesztő és a laka-
tos szakmák nagyon ke-
resettek. Még mindig na-
gyon sokan jelentkeznek a sza-
kács és a pincér képzésekre is. 
Kevésbé népszerű azonban a női 
szabó szak, tehát varrni nem na-
gyon szeretnének a fiatalok. So-
kat kell még tenni azért, hogy 
a kevésbé népszerű szakmákat 
megszerettessük a diákokkal, 
hogy legyen elegendő szakember.

- Mi történik, ha nincs elég je-
lentkező egy képzésre, és nem 
indul el?

- Ha nem indul el az adott 
szak, akkor sem engedjük el a ta-
nuló kezét. Javaslunk neki egy 
rokon szakmát, amit elvégezhet, 
majd később, másodszakképzés-
ben a másik szakot is teljesítheti.

- Hányan kezdik meg tanul-
mányaikat szeptemberben?

- Összesen kb. 2500 tanuló kez-
di meg tanulmányait centrum 
szinten. A beiskolázás alapján úgy 

látom, hogy az elvárásnak meg-
felelően alakul a kilencedik évfo-
lyam indulása is.

- A szakképzési centrum a fel-
nőttoktatásba is bekapcsoló-
dott. Milyen képzések vannak? 
Kik választják leginkább ezeket?

- Vannak, akik a meg-
lévő szakmájukkal nem 

tudtak elhelyezkedni, így a fel-
nőttoktatásban egy másik szak-
mát szereznek, hogy könnyeb-
ben boldoguljanak a munkaerő-
piacon. Itt is vannak asztalos, he-
gesztő, fodrász képzések, de na-
gyon keresettek a gépi forgácso-
ló és a CNC gépkezelő szakok is. 
Sok olyan szakmunkás jelentke-
zik felnőttoktatásra, aki dolgo-
zik, de érettségit szeretne szerez-
ni. Vannak olyan cégek, akik pe-
dig megszervezik, hogy a mun-

katársaik jöjjenek el hozzánk 
másodképzésre. A felnőttkép-
zésnek nincs felső korhatára. 
Mint régi tanárnak, az a tapasz-
talatom, hogy a felnőttek sokkal 
komolyabban veszik a tanulást, 
mint a diákok.

- Tavasszal volt egy rendezvé-
nyük, a „Szakmák éjszakája”. 
Terveznek hasonlót az idei tan-
évben is? 

- Nagyon nagy sikere volt a 
programnak, ezért mindenképpen 
szeretnénk még hasonlót szervez-
ni. A tavaszi rendezvényt újragon-
doljuk, hogy a következő „Szak-
mák éjszakája” még színvonala-
sabb lehessen. Fontos, hogy be-
mutassuk a centrum munkáját, il-

letve azt, hogy milyen képzéseink 
vannak. Úgy gondolom, hogy na-
gyon jó szakembereink vannak, és 
ezt ki kell használni azzal, hogy 
hozzánk jönnek a diákok és nem 
másik intézménybe. 

- Mit szeretnének még megva-
lósítani a közeljövőben?

- Az az új elképzelése a mi-
nisztériumnak, hogy ne csak is-
kola, hanem szolgáltató központ 
is legyen a centrum. 2017-től sze-
retnék a C és D kategóriát (teher-
kocsi és busz) OKJ-s képzés ke-
retében oktatni. Azt nem lehet 
tudni, hogy milyen arányban 
lesz rá a támogatás, de valószí-
nűleg nem a teljes összeget kell 
majd kifizetni. Továbbá infor-
matikai és nyelvi képzések lebo-
nyolítását is tervezi a centrum. 

- Milyen hosszútávú terveik 
vannak a centrum működését il-
letően?

- Hosszútávon azt szeretnénk, 
hogy Karcag és a szakképzési cent-
rum tényleg egy centrum legyen. 
Ez azt jelenti, hogy ide fussanak 
be a szálak, és innen irányítsuk a 
felnőttképzést. Tehát azt a hege-
móniát, amit Szolnok végzett sok 
esetben, azt néhány éven belül mi 
érjük el a tagintézményeinkkel. A 
polgármesterektől is azt kérem, 
hogy amennyiben igényük van 
valamilyen szakmára, akkor szól-
janak, és megkérjük az engedélyt, 
hogy azt mi csinálhassuk. Egy-
részt, hogy a kollégáknak legyen 
munkája, másrészt szeretnénk, ha 
Karcag tényleg igazi centrummá 
válna.

Kapás Mónika

Egyéves a Karcagi 
Szakképzési Centrum

Nagy sikere volt a „Szakmák éjszakája” rendezvénynek
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Teleki Zoltán az elmúlt tizen-
öt év alatt díjugratóként számos 
sikert ért el. Az 50. Hortobágyi 
Lovasnapokon Kabala nyergé-
ben a nagydíjra minősült. Az el-
múlt száz évben még nem volt 
ilyen sikeres karcagi ló és lovas.

- Kabalával, a hétéves furioso 
north star ménnel születése óta 
én foglalkozom. A Hortobá-
gyon a mezőny legfiatalabb lo-
vaként teljesítette a nagydíjat. 
Rendkívül jó készségű, tehet-
séges ló, akivel a hétéves együtt 
töltött idő vezetett el a nagy-
díj szintig - mondta Teleki Zol-
tán. A versenyen 30 lovas indul-
hatott, megyénkből két tiszafü-
redi ló és mi. Kabala fajtájában 
az egyetlen olyan ló, aki nagydí-
jat tud menni. A hét évével fia-
tal, úgyhogy nagy jövő előtt áll. 

Az elmúlt időszakban teljesí-
tett eredményével az október 8-i 
Mezőhegyesen megrendezendő 
magyar lovak országos bajnok-
ságára is minősült.

Teleki Zoltán heti hat napot 
dolgozik együtt a lóval, s így vit-
te centiről centire feljebb a díj-
ugró magasságát, a mostani 
130-140 centis nagydíjas szin-
tig. Mint megtudtuk, Kisújszál-
láson egy bemutatón már 170 
centis magasságot is ugrott a ló-
val. A következő időszak felada-
ta a versenyzői rutin megszerzé-
se lesz, hiszen magasságban Ka-
bala előtt már nincs akadály. 

- Kabalával szerencsés a hely-
zetem, egy végtelenül kiegyen-
súlyozott mén, s az, hogy így 
ugrik, az annak is köszönhe-
tő, hogy bízik bennem. Min-
den mozdulatomat ismeri, tud-

ja, hogy amit kérek tőle, azt meg 
tudja csinálni - sorolta Teleki 
Zoltán, aki Kabala mellett még 
három lóval versenyez sikere-
sen. 

- Az eredmény azonban nem-
csak engem dicsér, hanem a tu-
lajdonost is, aki biztosítja a fel-
tételéket, a lovardai kollégákat, 
akik a gondozásból veszik ki a 

részüket, s az edzőm, a mátai 
ménes vezetője is segített abban, 
hogy ilyen magas szintre tud-
tam jutni - állította Teleki Zol-
tán.

A Családok Otthonteremtési 
Támogatására (CSOK) is lehet pá-
lyázni a 30 év alatti fiataloknak, 
akik gyermeket vállalnak. Mire 
hívja fel a figyelmet? - kérdeztük 
Andrási Zoltán mérnököt, épület-
energetikai tanúsítót.

- Amikor egy házat megvá-
sárol, nagyon figyeljen oda ar-
ra, hogy mekkora négyzetméter 
hasznos nettó területet jelent az, 
ne később szembesüljön azzal, 
hogy nem annyi az érték, mint 
amennyit vásárláskor gondolt. A 
hasznos nettó terület és a fűtött 
terület különböző dolog, mind-
kettőre nagyon oda kell figyel-
ni. A hasznos területnél azt kell 
tudni, hogy annak nem feltét-
lenül kell fűtött területnek len-
ni, hanem olyan 190 centis bel-
magasságú helyiség, ahol az em-
berek huzamosabb ideig tartóz-
kodhatnak. Ez pl. lehet kamra, 
műhely, veranda. A fűtött terü-
let az, ahol fűtés, vagy fűtési le-
hetőség van.

- Egy lakás eladásakor ener-

getikai tanúsítványra is szük-
ség van.

- Három éve kötelező az adás-
vételi szerződés mellékleteként 
csatolni az energetikai tanúsít-
ványt. A ház felmérését szakem-
ber végzi el, aki megméri a lakás 
hasznos területétől a belmagassá-
gon át a lehűlő felületéig mindent, 
majd készít egy rajzot. Ez alapján 
egy számítógépes program meg-
állapít az elsődleges hőátbocsátó 
képességtől kezdve minden ener-
getikai tényezőt négyzetméter/
éves értékét. Így lehet különbsé-
get tenni a lakások között. A ta-
núsítvány 10 évig érvényes, illet-
ve a következő olyan felújításig, 
amíg a lehűlő felületet nem bont-
ják meg, nem újítanak fel belőle. 
A jogszabály szerint 50 négyzet-
méter alatti lakásoknál nem kell 
ilyen tanúsítvány.

- A Kuthen úti óvodánál már 
alkalmazták az energetikai kor-
szerűsítéseket. Mit lehet egy régi 
családi háznál elvégezni?

 - Az óvoda régi és új épületek-
ből is áll. Az elsődleges hő-elbo-

csátó tényező betartása volt a leg-
lényegesebb, tehát az épületszer-
kezetek - falak, födémek, padló-
zat - megfeleljenek az előírt köve-
telményeknek. Nagyon oda kel-
lett figyelni, hogy a használatba 
vételnél elérje az épület a kívánt 
értéket, a C minősítést. A kivi-
telezői nyilatkozatok, a minősé-
gi bizonyítványok, megfelelőségi 
papírok a nyílászárókról rendel-
kezésre állnak. Itt a hőtechnika 
volt olyan, amely messzemenőleg 
kiemelkedő és energiatakarékos-
sá teszi az épületet - sorolta And-
rási Zoltán.  

Az energetikai korszerűsítés-
ről az interneten bővebben le-
het olvasni, ha az energetikai szót 
írjuk be a keresőbe, számtalan 
ilyen oldalt kapunk. Nagyon fon-
tos azonban, hogy hiteles tanúsít-
ványt kiállító mérnökhöz fordul-
janak az érintett lakástulajdono-
sok. Épületenergetikai tanúsító 
csak egy külön vizsga után lehet 
valaki, mérnöki végzettség kell 
hozzá, valamint mérnöki kama-
rai tagság és szakmai gyakorlat.

A Bereki Vigasság 5.0. - fesztivál keretében augusztus 13-
án délelőtt a strandon főzőversenyt tartottak, ahol készült 
kakaspörkölt, gulyásleves, erdélyi székelykáposzta, bikajava 
vargányás gombamártással és sertéspörkölt tarhonyával. A 
zsűri elnöke Rácz Túrkevei Lajos volt. Ebéd után a színpadon 
operettműsor, táncprodukciók és koncert is várta az érdeklő-
dőket. A fesztivál három napja alatt a szervezőknek köszön-
hetően minden korosztály megtalálhatta a neki tetsző prog-
ramot.

Megyei hírek
Bereki Vigasság

Mire figyeljünk lakás vásárlásakor?

Kabala sikerei
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HIRDETMÉNYEK
Eboltás 2016.

Veszettség elleni eboltás az alábbi időpontban és helyen

2016. szeptember 7. (szerda) 09-10 óráig Karcag, Tilalmas
 11-12 óráig Karcag, Magyarka
2016. szeptember 8. (csütörtök) 09-12 óráig Karcag, Sport u. 13.
 15-18 óráig Karcag, Sport u. 13.
2016. szeptember 9. (péntek) 15-18 óráig Karcag, Kórház u. 10. (Parkoló)
 15-17 óráig Karcag, Kisújszállási út 37.
2016. szeptember 10. (szombat) 09-12 óráig Karcag, Ady Endre u. 2. 
  (régi állatorvosi rendelő)
2016. szeptember 12. (hétfő) 09-12 óráig  Karcag, Dózsa György u. 72/a.
 14-17 óráig Karcag, Dózsa György u. 72/a.
2016. szeptember 13. (kedd) 09-12 óráig Karcag, Széchenyi sgt. 52. (EURO)
 14-16 óráig Karcag, Széchenyi sgt. 52. (EURO)
2016. szeptember 14. (szerda) 09-12 óráig Karcag, Régi Állatvásártér (Szivárvány u.)
 14-17 óráig Karcag, Régi Állatvásártér (Szivárvány u.)
2016. szeptember 14. (szerda) 09-11 óráig Karcag, Kiskulcsosi pavilonsor (Kisföldek)
 15-17 óráig Karcag, Kiskulcsosi pavilonsor (Kisföldek)
2016. szeptember 15. (csütörtök) 14-17 óráig Karcag, Állatvásártér
 14-17 óráig Karcag, Széchenyi sgt. 38.

PÓTOLTÁS
folyamatosan az 

állatorvosokkal egyeztetve
Minden 3 hónaposnál idősebb ebet 

a tulajdonosa köteles az eboltásra elővezetni, 
oltásban kizárólag egyedi megjelöléssel 

ellátott eb részesülhet. 
Hamis ebeket szájkosárral kötelező ellátni!

Az eboltási könyvet a tulajdonosok 
hozzák magukkal!

Eboltási díj a Megyei Állatorvosi Kama-
ra állásfoglalása alapján 3500.-Ft/eb, a 
helyszínen fizetendő.
Chip beültetése: 3500.-Ft/eb.
Féregtelenítés díja: 100.-Ft/10 kg élősúly.
Eboltási könyv (új): 300.-Ft/db.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
 - Általános iskolai tanár, tanító (Kisújszállás),
 - Folyamatoperátor, vegyipar (Tatabánya),
 - Frissítő masszőr (Karcag),
 - Területi képviselő (Kisújszállás),
 - Kereskedő (Karcag),
 - Pultos (Karcag),
 - Szakács (Berekfürdő, Karcag),
 - Vagyonőr (Kisújszállás),
 - Autóbevizsgáló, autószerelő (Karcag),
 - Gépjármű- és motorszerelő, javító (Kenderes),
 - Gépszerelő (Karcag),
 - Elektroműszerész (Berekfürdő),
 - Kőműves (Kunmadaras),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó-varro-

dai betanított munkás (Kisújszállás),
 - Varrónő (Karcag),
 - Vasaló (Karcag),
 - Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr (Kenderes, Karcag),
 - Áruterítő gépkocsivezető (Karcag),
 - Komissziózó targonca vezetője (Kenderes),
 - Kézi csomagoló (zsákoló, csomagoló, szalagvégi fizikai 

munka (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozás-famunkás (Karcag),
 - Egyszerű ipari foglalkozás-élelmiszeripari betanított 

munkás (Karcag),
 - Egyszerű ipari foglalkozás (Kisújszállás),
 - Egyszerű mezőgazdasági foglalkozás-mezőgazdasági

idénymunka (Karcag),
 - Juhász (Kunmadaras),
 - Minőségellenőr - Mezőgazdasági Technikus (Kisújszállás).

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

Az állásajánlatokról további információk találhatók a 
Virtuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/
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HIRDETMÉNYEK

2016. augusztus 26. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Kulturális Napok
 - Megnyitó
 - Koncert
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Rideg István
 Téma: miniszteri elismerés
 Karcagi hírek
 - Karcagon az Eötvös Cirkusz
 - Interjúk a Nagykunsági Kulturális
 Napokon
 - Megyei díjazottak köszöntése
 - Konyhakertek Karcagon
 - Villám csapott egy kunhegyesi házba
 Háttér
 Vendég: dr. Szilágyi Gyöngyi közjegyző 
 Téma: utolsó napok a nyugdíj előtt
20.30 Nagykunsági Kulturális Napok
 Ünnepi önkormányzati ülés
 Aratófelvonulás
2016. augusztus 30. kedd

 (ism. szerda)
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám – református is-
tentisztelet
19.15 Karcagi hírek
19.50 A Hit Szava – római katolikus 
szentmise
20.40 Túri Vásár 2016. Összefoglaló

2016. szeptember 1. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Kulturális Napok 2.
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Plósz Csilla
 Téma: tanévkezdés
 Karcagi hírek
 Háttér               
 Vendég: Orosz István
 Téma: Karcag Város Sportjáért Díj
20.30 Nagykunsági Kulturális Napok 3.

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

Anyakönyv
Házasságkötés

2016. augusztus 12.
Tóth Mariann - Silye Csaba

2016. augusztus 13.
Varga Hajnalka - Perge Sándor
 
Molnár Marianna - Fésűs Robin

Rácz Éva - Heim Péter
 
2016. augusztus 16.
Szatmári Szilvia - Horváth 
Rudolf Miklós

Születés
2016. augusztus 9.
Dr. Szalay Annamária - 
Czeglédi András
Kg., József Attila utca 6/A

Boglárka

2016. augusztus 12.
Rózsa Beáta - Barta Attila
Kg., Csokonai utca 15.

Dávid

Kovács Szilvia - Vargacz Róbert
Kg., Vasút utca 24/B

Csaba Róbert

2016. augusztus 15.
Lázók Tímea - Bakó Sándor
Kg., Rigó Jancsi utca 6.

Tímea Ildikó

Halálozás
Dr. Mihályi István 
 (1929)

Györfi László 
 (1941) 

Augusztus 27. (Szombat)
8-13 óráig 

 Berek Patika 

 (Kiss Antal utca 3.)

9-20 óráig 

 Alma Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Augusztus 28. (Vasárnap)
9-12 óráig 

 Berek Patika 

 (Kiss Antal utca 3.)

A fenti időpontokon túl sürgős eset-

ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

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

Augusztus 27-28.  Dr. Temesváry Tamás Karcag, Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758

Tisztelt Főzetők!
A karcagi Szentannai Középiskola pálinkafőzőjében 
megnövekedett kapacitással elindult az idei szezon.

A főzésre jelentkezni a

06/70-491-2537 
telefonszámon lehet Orvos-Nagy István pálinkafőzőnél.

Legkisebb kifőzhető mennyiség 100 liter. 
A főzés díja nem emelkedett, 1450 Ft/l.

Lehetőség van a helyszínen ingyenes cefre-alkoholtartalom 
meghatározásra Maligán-fokolóval.

Minden üstöt külön finomítunk.

A Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt. 

 - középfokú műszaki vég-
zettséggel, 

 - érettségivel, 
 - felhasználói szintű szá-

mítógépes ismeretekkel 

munkavállalók fényképes 
jelentkezését várja az 

allas@trvzrt.hu e-mail címre. 
Munkavégzés helye: Karcag

műszaki előadó 
munkakörbe

SZŰCS-KER AKCIÓ!
Női-férfi póló vásár 150 Ft/db, 10 db 1000 Ft.

Nyári vállfás áruk 40 %-os kedvezménnyel ugyanitt. 
Kerti dísznövények, örökzöldek, díszcserjék kaphatók, 

mediterrán növények 20 %-os kedvezménnyel. 

Karcagon, a Szabó József utca 32 alatt. 
Bejárat a Morgó Csárda parkolójánál.

Lapzárta: 
2016. augusztus 29. (hétfő) 

12 óra

Kedves 
Olvasóink!

Amennyiben nem 
kapják meg a Karcagi 

Hírmondót, kérjük 
jelezzék 

szerkesztőségünkben 
személyesen 

(Karcag, Kertész J. u. 2.), 
vagy telefonon a

06/59-312-415-ös tele-
fonszámon!
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 Ingatlan
Eladó kockaház (100 m2-es, ben-
ne két szoba, fürdőszoba, konyha, 
továbbá hozzátartozik egy 60 m2-
es alsóépület) a főtértől 2 percre. 
Rendezett kerttel, gáz- és cserép-
kályhafűtéssel. Tel.: 06/30-439-4839, 
06/30-328-3533. 

Karcagon, téglából épült, összköz-
műves kertes ház, betegség miatt el-
adó. (További építési lehetőség bon-
tás nélkül megoldható.) Tel.: 06/30-
635-9662.

Karcagon, a Szivárvány utca 27/B 
alatt családi ház eladó, továbbá az 
Attila utca 17. szám alatt üzlethelyi-
ségek eladók. Tel.: 06/30-218-9818, 
06/59-886-690.

Üres, beépíthető porta eladó Kar-
cagon, a Sándor utca 27. szám alatt. 
Irányár: 1,5 M Ft. Tel.: 06/30-227-
3246.

Karcagon, a Hajnal utcában, két egy-
más mellett álló ház, nagy portával, 
együtt vagy külön is eladó. Irányár: 
1,7 M Ft és 4,2 M Ft. Tel.: 06/30-657-
5918.

Karcagon, a Táncsics krt. 13. szám 
alatt, II. lépcsőház, IV. emelet, 9-es 
(1+2 félszobás, légkondis, erkélyes) 
lakás eladó. Tel.: 06/59-313-697.

Karcag belvárosában kétszobás, föld-
szinti, 55 m2-es, felújított lakás eladó. 
Ugyanitt befőttes üvegek tetővel ol-
csón eladók. Tel.: 06/30-683-2647.

Kertes családi ház eladó, vagy kisebb 
kertes házra cserélhető Karcagon, a 
Bethlen Gábor utca 11/A alatt.  

Karcag főterén, az Ady Endre utca 2. 
szám alatt, I. emeleti, kétszobás, 52 m2-
es lakás eladó. Tel.: 06/30-399-7277.

Eladó Karcag központjában egy 90 
m2-es lakás, 22 m2 garázs és tároló. A 
lakáson a nyílászárók műanyagok és 
hőszigeteltek. A fűtés gázkonvektor 
és cserépkályha kandalló a nappa-
liban. Tel.: 06/30-394-1350.

Karcagon, a Sándor utca 4. szám 
alatt, 3 szobás, összkomfortos lakó-
ház, 1000 m2-es telken eladó. Ára: 9 
M Ft. Tel.: 06/20-476-0217.

Kétszobás, összközműves kertes ház, 
sok melléképülettel eladó. Irányár: 
4,2 M Ft. Tel.: 06/70-251-9442.

Bucsán, a Széchenyi utca 14. szám 
alatt ingatlan eladó. (1452 m2-es te-
lek). Tel.: 06/30-971-4575.

Háromszobás családi ház, teljes köz-
művel, központi fűtéssel (kétféle fű-
tési lehetőséggel, gáz- és vegyes tü-
zelés) eladó. Tel.: 06/59-300-129.

Karcagon, kétszobás, összkomfortos 
családi ház áron alul eladó. Gázfűtéses, 
cserépkályhás, fúrt kúttal. Tel.: 06/30-
356-5839.

Eladó a Kisvénketben, a Kékvirág ut-
cában egy 1,5 szobás 40 m2-es, 10 
éve épült kis ház. Fürdőszoba, benti 
WC, alsóépület, cserépkályha, veze-
tékes víz, és fúrt kút van. Tel.: 06/20-
563-5087.

Eladó Karcagon, a vásárcsarnoknál 
egy 250 m2-es üzlet és a hozzá tarto-
zó lakások, családi ház. A telek 1200 
m2, és további építési lehetőség van, 
alkalmas családi vállalkozásra, és 
több generációs család együttélé-
sére. Fotókat kérésre tudok küldeni 
(e-mail: csokikep@gmail.com). Tel.: 
06/20-563-5087.

Karcagon 500 m2-es építési telek el-
adó (az udvarban teljes közmű, Penny, 
vasútállomás a közelben). Irányár: 1,9 
M Ft. Az ár alkuképes. Tel.: 06/59-888-
548, 06/30-701-0263.

Régi típusú ház, nagy portával, reka-
mié, 2 db fotel, asztal, karosszék, 2 db 
régi asztal, 4 db nyári gumi (155/65/13) 
eladó. Tel.: 06/20-282 8697.

Eladó Karcagon, a Kisföldek közt egy 
gyönyörű kivitelezésű, másfél szo-
bás családi ház nagy telekkel, gyü-
mölcsfákkal és Berekfürdőn egy épí-
tési telek. Irányár: 14 M Ft (a kettő 
együtt). Tel.: 06/30-514-6521.

Karcagon, a Vasút utca 87. alatt ház 
nagy portával eladó. Irányár: 3,5 M Ft. 
Tel.: 06/20-520-4692.

Karcagon, a buszpályaudvarral szem-
ben, 2 szobás, különálló, összkomfor-
tos házrész eladó, vagy tömblakásra 
cserélhető, értékegyeztetéssel. Tel.: 
06/30-358-5947.

Öreg ház, vállalkozásra alkalmas nagy 
portával, főút mellett eladó. Tel.: 
06/20-282-8697.

Kétszobás, nappalis ház, nagy alsó-
épülettel eladó, vagy elcserélhető, 
központi társasházi lakásra 2. eme-
letig. Érdeklődni: Karcagon, az Arany 
János utca 4. szám alatt. Tel.: 06/59-
400-954, 06/30-518-1425.

Karcagon, cserépkályhás, gázkon-
vektoros, téglaépítésű családi ház 
sürgősen eladó. Érdeklődni: reggel 
és délben. Tel.: 06/59-400-802.

Állat
Kukoricán tartott, vörös tollú csirke 
konyhakészen eladó. Vágás minden 
pénteken. A megrendelést csütör-
tök délig kérem leadni. Cím: Karcag, 
Soós I. u. 12. Tel.: 06/59-311-969, 
06/30-244-5160.

Vegyes 
Mindennemű régiség, és teljes körű 
hagyaték felvásárlás. Bútorok, fest-
mények, órák, porcelánok, dísztár-
gyak, paraszti használati tárgyakat, 
eszközöket, bödönt, kannát, állvá-
nyos babafürdőkádat, mosóteknőt, 
sózóteknőt, kanapét, konyhaasztalt, 
kredencet, komódot stb. vásárolnék. 
Tel.: 06/20-996-1346.

Gránit tányér, vegyes pohár, autórá-
dió, bevásárlókocsi, tárcsás mosó-
gép, gázsparhelt, indukciós főzőlap, 
keresztvágó fűrész, 5 literes tejeskan-
na, gázpalack és teleszkópos ventilá-
tor eladó. Tel.: 06/20-572-6285.

Akkumulátorok széles választéka 
(személy- és teherautóhoz, motor-
kerékpárhoz, elektromos kerékpár-
hoz, munkagépekhez) Karcagon, a 
Kossuth Lajos utca 22. szám alatt. 
Tel.: 06/30-255-6742.

Kis- és nagyméretű, álló terrárium, 
Samsung I 9070 Galaxy S Advance 
telefon eladó. Tel.: 06/30-336-6150.

Honda Civic (’97-es, 1396 m3, 1 év 
műszakival, garázsban tartott, meg-
kímélt állapotú, keveset futott, szer-
vizkönyvvel) hölgy tulajdonostól el-
adó. Tel.: 06/30-336-6150.

Tornádó elektromos kerékpár, papír-
tégla készítő gép, 220 V-os cirkula, 
220 V-os kompresszor, szekrények, 
fabölcső (régi), zsírosbödönök el-
adók. Tel.: 06/59-400-685.

Eladó 3 db-os, sötét színű, szobai 
szekrénysor (97x200 cm). Tel.: 06/30-
385-8232.

Eladó 3+1+1 ülőgarnitúra, íróasz-
tal és szék gyermekeknek, porszí-
vó, has- és testmasszírozó, vezeté-
kes gáztűzhely, fürdőszobaszekrény. 
Tel.: 06/20-258-8997.

Póló vásár! Akció: 200 Ft/db, 10 db 
vásárlása esetén 1500 Ft. Címünk: 
Szabó József utca 32/B. Bejárat a 
Morgó Csárda parkolójával szemben. 
Ugyanitt kerti dísznövények eladók.  

Eladó új, 10-es, építkezésből kima-
radt válaszfal tégla (33x24-es, 50 db, 
80 Ft/db), B-30-as tégla (33 db, 50 Ft/
db) a tüzépi ár feléért. Továbbá bon-
tott kisméretű tégla (100 db, 15 Ft/
db). Tel.: 06/30-219-6813. 

Kukoricamorzsoló és 3 db 200 literes 
műanyag hordó eladó. Tel.: 06/59-
300-129. 

Jó állapotú háromrészes ülőgarnitú-
ra eladó. Tel.: 06/30-627-7789.

Versenykerékpár, rászerelhető táska, 
hangszóró, kicsi-nagy kapszulás ká-
véfőző, nagyothalló készülék (új) el-
adó. Tel.: 06/20-282- 8697.

Bucsán, kert takarítására keresek 
embert. (Ár: 10.000 Ft) Tel.: 06/30-
971-4575.

Terménydaráló (380 V-os, 2,5 KW), 
villanymotorok (többféle teljesít-
ménnyel) és Skif sátras utánfutó el-
adó. Tel.: 06/30-423-7522.

Eladó 10 fokos falétra (7.000 Ft), fa 
gyermekágy matraccal (3.500 Ft), 
nagy fonott kaspó (3.000 Ft), piaci 
asztal (2.000 Ft), 60 literes fagyasz-
tószekrény (12.000 Ft), 3 db bőrönd 
(1.500 Ft/db), 12 személyes, kihúzha-
tó ebédlőasztal (8.000 Ft), egysze-
mélyes heverő (8.000 Ft), 4 db fa szék 
(3.000 Ft/db), 3 db párnázott szék 
(3.000 Ft/db). Tel.: 06/30-421-3012.

Kisbálás lucerna, borsószalma, gyep-
széna, egy 3 kerekű kerékpár, vala-
mint dió van eladó. Tel.: 06/30-981-
0003.

Szemes kukorica, betonkeverő put-
tony, öntvénykád eladó. Tel.: 06/30-
410-8727.

Zománcos nagy lábasok, befőttes 
üvegek, vájling, elektromos fúró-
gép, amerikánerfúró, gyalu, előszo-
bai kombinált szekrény, ruhafogas 
tükörrel, eladó. Tel.: 06/59-401-959.

Eladó 250 db bontott kéménytégla, 
500 db tisztított nagyméretű tégla, 
200 db 4 gombos szalagcserép, 1 db 
kemping kerékpár, 1 db új zomán-
cozott lemez fürdőkád. Tel.: 06/30-
506-0279.

Jó állapotban lévő, világos színű 
3+2+1-es ülőgarnitúra eladó. Tel.: 
06/30-422-7676.

Eladók: 2,4 x 2,5 méteres ágytaka-
ró 2 db párnával, szép csillár, fa gyer-
mekjáróka. Tel.: 06/30-422-7676.

Eladó egy kb. 2x3 méteres kutya-
kennel. Tel.: 06/30-978-4069.

Kapszulás kávéfőző, versenykerékpár, 
kerékpárra szerelhető táska, BMW-
hez 1998-ig szervizkódoló, konden-
zátor, JBL mélynyomó, rekamié, 2 db 
fotel, asztalok eladók. Tel.: 06/20-282-
8697.

Kiárusítás! Kiárusítom saját felesle-
gessé vált dolgaimat. Biliárdasztal, 
vendéglátós koktélbárpult, üveg do-
hányzóasztalok, gáztűzhely, gázpa-
lack, TV-állvány, 4x3 méteres sző-
nyeg, hűtőszekrény, babakocsi- és 
hordozó, bébi komp, bébi ruhák, ci-
pők és sok más. A kiárusítás helye: 
a vásárcsarnoknál, az Ír Sörözőben, 
szeptember 1-2-3-án, 8-12-ig, és 14-
17-ig. Tel.: 06/20-563-5087.

Íróasztal székkel, terménydaráló, ha-
lasi ajtó eladó. Tel.: 06/30-562-5183.

Eladók régi és modern Képcsarnokos 
festmények (Deák Ferenc, Grúber 
Béla, Reményi Géza, Tallós Ilona, 
Illencz Lipót, K. Nagy Olga, Korda 
Béla stb.) és egyéb régiségek (mo-
zsár, teknő, asztali lámpa stb.) Tel.: 
06/30-963-5073.

Eladó reluxa redőnyök, 3 db nagy 
méretű abrosz (kb. 100 évesek), 3 
db nagy méretű, tükrös gardrób aj-
tó, bontott válaszfal, kisméretű tég-
la, látcső, öntvény kandallóajtó, 
Daewoo tetőcsomagtartó, fürdőkád, 
2 db régi, de nem használt fehér szí-
nű ágyneműgarnitúra. Tel.. 06/70- 
337-8039.

Gipszstukkó készítő felszerelés, 
kompletten eladó. Tel.: 06/70-366-
7482.

Eladó Yamaha Mint robogó. Irányár: 
45.000 Ft. Tel.: 06/30-968-8090.

Kanapé, rekamié, kétrészes mosoga-
tószekrény, 2 db fonott fotel, 6 db 
szék eladó. Tel.: 06/30-328-6430.

Ruhák, cipők, konyhai használati tár-
gyak, lakástextíliák, könyvek, és 5-10 
literes műanyag kannák eladók. Cím: 
Karcag, Szabó József utca 12.

Eladó gáztűzhely (Fagor Elegance) 
és 1 db 250 literes fagyasztóláda 
(Alaska). Tel.: 06/30-389-1155, 06/59-
311-431.

Állás
Részvénytársaság keres kisújszállá-
si munkahelyre meost. Feltételek: 
érettségi, számítógépes ismeret. 
Előny: mezőgazdasági szakismeret. 
Tel.: 06/30-998-5968.

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 vállalok. 
Török László, Tel.: 59/313-887 vagy 
06/30-289-5103.

Tetőmunkákat és javításokat is vál-
lalok. Sütő Kálmán ácsmester, Tel.: 
06/30-584-2767.

Az Orgonda Agrár Kft. földet bérel-
ne és vállal növényvédelmi szakta-
nácsadást, szakirányítást. Tel.: 06/30-
785-0690.

Növényvédelmi szakirányítást, szer-
ződéskötéssel, számlaképesen vál-
lalok. Kenyeres László okleveles nö-
vényorvos, Tel.: 06/30-785-0690.

Mezőgazdasági bérmunkát vállalok 
Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, 
valamint Békés megye térségében. 
Tel.: 06/70-370-1149.

Földet bérelnék: Biharnagybajom, 
Karcag, Kaba, Nádudvar, Nagyrábé, 
Püspökladány, Sárrétudvari térsé-
gében. Ár: megegyezés szerint. Tel.: 
06/70-370-1149.

A Szendrei Üvegező BT. vállal: min-
denfajta üvegezést, tükrök kidolgo-
zását, képkeretezést, műanyag nyí-
lászárók forgalmazását, beépítését, 
redőnyök, rovarhálók, szalagfüggö-
nyök készítését. Karcag, Villamos ut-
ca 21. szám alatt. Tel.: 06/30-684-
4941.

Üvegezés-képkeretezés, Sári Mihály 
egyéni vállalkozó. Karcag, Szent 
István sgt. 14. Tel.: 06/30- 219-6813

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

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt Hirdetőink!
SZERKESZTŐSÉGÜNK 

A HIRDETÉSEK 
VALÓSÁGTARTALMÁÉRT

 FELELŐSSÉGET 
NEM VÁLLAL!
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SPORT

A Ferenczi Sándorné (Bronz-
koszorús Mesterkiképző és a 
Szélmalom kennel tulajdono-
sa) által vezetett Szivárvány ut-
cai kutyaiskola várja újabb tag-
jait szombatonként 16 órától. 

A foglalkozásokon a tagok meg-
ismerkedhetnek a kutyakikép-
zés elméleti és gyakorlati mód-
szereivel, amely magában fog-
lalja az alapfokú engedelmessé-
gi, az agility és az őrző-védő gya-
korlatokat. A Magyar Ebtenyész-
tők Országos Egyesülete Karca-
gi Önálló Jogú Szervezete jelen-
leg kb. 20 tagot számlál. Nemcsak 
Karcagról, de például Szeghalom-
ról, Füzesgyarmatról és Püspök-
ladányból is járnak át kutyások. 
A kutyák fajta és életkor tekinte-
tében sokfélék. Német juhász, do-
bermann, erdélyi kopó, beagle, 
yorkshire terrier egyaránt található 
az iskolában. A kiképzést 3 hóna-
pos kortól lehet elkezdeni, felső ha-
tár pedig nincs. Legideálisabb per-
sze, ha a kutya már kölyök korában 
megkapja a szintjének megfelelő 
tréninget. Ilyenkor a képzés még 
főként a pórázhoz és a közösség-
hez való szoktatásból áll. A továb-
biakban aztán megtanulja a szaba-
don követést és az utcai forgalom-
ban való közömbösséget is. 14 hó-
napos korában lehet elvinni BH 
munkavizsgára, amely során eze-
ket a készségeket mérik fel az adott 
kutyánál. A kutyaiskolában folyó 
képzés minőségéről tanúskodnak 
az elért eredmények is. Ferenczi 
Sándorné lánya, Ferenczi And-
rea törzskönyvezett erdélyi kopó-

ját említette példaként, akivel már 
béby kora óta jár CAC és CACIB 
Kutyakiállításokra. A kutya mind-
egyiken nagyon ígéretes címet ka-
pott. Augusztus 21-én Kiskunfél-
egyházán már fiatal osztályban 
indultak, szeptemberben pedig a 
kecskeméti CACIB-on, illetve a 
kopó fajtakiállításon vesznek részt. 
A cél a kutya számára a Hungá-
ria Junior Champion cím elnyeré-
se. A kutyaiskola bemutatója leg-
közelebb a Karcagi Lovasnapokon 
és az Állatok világnapján lesz lát-
ható. Bár egyértelműen vannak 
olyan kutyafajták, amelyek külö-

nösen fogékonyak a kiképzésre, 
valójában bármelyik kutya tanít-
ható a megfelelő odafigyeléssel és 
energiabefektetéssel. Fontos tudni, 
hogy mindig a kutya választja ki a 
falkavezért, így, bár a falkába ott-
hon beletartozik az egész család, a 
kiképzést annak a családtagnak ér-
demes végeznie, akit a kutya falka-
vezérként elfogad. A kötelező oltá-
sok megléte a kutyaiskolába való 
bekerülés feltétele. Érdeklődni, je-
lentkezni a 06/30-647-7331-es tele-
fonszámon lehet, vagy pedig a ku-
tyaiskola facebook oldalán lehet.

Erdei Orsolya

Új tagokat vár a kutyaiskola
Szentesen rendezték meg az utánpótlás- és az U22-es korcsoportos 

világbajnokságot. A karcagi szakosztályt három karatés képviselte: 
Kemény Anett, Szabó Klaudia és Magyar Levente.

„Magyar Levente sajnos már az első fordulóban vereséget szenve-
dett, és így nem jutott tovább a csoportjából. Szabó Klaudia junior 
Katában indult és szépen menetelt a négyes döntőig, orosz és horvát 
ellenfeleket legyőzve, de nem sikerült a döntőbe jutnia. A bronzmér-
kőzésen vívott küzdelemben diadalmaskodott, így a harmadik he-
lyen zárta a versenyt.

Kemény Anett a tőle megszokott dinamikus és erőteljes küzdel-
mekkel jutott el a döntőig. A küzdelem hevében többször is szabály-
talankodott és emiatt a versenybíróság az ellenfelet hozta ki győztes-
nek.” - mondta Gyarmati Imre szakosztályvezető, edző.

Augusztus 2-7. között Mezőkövesden, a Zsóry Fürdőben tartották 
a szokásos edzőtábort. A karcagi szakosztályt 25-en képviselték. Na-
pi három kemény tréning szerepelt a programban, a szabadidőt pe-
dig az íjászkodás, a fürdés és egyéb programok töltötték ki. A tábor 
övvizsgával zárult. Az utolsó szajonárá elmaradt, ennek oka, hogy a 
karate válogatott tagja, Fábrik István, többszörös Európa bajnoki he-
lyezett és magyar bajnok 22 éves korában, autóbalesetben elhunyt. 

B.I.

Újabb világbajnoki érmek
K A R A T E

Megyei I. osztályú 
bajnokság

2016. augusztus 13.
Jánoshida-Karcag 2-3 (1-2)

A nyári szünet után megkez-
dődtek a megyei I. osztályú baj-
nokság küzdelmei. A karcagi 
labdarúgók vendégcsapatként 
léptek a pályára Jánoshida el-
len. A karcagi gárdát erősítették 
az újonnan igazolt játékosok is. 
Többen visszatértek régi klub-
jukhoz, ezért nem voltak isme-
retlen arcok a pályán. 

A karcagi csapat tagjai: Agócs, 
Kocsis, Orosz, Szőke N., Kovács L., 
Szívós G., Szívós Gy., Szentannai, 
Székely, Erdei, Terjék, Kupai (csere).

A hazaiak kezdeményeztek töb-
bet, de a vendégek kontratámadá-
sai veszélyesek voltak a vendéglá-
tók kapujára. Az első gólt a haza-

iak érték el, de a vendégek Terjék 
révén rögtön egyenlítettek, sőt né-
hány perc múlva Székely a vezető 
gólt is megszerezte. Ezután mind-
két együttes igyekezett újabb gólt 
szerezni, de nem sikerült a háló-
ba találniuk, így a karcagiak a fél-
időben 2-1-es előnnyel vonulhat-
tak az öltözőbe. A második fél-
idő derekán Székely újabb gólt 
szerzett, ezzel Karcag 3-1-re ve-
zetett Jánoshida ellen. A jános-
hidaiaknak sikerült még egy pon-
tot szerezni, egyenlíteni azonban 
már nem tudtak.

-Tartottunk az első mérkő-
zéstől, a jól megerősített János-
hidától, de a meccs képe alapján, 
a mezőnyben és gólhelyzetekben 
is jobbak voltunk a hazai csapat-
nál, így megérdemelten szerez-
tük meg a három pontot - mond-
ta Orosz István edző.

B.I.

Értékes győzelem Jánoshida ellen
L A B D A R Ú G Á S

Fotó: KLBK

Ferenczi Sándorné kutyáival

Kemény Anett a dobogó második fokán


