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A Kiskulcsosi iskola torna-
termében javában zajlanak a 
munkálatok. Erről Szepesi Ti-
borral, a körzet képviselőjével 
és Futóné Szabó Margit tag-
intézmény-vezetővel beszél-
gettünk a nyári szünet utolsó 
napjaiban.

- A tavalyi évben egy bál ke-
rült itt megrendezésre, amely-
nek a bevételét a szervezők úgy 
döntöttek, a tornaterem padló-
burkolatának cseréjére fogják fel-
használni. Elérkezett ez a pillanat, 
s kiírásra került a Magyar Kézilab-
da Szövetség részéről egy pályá-
zat, amely olyan tornatermek fel-
újítását célozza meg, ahol a ké-
sőbbiekben a kézilabda oktatá-
sát, a sportág népszerűsítését le-
het megvalósítani. A KSE részé-
ről éltünk ezzel a pályázati lehe-
tőséggel, s ezt egészítettük ki az 
önkormányzat támogatásával és 
a bál bevételével. Egy 6,5-7 milli-
ós beruházásból egy olyan spe-
ciális burkolat kerül elhelyezés-
re, ami a kézilabda sportág okta-
tását fogja szolgálni. Az, hogy az 
iskola és az önkormányzat ösz-

szefogásával tudott ez megva-
lósulni, bizonyítja, hogy a város 
továbbra is odafigyel az oktatá-
si intézményekre - mondta Sze-
pesi Tibor.

- A szülői közösségünk minden 
évben támogatja iskolánkat, így 
valósulhat meg most a tornate-
rem felújítása. Ilyen hatalmas fel-
újítás 20 éve nem volt az iskolá-
ban - mondta Szabóné Futó Mar-
git, akitől megtudtuk, 1-8. osztá-
lyig mindenki sportol az iskolá-
ban. A testnevelők ebben a tan-
évben a játékos sorversenyt ele-
venítik fel a gyerekekkel, fut a 
Dobd a kosárba! program az al-

sósoknak, a focinak pedig min-
dig nagy hagyománya volt isko-
lánkban. A Bozsik programban 
minden korosztályban indulunk, 
és újdonság lesz, hogy az alsó-
sok, elsősök a szivacskézilabdával 
tudnak majd itt megismerked-
ni - sorolta az iskolavezető, aki el-
mondta, az oktatási épületeikben 
is több felújítás volt a nyár során, 
így a 195 gyermek megszépült 
környezetben kezdi az új tanévet. 
A beruházást ünnepélyes keretek 
között dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter és Dobos 
László, Karcag város polgármes-
tere adja át szombaton 13 órakor.

Megújul a Kiskulcsosi iskola tornaterme
Bár a nyári szezon hivatalosan szeptember 30-ig tart az Akác-

liget Gyógy- és Strandfürdőben, az iskolakezdés előtti hetekben 
már kevesebben látogattak el a fürdőbe, mint a csúcsszezon so-
rán, amely általában június 15-től augusztus 20-ig tart. 

A fürdő ügyvezető igazgatója, Andrási István elmondta: ,,az 
idei évi szezonnak sajnos nem kedvezett az időjárás, azonban a ke-
reskedelmi szálláshelyen a vendégéjszakák száma növekedett, ami 
arról tanúskodik, hogy a kedves vendégek egyre nagyobb számban 
fedezik fel, hogy ez egy szép kis csendes fürdő, amelynek adottsá-
gai megfelelnek a pihenési igényeiknek”.

Az olykor szeszélyes időjárás ellenére az idei nyár is eseménydú-
san telt a fürdőben. Májusban a nyárnyitó III. Országos Nyugdíjas 
Művészeti Fesztiválon közel ezren vettek részt. 

(Folytatás az 5. oldalon...)

Becsengettek a karcagi álta-
lános- és középiskolákba. Szep-
tember 1-jén összesen 2015 ál-
talános iskolás, és 1218 közép-
iskolás kezdte meg a 2016/2017-
es tanévet, ebből 194 elsős kis 
diák és 316 kilencedikes jár a 
karcagi iskolákba.

Intézményekre lebontva a Kar-
cagi Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola két tagintéz-
ményében összesen 475 fő kezd-
te meg a tanévet. A Kováts Mi-
hály Általános Iskolai Tagintéz-
ményébe 24 fő (számított létszám 
27), a Kiskulcsosi Általános Isko-
lai Tagintézményébe 27 fő (szá-
mított létszám 31) első osztályos 
tanuló jár. Az Erkel Ferenc Alap-
fokú Művészeti Iskola összlét-
száma pedig 174 fő, ami az év ele-
ji beiratkozásokkal még változhat. 

Az idén húszéves Karcagi 
Nagykun Református Általános 
Iskola 30 elsőssel, két osztályt in-
dított, és összesen pedig 474 fő-
vel kezdte meg az iskolaévet. Az 
Arany János Általános Iskolá-
ban egy elsős osztály indult 15 fő-

vel. Összesen 144 tanulóval vág-
tak neki az idei tanévnek. 

407 tanulóval, ebből két osz-
tályban, 50 elsőssel kezdte meg 
az új iskolaévet a Györffy István 
Katolikus Általános Iskola. 

A Szent Pál Marista Általá-
nos Iskola két 19 fős első osz-
tállyal és 235 fős összlétszámmal 
indította a tanévet. 

A Kádas György Általános 
Iskola és Szakiskolában össze-
sen 100 fő kezdte meg az évet. 
Ebből egy elsős osztály indult 10 
fővel, amely már egy magas lét-
szám, mivel minden gyerek ket-
tes vagy hármas szorzós.

A középiskolák körében a Kar-
cagi Nagykun Református Gim-
názium és Egészségügyi Szak-
középiskolában 73 kilencedikes 
tanuló kezdte meg tanulmánya-
it három osztályba osztva, össze-
sen pedig 338-an vágtak neki az 
új évnek.

A Szentannai Sámuel Gimná-
zium, Szakközépiskola és Kol-
légium 511 fővel indította az is-
kolaévet, ebből négy kilencedikes 
osztályban 147 fő tanul.

A Karcagi SZC Varró István 
Szakgimnáziuma, Szakközép-
iskolája és Kollégiuma 308 fő 
nappali, és 61 fő esti tagozatos 
diákkal kezdte meg a tanévet. 
Négy kilencedikes osztály indult 
96 fővel.

A nyáron minden iskolában 
elvégezték a szokásos tisztasá-
gi festéseket és biztonsági felújí-
tásokat. A Kováts Mihály Tag-

intézményben falikutak cseréje, 
a Kiskulcsosi Általános Iskolai 
Tagintézmény termeiben pedig 
parkettafelújítás és linóleumcsere 
történt. Jelenleg a tornaterem, és 
a mellette lévő két öltöző burko-
latát teszik rendbe – tudtuk meg 
Plósz Csilla intézményvezetőtől. 

A Karcagi Nagykun Reformá-
tus Általános Iskolában is par-
kettáztak, festettek, meszeltek. 

Kicserélték a teljes informatikai 
rendszert, az okos tantermek-
ben a projektorokat. A Kálvin út 
5. szám alatti épületben az infor-
matika szaktanterem teljes gép-
cseréje történt meg, a Varró út 4. 
szám alatt pedig digitális kame-
rarendszert szereltek fel – sorolta 
Földváriné Simon Ilona igazgató. 

(Folytatás a 4. oldalon...)

Nőtt a vendégéjszakák száma

Tanévkezdés a karcagi iskolákban

Képünk a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskolában készült a tankönyvosztáson
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Közéleti szilánkok
Hej, halászok…, 

hej, halászat
Bevallom, már félig megírtam egy más 

témájú jegyzetet, amikor találkoztam egy 
régi, poroszlói halász ismerősömmel és be-
szélgetni kezdtünk. („A török áfium mel-
letti orvosság” címmel kezdtem el rövid-
ke kis glosszámat, visszacsatlakozva egy 
év eleji jegyzetemhez, amelyet azzal in-
dítottam, hogy: „van abban valami diszk-
rét báj, hogy Törökország kap kulcsszere-
pet, az európai migrációs válságban”. Bár 
akkor még nem sok konkrét jel utalt arra, 
hogy a „kulcs” majd zsarolássá is válik. 
Utaltam ugyan az ulti nevű kártyajáték-
ra, ahol a legmagasabb licit a Fedák Sári.)

A régi, poroszlói halász ismerősöm (aki 
azért több mint ismerős, mert érettségi után 
majd két évig én is abban a halászati tsz-ben 
dolgoztam, mint ő, de nem halász munka-
körben) azzal kezdte, hogy hallottam-e a 
csütörtöki Kormányinfóban Lázár János 
kancellária miniszter úr kissé epés megjegy-
zését, miszerint a balatoni vendéglátósoktól 
olyan panaszt kapott, hogy: „micsoda skan-
dalum; a Balaton mellett a vendégeknek 
nem tudnak igazi balatoni halászlét adni, 
mert megszűnt a halászat a magyar tenge-
ren”. De ugyanez a helyzet a Tisza-tó mellett 
is, ott sincs halászati tevékenység. Méltat-
lankodásukat továbbította a nemzetgazda-
sági miniszter úrhoz, aki állítólag azt vála-
szolta: „nem egészen így áll a dolog, aki na-
gyon akarja a vendéglátósok közül, az hoz-
zájuthat”.

Sajnos, egy jó ideje úgy érzékelem, 
hogy a kancellária miniszter úr időnként 
fölöslegesen aggódik olyan témákat illető-
en, amikhez véleményem szerint, nem túl 
sokat érthet. Ilyen például a halászat té-
maköre is. Hovatovább a különféle halak, 
azok elkészítése, és asztalra bocsátásuk. 
Ugyanis a halgazdaság az a terület, ahol 
a vízi élőlényeknek az „élettere” alig külön-
bözik egy jól kezelt halastóban és egy folyó 
vízben. Magyarán, ha ugyanolyan fajtájú 
és minőségű ivadékokat telepítünk egy jól 
kezelt halastóba, mint mondjuk a Tiszába, 
mikor felnőnek fogási méretre, majd ha-
lászlé vagy roston, úgy olajban sült készül 
belőlük, hát halbiológus legyen a talpán, 
aki meg tudja különböztetni, hogy melyi-
ket milyen vízből fogták ki. Függetlenül at-
tól, hogy a táplálékuk különböző volt. Csu-
pán addig lehet megkülönböztetni őket 
külsőre, míg bográcsba, vagy forró olajba, 
esetleg zsírba nem kerülnek.

Régi halász cimborám is bólogatott, 
noha mindketten nagyon sajnálatosnak 
tartjuk, hogy megszűnt a halászat, ez a régi 
magyar mesterség, sok helyütt a folyókban.

-ács-

KÖZÉLET

Megyei hírekKépviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek szeptemberi 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  szeptember 13. 15.30-tól,  
  Városháza 2. terem

Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  szeptember 27. 17.00-tól,  
  Városháza 2. terem

Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  szeptember 20. 15.30-tól,  
  Városháza 2. terem

Gyurcsek János  4. választókörzet  szeptember 19. 8.00-10.00-ig,  
  Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  szeptember 27. 14.30-16.30-ig, 
  Városháza 5. szoba

Karcagi  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  szeptember 12. 15.00-tól,  
  Városháza 2. terem

Szepesi Tibor 7. választókörzet  szeptember 20. 16.00-tól,  
  Kiskulcsosi Ált. Isk.

Pánti Ildikó  8. választókörzet  szeptember 21. 16.00-tól,  
 Kádas György Ált. Isk., Kisújszállási út 45. 

Hatodik alkalommal került megrendezésre Jászberényben a cé-
gek, vállalkozók termékeinek, szolgáltatásainak bemutatására lehe-
tőséget nyújtó gazdasági kiállítás. Szeptember 2-án Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter, a rendezvény fővédnöke megnyitó be-
szédében nagyra értékelte, hogy szülővárosa, a “Nagykunság fővá-
rosa”, Karcag a díszvendége az exponak.

Szükség van az ilyen rendezvényekre, hiszen reálisan számba kell 
venni azt, hogy milyen erősségeink vannak, mikkel rendelkezünk, 
hogyan tudunk ötről a hatra jutni – hangsúlyozta a nemzetgazda-
sági miniszter, majd megnyitotta a háromnapos rendezvényt. A 
megnyitó beszédek után adták át a vásár díjait, ezek közül a vásári 
nagydíjat a karcagi Agrosprint Kft., a vásár díját a jászapáti bútor-
ipari Fort-Kom Kft., a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormány-
zat különdíját pedig a karcagi Laboncz Kft. kapta.

VI. Jász-Expo

Sikerekkel, kitüntetésekkel, 
és egy új üzletház megnyitásá-
val ért véget a nyár, szeptem-
berben pedig a karcagi iskolák-
ban is elkezdődött a tanítás. Az 
elmúlt időszak fontosabb ese-
ményeiről beszélgettünk Dobos 
László polgármesterrel.

- A Hármas Kerületek Kézi 
Aratóversenyén vettek részt júli-
us 16-án a karcagiak Kiskunfél-
egyházán. Milyen sikerekkel sze-
repeltek?

- A karcagi csapat Kálmán Im-
réné vezetésével minden kézi ara-
tóversenyen részt vesz, ez most 
is így történt. Sajnos a rossz idő-
járás miatt az aratóverseny el-
maradt, de a kísérőprogramokat 
megtartották. Volt főzőverseny, 
és az aratók a régi szokásokat, 
hagyományokat mutatták be. A 
zsűri ezeket értékelte, és a kar-
cagiak itt nagyon szép sikereket 
értek el. Én is részt vettem a ren-
dezvényen tapasztalatszerzés cél-
jából, hiszen 2017-ben a Hármas 
Kerületek XIII. Kézi Aratóver-
senyét Karcag rendezi meg. Re-
méljük ott is lesznek majd sike-
rek, és az időjárás is kegyes lesz 
hozzánk. 

- Üzletház nyílt a városköz-
pontban. Milyen hatása van en-
nek a városra?

- Nagy örömünkre szolgál, 
hogy a hosszú évtizedek óta üre-
sen álló, volt Cipőipari Ktsz. he-

lyén üzletház nyílt. Az épület ma-
gánkézben volt, egy vállalkozó 
vásárolta meg, aki három üzle-
tet szeretne ott nyitni. A komoly, 
150 millió forintos beruházás so-
rán tereprendezés és az üzletek 
kialakítása történt meg. Egy üz-
let már működik, ami tudomá-
som szerint nagy sikernek ör-
vend. Ez mindenképpen jó dolog, 
hiszen ezzel a környezet is átala-
kult, megszépült.

- Előző számunkban beszá-
moltunk arról, hogy többen vá-
rosi és megyei díjat vehettek át 
augusztus 20-a alkalmából. Mi-
ről tanúskodnak ezek a díjak?

- Őszinte örömünkre megyei 
díjat kapott dr. Sántha Józsefné 
nyugalmazott tanárnő, a Road 
Service Kft., a Fátyolüveg Kft., a 
Nagykun Horgászegyesület és a 
Nagykun Honvédbanda. Karcag 

Város Önkormányzatának dí-
ját kapta Bene Sándor, Perge Ti-
bor, Orosz István, Labancz Mi-
hály, Ecsedi Sándor László, Sze-
pesi Bence, Romhányi Sándorné 
és Bereczkiné Nagy Erzsébet Éva. 
Minden díjazottnak örülünk, le-
gyen az helyi vagy megyei. A kar-
cagi díjat legalább olyan nehéz el-
nyerni, mint egy megyei, vagy or-
szágos elismerést. Ez is mutatja, 
hogy milyen gazdag ez a város 
szorgalmas, tehetséges emberek-
ben, akik sok-sok pluszt vállalva 
végzik a tevékenységüket, mind-
annyiunk legnagyobb örömé-
re. Mindenképpen meg kell em-
líteni egy országos díjat is: Fehér 
Attila sofőr, aki évtizedeken ke-
resztül dolgozott a Városházán, 
később a Vidékfejlesztési, majd a 
Földművelésügyi Minisztérium-
ban szorgoskodott, miniszteri di-

cséretben részesült. Minden dí-
junkra nagyon büszkék vagyunk, 
és abban is biztos vagyok, hogy 
az utánpótlás kiapadhatatlan, is-
merve az itt élő emberek szorgal-
mát, hozzáállását. Őszintén gra-
tulálok mindenkinek!

- A karcagi iskolákban és óvo-
dákban is elkezdődött a tanév. 
Mit tapasztalt, hogy indult az 
év?  

- A pedagógusoknak és a diá-
koknak ez egy nehezebb időszak, 
hiszen újra vissza kell rázódni a 
nyári vakáció után a tanévkez-
désbe. Bár nem önkormányzati 
fenntartásúak az iskolák, nagy fi-
gyelmet fordítunk a működésük-
re. Tájékozódtam, és úgy tudom, 
hogy zökkenőmentesen kezdődött 
meg a tanév az általános iskolák-
ban és óvodákban is. Szeptember 
elején megnövekszik a forgalom 
reggelente és a koradélutáni órák-
ban a városban, így arra kérek 
mindenkit, hogy nagy figyelem-
mel közlekedjenek. A tanévkezdés 
megtörtént, innentől már a szor-
galmas hétköznapok következ-
nek. A tanulás, a mindenkori ok-
tatási rendszerünk végtelenül fon-
tos számunkra, hiszen ez adja az 
alapot, így kerülhetnek a diákok 
később középiskolába, majd on-
nan a felsőoktatási intézmények-
be, vagy jó szakmunkásként dol-
gozhatnak, és szolgálhatják a vá-
rost, az egész országot. 

Kapás Mónika

„Oktatási rendszerünk végtelenül fontos számunkra”
- villáminterjú Dobos László polgármesterrel -

Forrás: jaszsagonline.hu
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INTERJÚ
„Gyökerek és szárnyak”

- Többféle anyagból készíti al-
kotásait vannak. Hogyan kezdett 
el az egyes irányzatokkal foglal-
kozni?

- Első műveim textilből készül-
tek. Szerettem rajzolni, így érett-
ségi után a Háziipari Szövetke-
zetben tervezőként helyezkedtem 
el. A térben alkotás vágya miatt 
az érdeklődésem a kerámia felé 
terelődött. A karcagi Agyagipa-
ri Szövetkezetnél Sz. Nagy István 
oktatásával kerámiakészítő let-
tem. A családalapítást követően 
ismét a Háziipari Szövetkezethez 
kerültem, és 1989-ben a kunsági 
szűrhímzéses munkáimért meg-
kaptam a Népi Iparművész címet. 
A szövetkezet megszűnése után 
sikerült önálló műhelyt alapíta-
nom 1993-ban. Ez még mindig 
nem volt elég, ugyanis plasztiká-

kat is szerettem volna készíteni. 
A tálaimat, vázáimat, tükreimet 
állatfejekkel, madarakkal, kisebb 
figurákkal kezdtem el díszíteni. 
A férjemmel 1998-ban képzőmű-
vészeti alkotások kivitelezésével 
bővítettük a tevékenységünket, 
amelyeket a mai napig is együtt 
készítünk.

- „Gyökerek és szárnyak” cím-
mel nyílt kiállítása a múzeumban. 
Mire utal ez a különleges cím?

- Szimbolikus jelentése van. 
Most, amikor Európába idegen 
erők törnek be, elgondolkodtam, 
hogy mi lesz velünk, mi lesz Ma-
gyarországgal, a Nagykunság-
gal, hogy alakul a fennmaradá-
sunk? Önmagunkat, a nemzeti 
kincseinket, a kultúránkat meg 
kell őriznünk. Képeimmel üze-
neteket szeretnék továbbkülde-

ni a jövő felé. Azt sze-
retném, hogyha valaki 
belép a kiállításomra, 
akkor az jelentsen ne-
ki is egy kis feltöltődést, 
vagy egy pillanatnyi kis 
elgondolkozást. Ha pe-
dig tetszett neki, akkor 
remélem egy kicsit to-
vább is gondolja: vajon 
mit tehet hozzá, hogy 
a gyökereink is meg-
maradjanak, ugyanak-
kor tovább is szárnyal-
junk? Ha mi az erőn-
ket, tudásunkat to-
vább tudjuk adni, ak-
kor a jövőben a fiatal-
ságnak lesz jobb, mert 
mi vagyunk az alapja 
mindennek. 

- Milyen munkái lát-
hatóak ezen a kiállítá-
son? 

- Próbáltam a leg-
jobb munkáimat úgy 
összeválogatni, hogy 
mindenből legyen íze-
lítő. Textillel már nem 
dolgozom, így a ko-

rábbi munkáimból állítottam ki 
néhányat. Fél éve kezdtem el a ki-
állításra kerülő domborművek 
nagy részét mintázni. Bronzba 
öntésükkel nem volt probléma, 
mert ezeket már régóta készítjük 
a férjemmel. Az igazi kihívást a 
magas tűzön égetett kerámia ké-
pek jelentették. A magastűzű ke-
mencét ugyanis csupán egy hó-
nappal a kiállítás előtt tudtuk 
beüzemelni, és akkortól kezd-
tem kísérletezni vele. Már majd-
nem feladtam, de az utolsó pil-
lanatban mégis sikerült összeál-
lítanom olyan darabokat, ame-
lyekkel én is meg voltam eléged-
ve. Nagy örömömre, másoknak 
is tetszett, és meglepődtek, hogy 
ilyen dolgokat is lehet készíteni.

- Valóban, nemcsak a klasszi-
kus edényeket látom a munkái 

között, hanem állat motívumos 
tükröket, szökőkutakat is. Hon-
nan jött ezekhez az ötlet?

- Régen az emberi lélekhez szim-
bólumokkal szóltak. A fazekas tá-
lamon, az edény fülének folytatá-
saként egy szkíta szarvas fejét for-
máztam meg. A szarvas mindig a 
megújulás, az újjászületés jelképe 
volt, a Hunor és Magor című ké-
pemen pedig az új haza keresését 
szimbolizálja. Őseink a természet-
tel szoros kapcsolatban éltek, tud-
ták a szimbólumok jelentését. A 
tálaimon, képeimen egy-egy üze-
netként próbálom ezeket a szim-
bólumokat megjeleníteni, tovább-
adni. Egy nép csak úgy tud fenn-
maradni, ha ápolja a hagyomá-
nyait, nemzeti értékeit, amellyel 
valójában önmagát viszi tovább.  

- A fazekas és a keramikus ro-
konszakma. Mi különbözteti meg 
mégis egymástól a kettőt?

- A fazekasság egy népcsoport-
nak, egy tájegységnek a motívum-
kincsével, annak formavilágával 
készíti tárgyait. A keramikus pedig 
ötletet vehet népművészetből, de 
„túllép” rajta. Nemcsak egy népi 
vonalat visz tovább, hanem egye-
di elgondolásai vannak, és más az 
anyaghasználata is. Míg fazekas 
agyagnál 1000 fokig égetnek, a ke-
ramikus magastűzű kerámiaégeté-
sénél 1200 fok is lehet. A különbö-
ző eljárás pedig más lehetőségeket 
ad. Magastűzű égetéssel már külté-
ri használatra is tudok színtartóan 
kerámiaképeket készíteni.

- Egyedül alkot, vagy akad segít-
sége? Mennyi idő alatt éri el a vég-
leges formáját egy-egy munkája?

- A kerámiákat teljes egészé-
ben én készítem a kigondolástól, a 
mintázáson keresztül, a kivitele-
zésig. A gipsz öntésénél segítenek 
esetleg a fiúk, de egyébként azt is 
meg tudom csinálni. Egy kerá-
mia dombormű kb. egy hét alatt 
készül el, ha leszámítjuk a mintá-
zási időt, mert az változó. A kerá-

miának meg kell száradni, és leg-
alább kétszer ki kell égetni. Eze-
ket az időket nem lehet lecsök-
kenteni. A bronzöntésnél én se-
gítek a férjemnek. A szoros ha-
táridők miatt a formakészítés, a 
szilikonkészítés és a viaszolás nél-
külem szinte nem valósulhat meg. 

- Vannak előre elkészített, el-
adásra szánt munkái, vagy in-
kább egyedi megrendelésre ké-
szíti termékeit?

- Régebben volt tömegtermelé-
sem is, amikor például a polgár-
mesteri hivataloknak címeres ku-
pákat, vázákat, ajándéktárgya-
kat készítettem. Ez egyre jobban 
lecsökkent, és mostmár inkább 
egyedi megrendeléseim vannak, 
de ez is kevesebb, mert a képző-
művészeti alkotások kivitelezése 
vált a fő tevékenységünkké. 

- Akkor a kerámiázás mára 
hobbivá vált?

- A kerámia már nem jelent 
megélhetést, melléktevékenység-
gé vált, mégis mindig alkotok, ak-
kor is, ha nincs megrendelésem. 
Nekem a kerámia a fő területem, 
és ez nemcsak munka, hanem ki-
kapcsolódás is. A szabadidőmet 
továbbra is arra fordítom, hogy 
alkossak.

- Milyen tervei vannak még?
- A magastűzű kerámia készíté-

sébe már belevágtam, azt szeret-
ném tovább folytatni, és a munká-
imnak mondanivalót adni. Emel-
lett bronzban is szeretnék még al-
kotni. Úgy gondolom, ha valaki-
nek a tehetség megadatik, azt nem 
lehet véka alá rejteni. Talán én is 
rendelkezem ilyen isteni adott-
sággal, amit ha nem csinálhatnék, 
akkor nem lenne az életemnek ér-
telme. Van egy régebbi munkám, 
egy tükör, amire ezt írtam: do ut 
des. Ez magyarul annyit jelent: 
adok, hogy adj. Nekem ez szerez 
örömet, ha adhatok, mert így va-
gyok egyensúlyban.

Kapás Mónika

- interjú Vargáné Györfi Erzsébettel -

A kerámia a fő profilja, de bronzban is alkot, sőt koráb-
ban még szűrhímzéseket is készített. 2014-ben megkap-
ta a Karcag Város Kultúrájáért Díjat. Augusztusban pedig 
önálló kiállítása nyílt a Nagykunsági Kulturális Napokon, 
amely október közepéig tekinthető meg a Györffy István 
Nagykun Múzeumban. Az idáig vezető útról és munkáiról 
beszélgettünk Vargáné Györfi Erzsébettel.

HIRDETMÉNYEK
Tájékoztató

A Karcag Városi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 
meghirdeti a karcagi lakóhellyel rendelkező hallgatók és tanulók 2016. II. 

félévi tanulmányi támogatásáról szóló pályázatát, amely egy naptári 
évben egyszer igényelhető.

A pályázati felhívás és az adatlap letölthető a www.karcag.hu oldalról, vagy 
kinyomtatott formában elvihető a Polgármesteri Hivatalból.

A pályázatot a Karcagi Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. 
(Karcag, Kossuth tér 1. fsz. 52. iroda.) 

A beadás határideje: 2016. szeptember 30.
Az elbírálás határideje: 2016. október 20.

Karcagi Polgármesteri Hivatal

FELHÍVÁS
A Karcag Városi Önkormányzat Adóhatósága felhívja adózóinak 

figyelmét, hogy a gépjárműadó és a helyi iparűzési adó második félévi 
részletének befizetési határideje

2016. szeptember 15-én lejár.
A befizetési postautalványok adózóinknak kiküldésre kerültek!

A befizetéseket az alábbi számlaszámokra kérjük teljesíteni:
12053005-01000953-00400000 Gépjárműadó beszedési számla
12053005-01000953-00300003 Iparűzési adó beszedési számla

További felvilágosítás a Városháza fsz. 40. számú helyiségében kérhető.

Karcag Városi Önkormányzat Adóhatósága
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Az ország minden részéről érkeztek szépkorú fellépők az augusz-
tus 24-26-ig, a bereki strandon megrendezett XXVI. Berekfürdői 
Országos Nyugdíjas Klubtalálkozóra. A Napsugár Nyugdíjas Klub 
tagjai Márkus Ica vezetésével közel 1800 vendéget fogadtak a három 
nap alatt. A színpadon reggeltől estig, egymás után léptek fel a nyug-
díjas klubok képviselői, voltak, akik csoportosan modern táncokkal 
és néptánccal érkeztek, több kórus is énekelt itt népdalcsokrot, nó-
tákat, s volt, aki egyedül verselt, énekelt a szépkorú közönség előtt.

A nagyik fiatalosan ropták a 
bereki színpadon

HÍREK
Dokumentumfilmet forgattak Kisújszálláson

(...folytatás az 1. oldalról)

A Szent Pál Marista Általános 
Iskolában kerékpártárolót készí-
tettek a gyerekeknek, valamint 
egy új tantermet is berendeztek 
– tájékoztatott bennünket Nagy 
Józsefné igazgató. 

Az Arany János Általános Is-
kolában a termek, irodahelyisé-
gek és tornatermek javítása, tisz-
tasági meszelése történt meg – 
mondta Szentesi Nánási Tünde 
megbízott intézményvezető.

A Kádas György Általános Is-
kola és Szakiskolában a nyár fo-
lyamán több tanteremben és kol-
légiumi hálóteremben laminált 
parkettára cserélték a padlót, il-
letve tanteremfestések történtek 
– árulta el Sándorné Szakácsi Il-
dikó tagintézményvezető. 

A Györffy István Katolikus Ál-
talános Iskolában a kézmosókat 
hideg-melegvizes csappal szerel-
ték fel, és mellé kézszárítókat he-
lyeztek. A Kossuth téri épület ter-

meiben felújították és cserélték a 
parkettákat. A tantermek kime-
szelésében a szülők is segítettek. 
A kis iskola új bejárati ajtót is ka-
pott. Felújították a kerítést, az ud-
varon pedig egy játszóteret alakí-
tanak ki. A József Attila úti pa-
nelépületben kicserélték a pa-
nelek csatlakozását záró léceket. 
Nagyobb lett a könyvtár, a nyelvi 
labor új bútorokat kapott – sorol-
ta Kovács Miklós Istvánné igaz-
gató. 

A Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnáziumban a tornaterem 
öltözőinek, és a hozzájuk tartozó 
mosdóknak a teljes felújítása, te-
tőszigetelése történt meg – árul-
ta el Nagyné Serfőző Éva, az in-
tézmény képviseletével megbízott 
igazgatóhelyettes, akivel a tan-
könyvosztás közben beszélget-
tünk. Iskolájukba augusztus 30-
án minden tankönyv megérke-
zett. A tanárok évfolyamonként 
és osztályonként, majd tanulón-
ként szétválogatták a könyveket, 

amelyeket szeptember 1-jén ve-
hettek át a diákok. 

A Szentannai Sámuel Gimná-
zium, Szakközépiskola és Kollé-
gium az osztálytermek felújítá-
sa mellett az élelmiszeripari kép-
zéshez kapcsolódóan egy új pá-
linkafőző berendezést állított be. 
Ezt a NAV ellenőrzi, hogy lehes-
sen használni. Ezenkívül a park 
is megszépült – mondta Gyökeres 
Sándor igazgató. 

A Varró István Szakiskola, Szak-
középiskola és Kollégium igazga-
tója, Szabó István elmondta, hogy 
iskolájukban az a speciális hely-
zet van, hogy a tisztasági mesze-
léseket, festéseket és a kisebb javí-
tásokat a tanulók gyakorlatuk ke-
retében év közben megcsinálják. 
Így ezzel nem kell a nyári szünetre 
koncentrálniuk. A komolyabb kar-
bantartási és felújítási munkálatok 
azonban csúsztak, ezeket szeretnék 
minél hamarabb elkezdeni.

Kapás Mónika

Tanévkezdés a karcagi iskolákban

Meghívó
A 8. számú választókerület önkormányzati 
képviselője „városismereti sétára” hívja és

 várja a választókerület 
lakóit és az érdeklődőket.

(Nagyszülő - szülő - unoka korosztályig.)

Időpont: 
2016. szeptember 14. (szerda) 14.30 és 15 órai kezdettel

Úticél: 
Orvostörténeti és Patika-kiállítás megtekintése a 

Széchenyi sugárút 45. szám alatt 
(A kiállítóterem befogadóképessége miatt fogadjuk az 

érdeklődőket a jelzett két időpontban.)

Idegenvezetőnk: 
dr. Nagy Molnár Miklós, 

a Györffy István Nagykun Múzeum igazgatója

Találkozó: 
a kiállítóterem bejáratánál

A városismereti sétát esős időben is megtartjuk.
Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár: 

Pánti Ildikó,
 a 8. számú választókerület 
önkormányzati képviselője

Áruló vagy hős volt-e Görgei 
Artúr - erről készít most egy té-
vés ismeretterjesztő-dokumen-
tumfilmet Simon Judit rende-
ző. A film több lovas jelenetét 
augusztus 27-én Kisújszálláson, 
a Nagykun Nádor Huszár Ban-
dérium tagjaival vették fel. 

- Honnan jött a film ötlete? - 
kérdeztük a rendezőtől.

- Az ötlet, hogy Görgei Artúr-
ról forgassak dokumentumfilmet, 
onnan jött, hogy néhány éve elol-
vastam Pethő Sándor Görgeiről 
szóló könyvét, amelyet rendkívül 
izgalmasnak találtam. Olyan rész-
leteket tudtam meg Görgei életé-
ről, amit az iskolákban nem taní-
tottak, és a március 15-ei ünnep-
ségeken sem nagyon lehetett hal-
lani. A könyvet olvasva arra gon-
doltam, milyen jó lenne ezt az iz-
galmas életet dokumentumfilm-
ben feldolgozni, hogy a szélesebb 
közönség is megismerhesse. Az 
”Isten veled Görgey” - Áruló vagy 
hős? - Görgei Artúr megítélése a 
világosi fegyverletételtől napjain-
kig címmel most készülő doku-
mentumfilmben szeretném hite-
lesen bemutatni Görgei szerepét 
a magyar történelemben, és azt 
a sztereotípiát is eloszlatni, ame-
lyet a történettudomány többször 
is cáfolt, hogy ő a magyar szabad-
ságharc árulója volt - sorolta Si-
mon Judit.

- A most készülő film arra a 
kérdésre is választ ad, miért ala-
kulhatott ki Görgei áruló-míto-
sza. Felidézzük azokat az okokat, 
eseményeket, amelyek elvezethet-
tek ennek a mítosznak a kialaku-
lásához. Elmondjuk, hogyan ala-

kult Görgei megítélése a szabad-
ságharc bukása után, az 1867-
es kiegyezés után, életének utol-
só éveiben, a két világháború kö-
zött, a Kádár-korszakban és nap-
jainkban. A filmnek aktualitása 
is van, hiszen a 2016-os év Görgei 
halálának 100. évfordulója, 2018-
ban pedig születésének 200. évfor-
dulóját ünnepeljük. (Görgei Ar-
túr 1818. január 30-án, a szepes-
ségi Toporcon született, 1916. má-
jus 21-én halt meg Budapesten.) A 
filmben egy átfogó életrajzi képet 
is adunk Görgei születésétől ha-
láláig, hiszen 67 évvel élte túl az 
1848/1849-es szabadságharc bu-
kását, s túlélte majdnem az összes 
harcostársát, és még megélte az I. 
világháború kitörését is. A film-
ben szó lesz gyerekkoráról, csa-
ládjáról, iskoláiról, katonai pálya-
futásáról, a vegyész Görgeiről, aki 
kémiai tanulmányokat folytatott 
Prágában, miután 1845-ben kilé-
pett a cs. kir. hadseregből. Bemu-
tatjuk az 1848/49-es szabadság-

harc hadvezérét, beszélünk a sza-
badságharc bukása utáni klagen-
furti száműzetéséről és a Visegrá-
don eltöltött utolsó éveiről. A film-
ben megszólalnak az 1848-as sza-
badságharcot és Görgei Artúr éle-
tét jól ismerő neves történészek, 
hadtörténészek, egyetemi tanárok, 
mint Hermann Róbert, Pelyach 
István, Kedves Gyula. Hajduk Kár-
oly színművész szereplésével idé-
zünk majd Görgei Artúr levelei-
ből és emlékirataiból. Bejátszunk 
abból a fekete-fehér archív moz-
gófilmből is, amely az idős Görgei 
visegrádi látogatását örökíti meg 
- sorolta Judit. A rendező munká-
ját Pokrián Péter operatőr és Gaál 
Zoltán hangmérnök segítette Kis-
újszálláson, ahol a hagyományőr-
ző Nagykun Nádor Huszár Bandé-
rium tagjaival (Horváth György, 
Orbán Zoltán, Tóth Mihály, Vas 
Ferenc, Vallyon Béla, Szőke Zsig-
mond és Nagy Ferenc) csatajelene-
teket forgattak.

DE
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Júniusban Megyei Úszó Bajnokság, Logopédiai tábor és Úszótá-
bor került megrendezésre, júliusban pedig immár második alkalom-
mal az Akácliget nap. A ,,Karcag testvérvárosaiért” Közalapítvány 
Kuratóriuma az idei évben első alkalommal Ifjúsági találkozót szer-
vezett, ahol Karcag város testvérvárosainak tanulóit látták vendégül. 
Mindezeken túl a Magyar Fürdőszövetség által országosan meghir-
detett Strandok éjszakája programba is bekapcsolódott a fürdő, ahol 
hosszabbított nyitvatartással várták a vendégeket, valamint szabad-
téri vetítéseket tartottak, amelyek keretében az érdeklődők mozifil-
meket és a labdarúgó EB döntőjét tekinthették meg a medencékből. 

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel szeptember 9-től újraindul-
nak az éjszakai fürdőzések, amelyek során a szokásostól eltérően, a 
fürdő 20 óra helyett éjfélig tart nyitva, és igénybe lehet venni mind 
a kül-, mind a beltéri medencéket. A nyár szezonzáró rendezvénye a 
szeptember 16-18-a között megrendezésre kerülő XV. Karcagi Moto-
ros találkozó, amely számára a fürdő biztosítja a helyszínt. 

A szezonon kívül a beltéri, valamint a gyógy I. és II. külté-
ri medencék továbbra is működni fognak, a wellness részleg pe-
dig infraszaunával, finnszaunával, merülőmedencével, jakuzzival 
és szoláriummal várja vendégeit, ahol szakképzett szaunamester 
segítségével rendszeresen szaunaceremóniákat tartanak. A fürdő-
nek külön gyógyászati részlege is van, ahol balneoterápiás kezelé-
sek, medencefürdő, gyógyvizes kádfürdő, súlyfürdő, szénsavfür-
dő, gyógymasszázs, víz alatti vízsugár masszázs, víz alatti csoportos 
gyógytorna áll a beutalóval érkező vendégek rendelkezésére. A kar-
cagi gyógyvíz magas sótartalma miatt kiválóan alkalmas mozgás-
szervi megbetegedések kezelésére, nőgyógyászati panaszok enyhíté-
sére, bőrbetegségek gyógyítására, valamint krónikus degeneratív ge-
rinc- és ízületi betegségek, kezdődő gerincsérv, törések és ortopédiai 
műtétek utáni rehabilitációra. Nem áll meg az élet a nyári szezon be-
fejeztével sem, hiszen az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő egész év-
ben kitűnő lehetőségeket kínál a pihenni, kikapcsolódni és gyógyul-
ni vágyók számára.

Erdei Orsolya

INTERJÚ

Medgyesi Edit, a Kátai Gá-
bor Kórház Pszichiátriai Reha-
bilitációs Osztályának főnővé-
re, a Magyar Ápolási Egyesület 
elismerő oklevelét vehette át az 
Ápolónők nemzetközi napja al-
kalmából. A kórházban keres-
tük fel őt, hogy pályájáról és az 
ápolásszakmáról beszélgessünk 
vele, de azt is megtudtuk, hogy 
a szakmai elhivatottság mellett 
a testmozgásnak is fontos helye 
van az életében.

- A szakma elismerését. Na-
gyon örültem, hogy rám is gon-
doltak a javaslattévők. A minden-
napokban nem feltétlenül azért 
dolgozunk, hogy kitüntetést kap-
junk, hanem tesszük a dolgunkat, 
mert ez a munkánk. Szolnokon a 
Megyeházán vehettem át a díjat 
és nagyon felemelő érzés volt.

- Ápolónők, az Ápolási Egye-
sület tagjai. Úgy tudom, hogy he-
lyileg tesznek javaslatot a kórhá-
zakban a jelöltekre, és közülük 

kerül ki. Most, ha jól emlékszem, 
akkor a megyéből három ember 
kapta meg.

- A Gábor Áron Gimnázium 
és Egészségügyi Szakközépisko-
lában érettségiztem, ahol általá-
nos ápoló és általános asszisztens 

képesítést szereztem. 
Pályakezdő ápoló-
ként véletlenül ke-
rültem a Pszichiátri-
ai Osztályra. Érett-
ségi előtt nem adtam 
be a jelentkezésemet 
egyik osztályra sem. 
A nyári szünet végén 
indultam el munká-
ra jelentkezni és ak-
kor itt volt hely, mert 
egy kolléganő visz-
szamondta a jelent-
kezését. 20 évig dol-
goztam ápolóként, 
majd volt egy kis ki-
térő. Amikor elvé-
geztem a főiskolát, 
akkor átmenetileg 
helyettesítettem az 
Ápolási Osztályon az 
éppen GYES-en lévő 

főnővér kolléganőt. 2010-ben ke-
rültem a Pszichiátriai Rehabilitá-
ciós Osztályra. 

- A szakmai érdeklődésem már 
gyerekkorban megvolt az egész-
ségügy iránt, és ez fenn is ma-
radt. Ezért nem volt kérdéses a 
pályaválasztás, hogy nyolcadik 

osztály után hová adom be a je-
lentkezést. Abban az időben há-
rom helyet kellett megjelölni, há-
rom iskolai képzést, és én mind a 
három helyre egészségügyi kép-
zőintézetet írtam be. Minden-
képpen egészségügyben szeret-
tem volna dolgozni. Minden tet-
szett, amit addig a kórházban lát-
tam, aztán később rájöttem, hogy 
ápolónak lenni ennél kicsit bo-
nyolultabb, összetettebb dolog. 

- A szakma iránti érdeklődés 
mindenféleképpen fontos. Az-
tán nyilván kell elhivatottság is, 
mert azok tudnak a pályán ma-
radni, akikben benne van az el-
hivatottság is.

- Szerintem, aki ápolónak jön, 
azért teszi, mert szeretne segíte-
ni az embereken. A mi munkánk 
is hozzájárul, szükséges ahhoz, 

hogy a betegek meggyógyuljanak, 
jobban legyenek, vagy javuljon az 
állapotuk, még ha a teljes gyógy-
ulás már nem is érhető el. Ezek az 
elért eredmények azok, amik to-
vább motiválják az embert.

- Osztályvezető ápolóként a 
munkaidőm jelentős részét az ez-
zel járó feladatok teszik ki. Ezek 
vezetési, szervezési feladatok, kap-
csolattartás a kórház különböző 
területeivel az ügyek intézése so-
rán. Kevesebb időt töltök a bete-
gek között, mint ápoló koromban.

- Általában olyan dolgokkal, 
amelyek mozgással kapcsolato-
sak, mert a fizikai aktivitás jó a 
szellemi leterheltség ellen. Szere-
tek utazni, kirándulni, biciklizni. 
Többször voltam hosszabb-rövi-
debb biciklitúrákon. A leghosz-
szabb a Balaton körüli túra volt, 
amelyet a város szervezett. Egy-
szer mindenkinek ajánlom kipró-
bálni.

Erdei Orsolya

„Nem volt kérdéses a pályaválasztásom”

- Mit jelent Önnek ez a ki-
tüntetés?

- Kik kaphatják az oklevelet?

- Mióta dolgozik a Pszichi-
átriai Rehabilitációs Osz-
tály főnővéreként?

- Miért választotta ezt a pá-
lyát?

- Tehát mondhatjuk, hogy 
ez a szakma erős elhivatott-
ságot feltételez?

- Sokat hallunk arról, hogy 
napjainkban nem egyszerű 
ápolónak lenni. Miért ér-
demes mégis ezt a hivatást 
választani?

- Pontosan milyen felada-
tokat lát el nap mint nap?

- Mivel foglalkozik szívesen 
a szabadidejében? 

Nőtt a vendégéjszakák száma TÁJÉKOZTATÁS 
ÚTLEZÁRÁSRÓL 

Ezúton tájékoztatjuk a 
tisztelt lakosságot, hogy 
2016. szeptember 19-én 
(hétfőn) 8.30-18.00 óráig 

TELJES ÚTLEZÁRÁSRA 
kerül sor az 

AUTÓMENTES NAP 
programjai miatt:

 - a Rendőrségi szerviz út Püs-
pökladányi út felőli oldala;

 - a Kossuth tér (a református 
templomtól a Dózsa György 
útig);

 - a Horváth Ferenc utca (a 
Táncsics krt. saroktól a 
Madarasi u. 1-3-ig, a Karcagi 
Nagykun Református Gim-
názium és Egészségügyi 
Szakközépiskola épületéig);

 -  a Kossuth téri szerviz út 
(Dózsa György u. 2. számtól 
- a Horváth Ferenc utcáig).

A fenti útszakaszokon 
6.00 -18.00 óráig 
PARKOLNI TILOS!

A Madarasi és a Kálvin út, 
Kunmadaras irányába folya-

matosan járható.

Kérjük megértésüket és együtt-
működésüket a rendezvény si-
keres lebonyolítása érdekében!
Köszönettel 

 a Rendezők
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OTTHON

Szőlős-mascarponés torta

 - 25 dkg fagyasztott leveles tészta
 - 5 dkg liszt
 - 50 dkg mascarpone
 - 15 dkg cukor
 - 1 citrom reszelt héja
 - 1 kk. vaníliaaroma
 - 25 dkg szőlő

 - A felengedett leveles tésztát lisz-
tezett gyúródeszkán vékonyra 
nyújtjuk, és beletesszük egy hul-
lámos szélű tepsibe, hogy a széle kilógjon. Hűtőbe tesszük, ameddig a töltelé-
ket elkészítjük. 

 - A mascarponét összekeverjük a cukorral, a citrom reszelt héjával és a vanília-
aromával. Utána ráöntjük a tésztára, elsimítjuk, a tetejét kirakjuk megmosott, 
félbevágott szőlőszemekkel, és a tészta szélét ráhajtjuk. 

 - 180 fokon készre sütjük. Ha elkészült, hagyjuk kihűlni, és szeletelve, porcu-
korral megszórva tálaljuk.

Hozzávalók 

Elkészítése

Forrás: Internet

Virághagymák ültetése

Jubileumi motorostalálkozó-
ra várják az érdeklődőket az 
Akácliget Gyógy- és Strandfür-
dőben szeptember 16-18. között. 
A tizenötödik alkalommal meg-
rendezésre kerülő találkozó cél-
ja a barátságok ápolása és Kar-
cag hírnevének öregbítése.

Már nemcsak a környékről, ha-
nem az ország minden pontjáról 
érkeznek motorosok, sőt még ha-
tárainkon túlról is egyre többen 
jönnek - tudtuk meg Sánta Lász-
lótól, a rendezvény főszervezőjé-
től. 

Nagyon sokan érkeznek Romá-
niából, Szlovákiából, de előfordult 
már, hogy holland, belga és német 
látogatók is voltak. A felsorakozó 
motorok pedig rendkívül változa-
tosak és látványosak: a szocialis-
ta kétütemű motoroktól a nyuga-
ti veteránokon át, a mai nagy mo-
torokig minden előfordul közöt-
tük. Szoktak lenni háromkerekű 

trike-ok is, de híres amerikai, il-
letve brit motorkerékpárgyárak 
termékeinek egy-egy példánya is 
előfordul. Mindez nem kiállítás 
jelleggel, hanem van, akinek az 
a motorja, és azzal jön - mondta 
Sánta László. 

A kulturális programok kedve-
lőire is gondoltak, a Tűzoltó Tör-
téneti Kiállítóterembe látogathat-
nak el szombat reggel az érdeklő-
dők. 14 órától pedig motoros fel-
vonulás lesz a város utcáin, for-
galomkorlátozásra azonban nem 
kell számítani. Az estéket zene-
karok koncertjeivel zárják: Ka-

binláz, Action, Hollywood Rose, 
Living Steel, Goat Head On The 
Grave, Heartkiller, Moby Dick, 
Nemcsak Berry. Szombat éjszaka 
pedig egy extra meglepetéssel is 
készülnek. A szervezők nemcsak 
a motorosakat várják a találkozó-
ra, hanem mindenkit, aki kicsit is 
érdeklődik a motorok iránt.

Kapás Mónika

Jubileumi motorostalálkozó 
a fürdőben

HIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk Karcag város lakosságát, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteit, 

vallási közösségeit arról, hogy Karcag Városi Önkormányzat a jelenleg hatályos
 - Karcag Város Településszerkezeti tervének,
 - Karcag Város Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének

módosítását határozta el.
A Településrendezési terv módosításának dokumentumai megtekinthetőek a Polgármes-

teri Hivatal 25. számú helyiségében, munkaidőben, illetve Karcag város weboldalán az aláb-
bi címen: www.karcag.hu

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a telepü-
lésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdés a.) pontja és (3) bekezdése alapján kérem, 
hogy a Településrendezési eszköz módosításával kapcsolatos véleményüket, észrevételeiket, 
javaslataikat a hirdetmény megjelenésétől számított 15 napon belül, írásban tegyék meg. Írá-
sos véleményüket a következő címre küldjék meg:

Karcag Város Polgármesteri Hivatala
Farkas Renáta főépítész részére

5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Amennyiben a meghirdetett anyaggal kapcsolatban kérdésük van, kérem keressék telepü-

lésünk főépítészét:
Farkas Renáta főépítész: (30) 549-4591

Hirdetmény
Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy 
Karcag településen a Helyi 
Választási Iroda, a Válasz-
tási Információs Szolgálat 
elérhetőségei az alábbiak:

Vezetője: 
Rózsa Sándor, jegyző
Székhely: 
Karcagi Polgármesteri Hivatal,
5300 Karcag, Kossuth tér 1. sz., 
I. emelet 28. iroda
Tel.: 59/500-610; 59/500-642
Fax: 59/311-998
E-mail: phkarcag@ph.karcag.hu

Rózsa Sándor
Helyi Választási Iroda vezetője

Hirdetmény
Tisztelt Választópolgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Vá-
lasztási Bizottság elérhetőségei az alábbiak:
Választott tagok: 

elnök: Dr. Zsembeli József, Karcag
elnökhelyettes: Kapcsándiné Dr. Abonyi Katalin, Karcag 
tag: Baranya Pál, Kunhegyes

Választott póttagok: 
Pintér Lászlóné, Karcag
Sipos Ferencné, Karcag

Székhely: Karcagi Polgármesteri Hivatal, 
 5300 Karcag, Kossuth tér 1. sz.
Tel.: 59/500-610; 59/500-642 Fax: 59/311-998
E-mail: jegyzo@ph.karcag.hu

Rózsa Sándor
Jász-Nagykun-Szolnok 03. sz. OEVI vezetője

A tulipán, nárcisz, jácint és egyéb méltán nép-
szerű, tengernyi színben pompázó tavaszi hagy-
mások virághagymáit ősszel, október közepéig, 
még a fagyok beállta előtt érdemes elültetni. Nem-
csak a kertekben, hanem erkélyeken és teraszokon 
is nevelhetjük őket balkonládákban, cserepekben.

Ültetés előtt győződjünk meg arról, hogy hagy-
máink egészségesek, nem penészesek, léhák vagy 
sérültek. Válasszunk ki egy napos, jó vízátereszté-
sű területet, ahova a hagymákat ültethetjük. La-
zítsuk meg a talajt és ássuk ki a megfelelő mély-
ségű ültetőgödröt. Ez általában a hagyma átmé-
rőjének a kétszeresét-háromszorosát jelenti. Érde-
mes csoportokba ültetni őket, hogy majd a virág-
zó növények jobban érvényesüljenek kertünkben. 
Így a hagymákat elég egymástól pár centiméter-
re ültetni úgy, hogy gyökérkezdemények kerülje-
nek alulra. Tehetünk az ültetőgödör aljára egy kis 
komposztot is, növényünk meghálálja majd. Miu-
tán a hagymák a talajba kerültek, takarjuk le föld-
del és öntözzük be. Végül lehullott falevéllel, fű-
nyesedékkel takarjuk be őket, hogy a komolyabb 
fagyoktól megóvjuk növényeinket.
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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 telefonszámon!

Lapzárta: 
2016. szeptember 12. (hétfő) 12 óra

Tájékoztatjuk a 
tisztelt lakosságot, 

hogy a Karcag MÁV állomás 
felvételi és kiszolgáló épület 
felújítására közbeszerzés út-
ján a MÁV Zrt. 2016. augusz-
tus 11-én szerződést kötött a 
PRÍM ÉPÍTŐ Építőipari Kft-
vel. A felújítás során megújul 
az épület teljes homlokzata és 
utasforgalmi terei. Emellett 
buszforduló létesül, és az épü-
let két végén parkok kerülnek 
kialakításra. A kerékpártáro-
lók száma jelentősen bővül.

A munka tervezett 
befejezése 

2017 márciusára tehető.

A felújítás időtartama alatt a 
jegykiadás és utasváró, vala-
mint a kereskedelmi, és szoci-
ális egységek az épület mellett 
elhelyezett konténercsoport-
ban kerülnek kialakításra. A 
peronok megközelítésére az 
aluljáró továbbra is igénybe 
vehető marad. 

Az okozott kellemetlensége-
kért szíves elnézésüket kérjük!

MÁV 
Magyar Államvasutak Zrt.

Hirdetmény
Jász-Nagykun-Szolnok Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 

Iroda vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 77. § alapján, a 2016. ok-
tóber 2. napjára kitűzött országos népszavazásra a szavazókörök számának, sorszámának, te-
rületi beosztásának, valamint a szavazóhelyiségek címének megállapítása tárgyában megho-
zott 9888 11/2013. számú, 2013. július 30. napján kelt határozata módosításáról meghozta az 
5639 30/2016. számú határozatát, amely alapján a Karcag 009. számú szavazókör címe József 
Attila utca 2. (Egyesületi Ház)-ról, Kálvin út 4. (Múzeum)-ra változik.

Fenti határozat, mellékleteivel együtt megtekinthető a Karcagi Polgármesteri Hivatal hir-
detőtábláján (5300 Karcag, Kossuth tér 1. sz.), valamint Karcag város hivatalos honlapján 
(www.karcag.hu).

Karcag városban a szavazókörök száma: 16, sorszáma 001-016-ig terjed.
A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára, valamint az átjelent-

kezők szavazatainak leadására kijelölt szavazókör: 001. számú szavazókör.

Szavazókörök sorszáma és címe Karcag városban:
 001 - Madarasi út 1-3. (Református Gimnázium)
 002 - Zöldfa utca 48. (Kátai Gábor Kórház)
 003 - Dózsa György út 4. (volt Általános Iskola)
 004 - Zöldfa utca 32. (Óvoda)
 005 - Dózsa György út 5-7. (Déryné Művelődési Központ)
 006 - Zádor utca 3. (Általános Iskola)
 007 - Kossuth tér 4. (Általános Iskolai Központ)
 008 - Kossuth tér 11-13. (Tüdőszűrő helye)
 009 - Kálvin út 4. (Múzeum)
 010 - Püspökladányi út 33. (Családsegítő Központ)
 011 - Arany János utca 13-15. (Általános Iskola)
 012 - Villamos út 109. (Városgondnokság)
 013 - Szentannai Sámuel utca 18. (Középiskola)
 014 - Kisújszállási út 112. (Általános Iskola)
 015 - Kisújszállási út 24. (Tiszamenti Reg. Vízművek)
 016 - Kisújszállási út 45. (Szakiskola)

Rózsa Sándor
a Jász-Nagykun-Szolnok

03. sz. OEVI vezetője
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2016. szeptember 9. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Karcagi Tükör
 - Tanévnyitó
19.05 Nagykunsági Krónika - közéle-
ti magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Földváriné Simon Ilona
 Téma: Ünnepi hétre készülnek
 Karcagi hírek
 - Polgármesteri hírpercek
 - Tanévkezdés
 - Felújítás az óvodában
 - Bereki Vigasságok
 - Konyhakertek Karcagon
 - Mezőgazdasági helyzetkép
 Háttér  
 Vendég: Labancz Mihály            
 Téma: Városi kitüntetések
20.30 Nagykunsági Kulturális Napok 4.
 Koncert a kulturális napokon

2016. szeptember 13. kedd          
(ism. szerda)
18.00 Műsorajánlat 

18.05 Jöjjetek Hozzám – református 
istentisztelet
19.05 Karcagi hírek
19.30 A Hit Szava – római katolikus 
szentmise
20.20 Karcag Sport: Karcagi SE - Kun-
szentmártoni TE megyei I. osztályú baj-
noki labdarúgó mérkőzés 

2016. szeptember 15. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Karcag Sport - összefoglaló
18.30 Tour de Opera
19.05 Nagykunsági Krónika - közéle-
ti magazin
 Aktuális kérdések
 Téma: Új igazgató a „Varró”-ban
 Karcagi hírek
 - Horgászverseny
 - Koncert után
 - Asztalitenisz
 - Kiállítás
 Háttér
 Téma: Megyei elismerések
20.30 Térségünk:
 Magyarok kenyere
21.00 Bereki Vigasságok 5.0

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. szeptember 03.

Angyal Zsuzsanna - Bihari Antal

Olajos Zsuzsanna - Balogh 
László
 
Boros Valéria - Pádár Gábor

Születés
2016. szeptember 01.
Barát Rozália - Tóth János
Kg., Albert utca 10.

Gergő

Mészáros Barbara - Szabó Zoltán
Kg., Kungát utca 7.

Zoé Laura

Halálozás
Tasi Pálné 
(Farkas Mária) 
 (1942)

Budai Gábor 
 (1933) 

Szabóné Mándi Juliánna 
 (1940)

Szeptember 10. (Szombat)
8-13 óráig 

 Főtér Gyógyszertár 

 (Horváth Ferenc utca 1.)

9-20 óráig 

 Alma Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Szeptember 11. (Vasárnap)
9-12 óráig 

 Főtér Gyógyszertár

 (Horváth Ferenc utca 1.)

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).

Szeptember 10-11. Dr. Domán György Karcag, Ady Endre utca 58. Tel.: 06/30-434-5950

Szolnoki telephelyű nemzetközi 
fuvarozással foglalkozó cég 

keres magyar-olasz, magyar-német, nem uniós munkákra! 
Jelentkezési feltétel: TIR vizsga, E kategóriás jogosítvány, 

minimum 2 éves nemzetközi gyakorlat.  
Fizetés megegyezés szerint. 

Elérhetőség: 06/56-210-725 (munkanapokon), 06/30 -218-8777

gépkocsivezetőket 
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Ingatlan
Eladó kockaház (100 m2-es, benne két 
szoba, fürdőszoba, konyha, továbbá 
hozzátartozik egy 60 m2-es alsóépü-
let) a főtértől 2 percre. Rendezett kert-
tel, gáz- és cserépkályhafűtéssel. Tel.: 
06/30-439-4839, 06/30-328-3533. 

Karcagon, téglából épült, összközmű-
ves kertes ház, betegség miatt eladó. 
(További építési lehetőség bontás nél-
kül megoldható.) Tel.: 06/30-635-9662.

Karcagon, a Szivárvány utca 27/B alatt 
családi ház eladó, továbbá az Attila ut-
ca 17. szám alatt üzlethelyiségek el-
adók. Tel.: 06/30-218-9818, 06/59-886-
690.

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 fél-
szobás, légkondis, erkélyes) lakás el-
adó. Tel.: 06/59-313-697.

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

Eladó Karcag központjában egy 90 m2-
es lakás, 22 m2 garázs és tároló. A laká-
son a nyílászárók műanyagok és hőszi-
geteltek. A fűtés gázkonvektor és cse-
répkályha kandalló a nappaliban. Tel.: 
06/30-394-1350.

Karcagon, a Sándor utca 4. szám alatt, 
3 szobás, összkomfortos lakóház, 1000 
m2-es telken eladó. Ára: 5,9 M Ft. Tel.: 
06/20-476-0217.

Háromszobás családi ház, teljes köz-
művel, központi fűtéssel (kétféle fűté-
si lehetőséggel, gáz- és vegyes tüzelés) 
eladó. Tel.: 06/59-300-129.

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

Eladó Karcagon, a Kisföldek közt egy 
gyönyörű kivitelezésű, másfélszobás 
családi ház, nagy telekkel, gyümölcs-
fákkal, és Berekfürdőn egy építési te-
lek. Irányár: 14 M Ft (a kettő együtt). 
Tel.: 06/30-514-6521.

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

Karcagon, a buszpályaudvarral szem-
ben, kétszobás, különálló, összkom-
fortos házrész eladó, vagy tömblakás-
ra 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 alsóépület-
tel eladó, vagy elcserélhető, központi tár-
sasházi lakásra 2. emeletig. Érdeklődni: 
Karcagon, az Arany János utca 4. szám 
alatt. Tel.: 06/59-400-954, 06/30-518-1425.

Karcagon, kétszobás, összközműves, 
kertes családi ház eladó. Tel.: 06/30-
567-0792.

Karcagon, főtérhez, piachoz közel, 712 
m2-es telken, teljes közművesített ház, 
felújításra vagy bontásra, telekáron el-
adó. Érdeklődni: Karcag, Kacsóh utca 
21. szám alatt. Tel.: 06/30-478-2714.

Karcagon, 70 m2-es, téglaépítésű, új-
szerűen felújított, összközműves csalá-
di ház eladó, vagy elcserélhető a máso-
dik emeletig, értékegyeztetéssel. Tel.: 
06/30-835-1910. 

Kiadó lakások Karcag főterén, egy és 
kétszobás, komfortos családi házak. 
Tel.: 06/20-563-5087.

Eladó Karcagon, a vásárcsarnoknál, ve-
gyes ingatlan (250 m2 üzlet és egy és 
kétszobás lakások), valamint új családi 
ház. Tel.: 06/20-563-5087.

Eladó Karcagon, a Kisvénkert, Kékvirág 
utcában egy másfél szobás, kis családi 
ház. Tel.: 06/20-563-5083.

Karcagon, kétszobás, összkomfortos, 
gáz- és cserépkályha-fűtéses családi 
ház eladó. Tel.: 06/70-326-4824, 06/30-
497-9616, 06/30-447-3918.

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

Kopasztott kövér kacsa kapható min-
den pénteken, csak megrendelés-
re, amit csütörtök délig lehet leadni. 
Karcag, Soós István utca 12. Tel.: 06/59-
311-969, 06/30-244-5160. 

Játékos kiscicák szerető gazdiknak aján-
dékba elvihetők. (Féregtelenítve, 1 db 
iromba és 1 db fekete.) Tel.: 06/30-545-
6653.

Vegyes
Mindennemű régiség és teljes körű 
hagyaték felvásárlás! Bútorokat, fest-
ményeket, órákat, porcelánokat, dísz-
tárgyakat, paraszti használati tárgya-
kat, eszközöket, bödönt, kannát, áll-
ványos babafürdőkádat, mosóteknőt, 
sózóteknőt, kanapét, konyhaasztalt, 
kredencet, komódot stb., vásárolnék. 
Tel.: 06/20-996-1346.

Diódaráló, mákdaráló, mosógép, ve-
gyes poharak és tányérok, indukciós 
főzőlap, magnós autórádió, gázkály-
ha (palackkal), bevásárlókocsi, állóven-
tillátor és elektromos masszírozó el-
adó. Tel.: 06/20-572-6285.

Akkumulátorok széles választéka (sze-
mély- és teherautóhoz, motorkerékpár-
hoz, elektromos kerékpárhoz, munka-
gépekhez) Karcagon, a Kossuth Lajos 
utca 22. szám alatt. Tel.: 06/30-255-
6742.

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

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

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

Zománcos nagy lábasok, befőttes üve-
gek, vájling, elektromos fúrógép, ame-
rikánerfúró, gyalu, előszobai kombinált 
szekrény, ruhafogas (tükörrel) eladó. 
Tel.: 06/59-401-959.

Kanapé, rekamié, kétrészes mosogató-
szekrény, 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 építkezésből kimaradt beton-
cserép (30x42-es, 150 db, 95 Ft/db) a 
tüzépi ár feléért. Tel.: 06/30- 219-6813.

Karcagon, új babahordozó, 150 lite-
res fürdőkád (nem használt, kis ütő-
déssel), 1 db erős kasza, üst (70 literes), 
gáztűzhely (3 égős), talpas állványlétra 
(2 db) eladó, és a Déli temetőben két-
személyes sírhely átadó (műkőből, fed 
lappal, járdával). Tel.: 06/59-400-526. 
Érdeklődni a délutáni órákban.

Franciaágy és Lucznik varrógép eladó. 
Tel.: 06/30-567-0792. 

Kukoricamorzsoló és 2 db 200 literes mű-
anyag hordó eladó. Tel.: 06/59-300-129.

Eladó 3 db háttámlás falóca, falra sze-
relhető TV-tartó (2db, állítható), por-
zsák nélküli porszívó, gáztűzhely, Swing 
hasizomerősítő pad, és 1 db szivattyú. 
Tel.: 06/30-835-1910.

Szekrénysor, sarokülő, konyhaasztalok, 
hokedli, párnázott székek, fotelok, do-
hányzóasztal, szennyesláda eladó. Tel.: 
06/30-435-9450.

Automata mosógép eladó. Tel.: 06/30-
733-0220.

Eladó gáztűzhely, monitor, színes TV, 
gázpalack, szobabicikli. Tel.: 06/70-
770-4954.

Eladó 1 db traktorutánfutó (190x120-
as) és 40x40-es szögvas, műanyag re-
dőny (165x125-ös), gyermekülés (autó-
ba), mosdókagyló (fehér), olajradiátor, 
gyerekágy, búza, tritikálé, villanyszere-
lési anyagok. Tel.: 06/70-550-2892.

Jó állapotban lévő, kétszemélyes, ösz-
szecsukható, kék színű heverő meg-
kímélt állapotban 20.000 Ft-ért el-
adó. Cím: Karcag, Vasút utca 43/A. Tel.: 
06/59-313-226.

Háromfiókos kombinált hűtőszekrény 
(irányár: 35.000 Ft) és kombinált mikro-
hullámú sütő, kis hibával (irányár: 6000 
Ft) eladó. Tel.: 06/20-505-3467.

Az Ábrahám Méhészetnél Karcagon, 
a Reggel utca 33. szám alatt, terme-
lői méz kapható. Akác 2000 Ft, vegyes 
1400 Ft, repce 1300 Ft, napraforgó 1200 
Ft/kg áron kapható. Krém mézek (rep-
ce és napraforgó) 1400 Ft/kg. (Üveg 
ára 100 Ft/db, vagy csere.) Igény szerint 
házhoz viszem. Tel.: 06/30-696-5288.

60 literes, öntvényvázas szőlőprés, gáz-
palack, kis teljesítményű daráló, Belker 
mérleg eladó. Tel.: 06/70-7734-338.

Eladó 8 db, 380 V-os, fali ventilátor 
(0,33 kW-os, 45 cm-es lapáttal, teljesen 
új, spanyol) 100.000 Ft/db áron. Tel.: 
06/20-360-9514.

Eladó 1 db, F 850 parapetes gázkon-
vektor (irányár: 20.000 Ft), 1 db, 80 li-
teres villanybojler (irányár: 15.000 Ft), 
8 db 20x20-as, 8,5 m hosszú fagerenda 
(irányár: 20.000 Ft/db), 8 db 15x15-ös, 
4 m hosszú fagerenda (5000 Ft/db), 1 
raklap YTONG vegyes (irányár: 20.000 
Ft). Tel.: 06/20-360-9514.

Társkereső
Középkorú férfi társat keres komoly 
kapcsolatra. Korhatár nincs! Tel.: 06/30-
529-8897.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár-cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi szö-
vet- és bársony nadrág, bőrkabát var-
rását rövid határidőre vállalom! Tel.: 
06/59-887-269.

VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS mun-
kát és JAVÍTÁSOKAT is vállalok. Török 
László, Tel.: 06/59-313-887 vagy 06/30-
289-5103.

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

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

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

Növényvédelmi szakirányítást, szerző-
déskötéssel, számlaképesen vállalok. 
Kenyeres László okleveles növényor-
vos, 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.

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt Hirdetőink!
SZERKESZTŐSÉGÜNK 

A HIRDETÉSEK 
VALÓSÁGTARTALMÁÉRT

 FELELŐSSÉGET 
NEM VÁLLAL!

Apróhirdetés 
már 200 Ft-tól!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
 - Élelmiszeripari mérnök IFS megbízott (Karcag),
 - Mezőgazdasági technikus (meós) (Kisújszállás), 
 - Frissítő masszőr (Karcag),
 - Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
 - Bérügyi ügyintéző, TB ügyintéző (Karcag),
 - Kereskedő (Karcag),
 - Vendéglátó - eladó (Karcag),
 - Vagyonőr (Kisújszállás),
 - Autóbevizsgáló, autószerelő (Karcag),
 - Elektroműszerész (Berekfürdő),
 - Kőműves (Kunmadaras),
 - Festő - galván (Karcag),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó - var-

rodai betanított munkás (Kisújszállás),
 - Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr (Kenderes, Karcag),
 - Áruterítő gépkocsivezető (Karcag),
 - Komissziózó targonca vezetője (Kenderes),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozás - famunkás (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozás (Karcag),
 - Egyéb, egyszerű építőipari foglalkozás (Székesfehérvár, 

Karcag),
 - Egyszerű ipari foglalkozás - élelmiszeripari foglalkozás 

(Karcag),
 - Egyszerű mezőgazdasági foglalkozás - mezőgazdasági 

idénymunka (Karcag).
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 
Virtuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

Megnyitottam 

Kapocsi Szilvia
Bejelentkezés: 

06/30-789-5323
Szeptemberben féláron! 

masszázsszalonomat!
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SPORT

A 2015/16-os idényben a labda-
rúgó utánpótlás 16 és 19-es kor-
osztályú csapatai a megyei baj-
nokságban kiemelkedően szere-
peltek. 

Az U-16-os csapat a második 
helyen végzett: 24 mérkőzésből 17 
győzelem, 2 döntetlen, és 5 vereség. 
134 rúgott és 51 kapott gól.

A gólkirályi címért vívott ver-
senyben Farkas Alexander 41 gól-
lal a 2. helyen, míg Katona Tibor 
38 góllal a 3. helyen végzett.

Az U-19-es csapat a 3. helyet sze-
rezte meg: 24 mérkőzésből 10 győ-
zelem, 4 döntetlen és 10 vereség. 80 
rúgott és 69 kapott gól. A csapat-
ban Balogh Dávid 20 találattal lett 
a legeredményesebb góllövő.

Az ünnepélyes eredményhirde-
tésre és az érmek átadására a Kar-
cag - Kunszentmárton mérkőzés 
szünetében került sor. Az ezüst- és 
bronzérmeket városunk polgár-
mestere, Dobos László, és a labda-
rúgó szakosztály vezetője, Ökrös 
Gábor nyújtotta át. Az ezüstér-
mes U-16-os karcagi labdarúgócsa-

pat tagjai: Szendrei Tamás, Fábián 
Gergő, Varga Gábor, Juhász Erik, 
Balla Gergő, Pintér Joel, Csörögi 
Csaba, Katona Tibor, Szabó Imre, 
Szabó Ferenc, Farkas Alexander, 
Papp Adrián, Kis Milán, Varga 
Milán, Horváth Krisztián, Balajti 
János, Kis Sándor, Gönci Károly, 
Nagy János, Erdős Róbert, Czinege 
Tamás.
Vezetőedző: Nagy Gábor Robin
Segítője: Szőke Róbert

A bronzérmes U-19-es labda-
rúgócsapat tagjai: Fábián Kriszti-
án, Fekete László, Nagy István, K. 
Tóth András, Kupai Dániel, Né-
meth Erik, Farkas Sándor, Far-
kas István, Balogh Dávid, Balogh 
Csaba, Balogh József, Szajkó Ger-

gő, Majláth István, Oros Kálmán, 
Szabó Erik, Kupai Krisztián, Un-
gi Viktor, Kónya Norbert, Ba-
logh Norbert, Csikos István, Ha-
mar János, Daróczi Dániel, Lázók 
Norbert, Bencsik Zoltán.
Vezetőedző: Nagy Gábor Robin
Kapusedző: Simon Tibor

B.I.

Éremátadó
L A B D A R Ú G Á S

Fodor Csabával, a Karcagi SE 
Kosárlabda Szakosztályának 
edzőjével, az elmúlt évad ered-
ményeiről, az utánpótlás-neve-
lésről beszélgettünk.

- Hogyan értékeli a szakosz-
tály tevékenységét az elmúlt idő-
szakban?

- Elégedett vagyok, hiszen az 
utánpótlás folyamatos, s ahogy az 
elmúlt években célul tűzték ki a 
szakosztály vezetőségi tagjai, „for-
gószínpad szerűen” viszik tovább 
a gyerekeket. Az utánpótláskorú 
csapatok mellett a felnőtt férfi csa-
pat is működik. Százötven sporto-
lóval a soraiban, a kosarasoké az 
egyik legnépesebb szakosztály a 
Karcagi SE-ben, s remélhetőleg ez 
sokáig így is marad.

- Milyen eredményeket értek 
el?

- A különböző évfolyamokat je-
lentő utánpótlás csapatok felké-
szítését több edző végzi. A legki-
sebbek – az általános iskola 1-2-
3. osztályos tanulóinak edzője Si-
mon László és Rideg László. Ők 
a Mini Bajnokságban szerepel-
tek az elmúlt évadban. A Palánta 
Bajnokságban pedig eljutottak az 
országos „Dobd a kosárba” add-
tovább játék döntőjébe, ahol ve-
retlenül aranyérmesek lettek. Ri-
deg László csapata a Megyei Mini 
Bajnokságban 3. lett, de az Orszá-
gos Kenguru Bajnokságban is sok 
mérkőzést nyertek, végül a délke-
leti régió középmezőnyében vé-
geztek. Kiss János, Simon László 
és Őrlős Zoltán a 4. és 5. osztályos 
korú gyerekek felkészítői voltak. 
Ez a korosztály az Országos Gyer-
mek Bajnokságban szerepelt, ahol 
különösen Kiss János U-12-es le-
ány csapata ért el nagyon szép si-
kereket. A 2015/2016-os Orszá-

gos Bajnokság döntőjébe jutot-
tak be, az országos elődöntőben a 
kecskeméti és szegedi csapatokat 
legyőzve az ország legjobb 16 le-
ány csapata közé. A Miskolcon sa-
játos szabályokkal megrendezett 
„Jamboreen” méltóképpen képvi-
selték Karcag városát. A megyei 
bajnokságban ezüstérmet értek el.                                                                                                          
Őrlős Zoltán fiú csapata sajnos 
nem tudta kiharcolni a jogot ar-
ra, hogy játsszanak az országos 
döntőbe jutásért. A megyei baj-
nokságban 4. helyezést értek el. 
A serdülő korosztállyal én foglal-
koztam. Ők 6-7. osztályosok. Igaz, 
ez a csoport a 7-8.-osok csapata-
it jelenti, tehát a mi, többnyire he-
tedikesekből álló csapatunkkal 
még fiatalok voltunk, de azért így 
is szépen helytálltak a gyerekek. A 
megyei bajnokságban 3. helyezést 
értek el a fiúk. A B33 sportágban 
megyei bajnokok lettek a lányok, 
a fiúk ezüstérmesek; az országos 
elődöntőből azonban nem jutot-
tak a döntőbe. Nagy Viktória a 
megyei bajnokság különdíjasa lett.

- Milyen céljaik vannak a jö-
vőre vonatkozóan?

- A társasági adóval nagyon ko-
moly lehetőségekhez jutottunk, re-
méljük a jövőben is számíthatunk 
rá. A cél az, hogy ismét legyen NB 
II-es csapata a Karcagi SE-nek. 
Éppen ezért, - igaz, amatőr szinten 
-, de a középiskolás korosztály is 
versenyez. Az Őrlős Zoltán irányí-
totta leányok és a fiúcsapat a Diák-
olimpia országos döntőjében sze-
repeltek, mégpedig nagyon szép 
eredménnyel, harmadik helye-
zettek lettek. Felnőtt férfi csapa-
tunknak, amely korábban az NB 
II-ben szerepelt, jelenleg azonban 
már csak a megyei bajnokságban 
játszik, az elmúlt évadban a me-
gyei bajnokság aranyérmét is sike-

rült megszereznie. 2015/2016-ban 
viszont sajnos, csak a 4. helyre fu-
tott be a csapat, egy játékvezetőket 
nem minősíthető bajnoki elődön-
tő után. Az edzők Rideg Lászlóval 
ketten voltunk.

- Hogyan telt a nyár a szak-
osztály számára?

- Az idei nyári szünetben, júli-
usban csak heti egy alkalommal 
játékos edzéseken, majd augusz-
tusban kosaras napközi formájá-
ban találkoztak az edzők játéko-
saikkal. Jelenleg a mini és az elő-
készítő (U-11), a gyermek (U-12), 
a tini (U-13), a serdülő (U-14) a 
kadet (U-15-16) és a felnőtt csa-
pat kezdte meg az edzéseket, és 
remélhetőleg az idei évad végén is 
büszkék lehetünk kosarasainkra.

- Hogyan választják ki a po-
tenciális tehetségeket?

A korosztályos csapatokba az 
edzők folyamatosan toborozzák 
az új tehetségeket, akiket az is-
kolákból válogatnak személyes 
megkeresés útján, majd irányítják 
a szakosztály csapataihoz. Szak-
osztályunk a sportág népszerűsí-
tését szolgálva minden évben au-
gusztusban a Streetball, valamint 
novembertől - júniusig a Pingvin 
Kupa Városi Kosárlabda Bajnok-
ságot szokta megrendezni.

- Mikor szurkolhatunk legkö-
zelebb a kosarasoknak?

- Kosaras program legközelebb 
a Zádor-híd Kupa felnőtt férfi fel-
készülési torna lesz 2016. szep-
tember 25-én (vasárnap) a karca-
gi sportcsarnokban, de megkez-
dik az utánpótlás csapatok is a 
felkészülési mérkőzéseiket a baj-
nokságra. Remélhetőleg idén is 
sok hazai győzelemnek örülhe-
tünk. Köszönjük a Karcag Városi 
Önkormányzat támogatását!

Erdei Orsolya

Cél az utánpótlás-nevelés
K O S Á R L A B D A

A S Z TA L I T E N I S Z
2016. szeptember 03.

Az Újszász VVSE 15. alkalommal rendezte meg régiós asztali-
tenisz versenyét, amelyen a Kováts DSE versenyzői is vendégsze-
repeltek.

A legjobb eredményt az Imrei Ferenc - Gazdag Zsolt (Klagen-
furt) összeállítású csapat érte el, aranyérmet szereztek. 

Szeptember 17-én első mérkőzését játssza a Kováts DSE NB III-
as csapata a szolnoki Jászkun Volán ellen 11 órától a Kováts Mi-
hály tagiskola tornatermében. Ugyanezen a napon 15 órától Kováts 
DSE-ASK Szeged előrehozott mérkőzés lesz.

A megyei I. osztályú bajnokság szeptember második felében kez-
dődik, ahol a Kováts DSE egy csapatot szerepeltet. A megyei II. osz-
tályú bajnokságot négy összevont fordulóval rendezik meg a Kováts 
DSE két csapatának részvételével.

B.I.

Újszász Kupa

Fotó: KLBK


