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Esélyegyenlőség és Rokkan-
tak napi ünnepséget tartott a 
Mozgássérültek Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Egyesületének 
Karcagi Csoportja szeptember 
24-én, szombaton. 

Az eseményt Németh Imréné 
csoportvezető méltatta. 

- A ,,rokkant” kifejezés elveszí-
tette valódi értelmét - kezdte be-
szédét. - 2012 januárjában a kor-
határ alatti, illetve a korhatárt be-
töltött rokkantsági, baleseti rok-
kantsági nyugdíjasok, valamint a 
rendszeres járadékban részesülők 
száma meghaladta a 870 ezer főt. 
Ez a szám napjainkban 400 ezer-
re csökkent. Hogy mi lett az ellá-
tás nélkül maradt rokkant embe-
rekkel, milyen lehetőség van szá-
mukra a munka világába való 
visszailleszkedésre, hogyan mű-
ködik az esélyegyenlőség elve, ez 
nagy probléma - szögezte le a cso-
portvezető.

Az esemény jelentősége egy-
részt a figyelemfelhívásban rej-
lik, hiszen még napjainkban is 
jellemző az intolerancia, az esély-
egyenlőség hiánya, valamint az 
erőszak különböző formái a fo-

gyatékkal élő emberekkel szem-
ben. 

Másrészt, tájékoztató funkció-
ja is volt a megemlékezésnek, hi-
szen a köszöntő beszédek után 
Tóth Andrea, a Nemzeti Rehabi-
litációs és Szociális Hivatal terü-
leti koordinátora tartott előadást 
a megváltozott munkaképességű 
fiatalok munkába állításának le-
hetőségeiről. 

A területi koordinátor az EFOP- 
1.1.1 program Jász-Nagykun-Szol-
nok megyei munkáját irányít-

ja, amely a megváltozott mun-
kaképességű személyek segíté-
sét célozza meg. Az EFOP-1.1.1. 
program különböző szolgáltatá-
sokat nyújt azok számára, akik 
belépnek, például segítenek ön-
életrajzot, motivációs levelet ké-
szíteni, állást keresni, és taná-
csokat adnak azzal kapcsolat-
ban, hogy kell megjelenni, vagy 
milyen szóhasználattal érdemes 
élni egy állásinterjún.

(Folytatás a 4. oldalon)

Az esélyegyenlőség jegyében

A Rákbetegek Országos Szervezete Karcagi Klubja és a ,,MINDIG VAN RE-
MÉNY” Daganatos Betegek Alapítványa jelképes nárciszültetést szervezett 
a Déryné Kulturális Központ előtt a Magyar Hospice Alapítvány által 2007-
ben elindított „Méltóság Mezeje” szemléletformáló program keretén belül 
2016. szeptember 29-én, csütörtökön.

A Méltóság Mezeje elnevezésű programot eredetileg az angliai Marie Curie 
Cancer Centre kezdeményezte, majd több ország átvette, köztük Magyarország 
is 2007-ben. Ez évtől hagyományosan ültetnek nárciszokat települések köztere-
in, iskolaudvarain, a mozgalom egyik fő programjaként, a társadalom érzékenyí-
tése céljából, hogy a ,,közvélemény értőbben forduljon a gyógyíthatatlan bete-
gek problémái felé” - hangzott a köszöntő beszédben. A nárcisz a rákbetegeket és 
a rákban haldoklókat gondozó szervezeteknek a szimbóluma, valamint a telet 
legyőző tavasz egyik első virágaként a halál legyőzését is jelképezi.

(Folytatás a 4. oldalon...)

„Egyszer volt, hol nem volt…”

A nagy mesemondó, Benedek Elek szü-
letésnapján, szeptember 30-án ünneplik a 
Népmese napját. Ebből az alkalomból a Cso-
konai Könyvtár beszélgetős mesedélutánt 
szervezett a gyerekeknek. A rendezvényen a 
meghívott vendégek felidézték gyerekkoru-
kat, és felolvasták a kedvenc meséjüket.

A mesedélutánt Szabó Péterné, a gyerek-
könyvtár vezetője nyitotta meg, aki változatos 
programokkal 2008 óta emlékezik meg erről a 
napról. Idén négy vendégével kerekasztal be-
szélgetés során idézték fel a gyerekkori emlé-
keket és a kedvenc történeteket. Az előadások 
között körtemuzsikán játszott Tóth Istvánné 
Mártika óvodapedagógus.

(Folytatás a 6. oldalon...)

„Méltóság Mezeje” A Népmese napja a könyvtárban
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Közéleti szilánkok
Nem, nem, 

soha!
Néztem az egyik ellenzéki tévé csatorna 

elemzőit vasárnap éjszaka, és jókat nyerí-
tettem. Különösen a Z. Research közvéle-
mény-kutató intézet vezetőjének ostobasá-
gai nevettettek meg. Elképzeltem, ha mond-
juk egy komolyabb cégnél (pl. a Gallup-nál) 
valaki egy ilyen elemzéssel jönne elő, mint Z. 
úr most, akkor két lábbal…

Az rendben van, hogy az ellenzéki pártok 
vezetői, szóvivői jönnek a mantrákkal, meg a 
„torgyánjózsis monjonle” örökérvényű ellen-
zéki vágyálommal, azonban politikai intelli-
gencia is lenne a világon. Persze, könnyű le-
nézniük a választóikat, azok végül is az övék, 
úgy gondolják… Egy idő múlva kissé baj-
ban lesznek, mert a magyar ember nem 
egészen agymosott. 

A legkomikusabb „pártelnök” persze 
megint Gyurcsány Ferenc volt, akiről már 
Havas Henrik sem tud közröhej nélkül szól-
ni. De lehet, hogy a „nagy elkötelezett” 
már nem is figyel Havasra. A 2003-as EU-
csatlakozási népszavazáson ugyanis a ma-
gyarok kevesebb, mint fele ment el a sza-
vazásra, és a résztvevők 20%-a NEM-mel 
szavazott! Az összes magyar szavazópolgár 
38%-a szavazta meg a csatlakozásunkat 
„kedves Ferenc” ! A szavazást azonban az 
akkori MSZP-SZDSZ kormány „eredményes-
nek” nyilvánította, és aláírta a csatlakozást!

Az EU-belépésünket támogatta még az 
akkor ellenzékben lévő FIDESZ és MDF.

Nagyobb pártként egyedül a MIÉP 
kampányolt „EU? Így NEM!” jelszóval.

Hogy miért fontos Gyurcsánynak az EU-
tagság? A szocialista, migránspárti Martin 
Schultz 300 millió eurót intézett Gyurcsány 
cégének 2020-ig, hogy „ellenőrizze az EU-
ból érkező pénzeket Magyarországon. Szó-
val, „van az a pénz”.

Köszönet minden NEM-mel szavazó-
nak! Nagyon tisztán, világosan kirajzoló-
dik a trianoni nemzetcsonkítás, és megma-
radt a nemzet ethoszából még egyharmad. 
Igen, ki lehet számolni. Úgy, hogy ezt tisz-
tán, pontosan jelzik a NEM-re adott szava-
zatok. Ez mutatja legbiztosabban, hogy túl-
éltük Trianont. Bizony, jól látta József Attila, 
mikor megírta a „Nem, nem soha” című ver-
sét, amit utána persze irredentának tanítot-
tak a marxista verselemzők. Ám József Atti-
la zsenialitásával nem tudtak semmit kez-
deni. Egyszerűen félremagyarázták.

Most is megírná, ha élne, a „Nem, nem 
soha”-t. Csak most az lenne a mondanivaló-
ja: nem, nem, soha nem fogjuk megenged-
ni, hogy brüsszeli bürokraták döntsenek ar-
ról, hogy kikkel akarunk együtt élni, a „cson-
ka Magyarországon” !

-ács-

KÖZÉLET

Megtartotta soros ülését Kar-
cag Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete szeptember 
29-én a Városháza nagytermé-
ben. A városatyák többek kö-
zött közbeszerzési eljárás indí-
tásáról, támogatások igénylésé-
ről és nyújtásáról tanácskoztak.

Az ülés kezdetén Dobos László 
polgármester köszöntötte Daró-
czi Erzsébet újságírót, aki a köz-
elmúltban Príma Primissima kö-
zönség díjat kapott. 

A testület egyhangúlag elfo-
gadta a Karcagi Többcélú Kistér-
ségi Társulás 2015. évi működé-
séről, eredményeiről és célkitűzé-
seiről szóló tájékoztatóját. Ugyan-
csak támogatták a városatyák azt 
a javaslatot, miszerint a Karca-
gi Többcélú Kistérségi Társulás 
Szociális Szolgáltató Központ tel-
jes intézménye 2017. január 1-jétől 
az önkormányzat fenntartásában, 
de egyéb változások nélkül mű-
ködne tovább. Ezzel egyidejűleg 
az intézmény fenntartása és irá-
nyítása kikerül a társulás feladat- 
és hatásköréből.

Minden képviselő jóváhagyta 
a Karcag-Kenderes (Bánhalma) 
Víziközmű Beruházási Társulás 
tevékenységéről szóló tájékozta-
tót. Az ivóvízminőség-javító pro-
jekt keretében a vízkezelési tech-
nológia fejlesztése, a meglévő kút 
felújítása, és a vízbázis bővítése 
történt meg.

Az önkormányzat működő-
képességének megőrzése érdeké-
ben megszavazták a képviselők a 
rendkívüli önkormányzati támo-
gatás igénylését is.

A Földművelésügyi Miniszté-
rium és a Herman Ottó Intézet 
megkeresésére az önkormány-
zat jelezte részvételi szándékát a 
LIFE Integrált Projektben, ame-
lyet tartózkodás nélkül támogat-
tak a városatyák is. Az elnyerhe-
tő 250 milliós támogatásból a le-

vegőszennyezést csökkentve, a 
levegő minőségét tudnák javíta-
ni az évek során. A polgármester 
végtelenül fontosnak nevezte ezt, 
hiszen Karcagon is erősen szeny-
nyezett a levegő, ami komoly lég-
úti megbetegedésekhez vezethet.

A képviselő-testület támogat-
ta a Madarász Imre Egyesített 
Óvoda akkreditációjának meg-
újítását, és egyetértett abban, 
hogy továbbra is tehetségpont-
ként működjön. Emellett az óvo-
da mind a négy pályázati prog-
ramjának megvalósítását tartóz-
kodás nélkül támogatták a vá-
rosatyák.

Az év végén lejár a helyi autó-
busz-közlekedésért felelős társa-
ság szerződése, így egyhangú tá-

mogatottság mellett fogadta el a 
testület a közbeszerzési eljárás in-
dítását. A ponthoz Andrási And-
rás képviselő szólt hozzá, aki sze-
rint a busz- és vonat menetrende-
ket jobban össze kellene hangol-
ni. Dr. Kanász-Nagy László pe-
dig a nagyvénkerti buszközle-
kedés lehetőség szerinti javítását 
kérte. Dobos László polgármester 
elmondta, most az új közbeszer-
zéssel lehetőség lesz az ilyen jelle-
gű igények kommunikálására is, 
ugyanakkor szem előtt kell tar-
tani azt is, hogy a pénzügyi kere-
tek végesek. Molnár Pál képvise-
lő hozzátette, a pályázat előkészí-
tésére a 2016. évi költségvetésből 
bruttó 1.016.000 forintot biztosít 
a képviselő-testület.

Karcag város víziközműveinek 
2017-2031. évekre vonatkozó Gör-
dülő fejlesztési tervét (közműves 
ivóvízellátására, szennyvízelveze-
tésére és tisztítására) a TRV Zrt. 
elkészítette. A tervet a képvise-
lő-testület 7 igen és 2 tartózkodás 
mellett jóváhagyta.

Egyhangúlag támogatták a 
képviselők a 2017. évi Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázathoz va-
ló csatlakozást. Karcag 2000 óta 
vesz részt a programban, most 4 
millió forinttal kívánják támo-
gatni a hátrányos helyzetű fiata-
lok felsőoktatását.

A napirendi pontok megvita-
tása előtt Rózsa Sándor jegyző 
tartott tájékoztatót a két testületi 
ülés között történt eseményekről. 

Napirenden kívül Andrási And-
rás képviselő ismét a postai ke-
reszteződés jelzőlámpával való fel-
szereléséről, illetve az utak állapo-
táról tett fel kérdést. Dobos László 
polgármester válaszában ismét  ki-
emelte, hogy a postai keresztező-
désben a villanyrendőr kiépítésé-
nek december 31-ig kell megvaló-
sulnia. 

A munkaterv szerinti követ-
kező soros testületi ülést október 
27-én, csütörtökön tartják.

Kapás Mónika 

Testületi ülés

Pályázati felhívás
A Karcag Városi Önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica Felső-

oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erő-

forrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőokta-
tásban tanuló hallgatók (Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj) és fel-
sőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó (Bursa Hungarica „B” típu-
sú ösztöndíj) fiatalok számára.

A pályázatok beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatke-
zelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri 
pályázói regisztráció szükséges, amelynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rend-

szerben, a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az 
EPER-Bursa rendszerbe.

A pályázói űrlapot az EPER-bursa rendszerből kinyomtatva és 
aláírva a Karcagi Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani (Kar-
cag, Kossuth tér 1. fsz. 52. iroda) a szükséges mellékletekkel együtt.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. november 08. 

Karcagi Polgármesteri Hivatal 

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályá-
zat útján bérbeadásra meghirdeti az alábbi ingatlanját:

Karcag, Széchenyi István sugárút 87/a szám alatti lakás
Helyiségei: 1 szoba, hálófülke, előszoba, főzőfülke, kamra-
szekrény, fürdőszoba-WC 
A lakás alapterülete: 33,68 m2

Komfortfokozat: komfortos
Közművei: víz, villany (előrefizetős mérő) 
Fűtési módja: egyedi fűtés

A lakás a helyszínen megtekinthető az alábbi időpontokban:
- 2016. október 11. napján (kedd): 9.00 - 9.30
- 2016. október 14. napján (péntek): 9.00 - 9.30

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19. napja 
16.00 óráig beérkezően.

A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet a Kar-
cagi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodájában 
(fsz. 52. sz. iroda, Tel.: 06/59-500-610/745 mellék). 

A pályázati kiírás megtekinthető a Karcag Városi Önkor-
mányzat hirdetőtábláján, valamint Karcag város honlapján 
(www.karcag.hu).

Karcagi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató adatok az Országos népszavazáson 
leadott szavazatokról

Összesített adatok Karcagon
Részvételi arány: 48,45 %

Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 7 841
Érvényes szavazólapok száma: 7 439 (94,90 %)
IGEN szavazatok száma: 116 (1,56 %)
NEM szavazatok száma: 7 323 (98,44 %)

Forrás: valasztas.hu

Dobos László polgármester gratulált Daróczi Erzsébet 
újságírónak, aki Príma közönség díjat kapott
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- Kunhegyesen élek, de a sport-
múltamnak köszönhetően nem 
vagyok teljesen idegen a karcagi-
ak számára. Szolnokon érettsé-
giztem a gépipariban, ott szer-
számkészítő szakmát szereztem. 
Tudásomat a gyakorlati életben is 
hasznosítottam, előbb Jászkiséren 
a gépjavítóban dolgoztam, majd 
a katonaság után a gépkarban-
tartó-javító technikusi szakmát 
is kitanultam, szintén a gépipa-
riban. Ezt követően Jászkisérről 
Kunhegyesre költöztem, ahol a 
BHG-ban dolgoztam szerszámké-
szítőként. Továbbtanultam, és el-
végeztem a felsőfokú CNC prog-
ramozói tanfolyamot. Amikorra 
már széleskörben jártasságot sze-
reztem a vasas szakmákban, az 
üzem, ahol dolgoztam, megszűnt. 
Ez a rendszerváltást követő idő-
szak volt, a 90-es években.

- Szerencsém volt, mert a kun-
hegyesi iskola igazgatója, Sza-
bó András hívott a labdarú-
gó kollégiumba gyerekfelügye-
lőnek, hiszen korábban az isko-
lában már tartottam a kisgyere-
keknek edzést. Kezdetben képe-
sítés nélkül tanítottam az általá-
nos iskolában, majd elvégeztem 
a tanárképző főiskolát, és fél év-

vel később nevelési igazgatóhe-
lyettes lettem. A délutáni fog-
lalkozásokat vezettem, emel-
lett a labdarúgó kollégium irá-
nyítását láttam el, közben letet-
tem a közoktatás vezetői szak-
vizsgát is. Az intézményfenntar-
tói változások miatt több iskolát 
összevontak, hogy az adódó le-
hetőséget kihasználva, több pá-
lyázati forráshoz jussanak az in-
tézmények. Az új intézményhez 
a tiszaroffi, a tiszagyendai álta-
lános iskolák és Kunhegyesen 
két iskola tartozott. Az ide kiírt 
igazgatói pályázatot én is meg-
pályáztam, de csak egy évvel ké-
sőbb neveztek ki az intézmény 
élére. Beiratkoztam az egyetem-
re, és 2011-ben már okleveles pe-
dagógia tanár lettem. 2012 szep-
temberében megszületett a tör-
vény arról, hogy tankerülete-
ket fognak létrehozni. Megpá-
lyáztam a kunhegyesi tankerü-
let igazgatói posztját, és 2012 de-
cemberében kineveztek. Majd is-
mét tanultam, és 2013-ban le-
tettem a közigazgatási alapvizs-
gát, egy évre rá pedig közigazga-
tási szakvizsgát is. 2015-ben tan-
kerület-igazgatási és köznevelé-
si vezetőként szakvizsgáztam. A 
kunhegyesi tankerületben dol-
goztam az augusztus 1-jei kineve-
zésemig, amikor is ide kerültem 
Karcagra. Határozott időre, júni-
us 30-áig vagyok megbízva az in-
tézmény vezetésével. Utána meg-
látjuk, hogy a pályázat mikor ke-
rül kiírásra, illetve annak mi lesz 
az eredménye.

- Az én helyzetem nagyon kü-
lönleges volt, hiszen egy teljesen új 
közegbe, nevelőtestületbe érkez-
tem. Az izgalom tehát már eleve 
adott volt, hogy mennyire sikerül 
beilleszkedni. Erről még nem le-
het sokat elmondani, ez majd idő-
vel ki fog derülni, hogyan sikerült. 
Nekem nagyon pozitív tapasztala-
taim vannak a kollégák részéről is. 
Egy nagyon jó kis gárda, aki dol-
gozni akar és tud. Tudja a felada-
tát, és azt is tudja, hogy kell meg-
csinálni. 

- Nyilván voltak nehézségek, 
tanévkezdés előtt mindig vannak 
pedagógus-mozgások. Szerencsé-
re nálunk ez nem volt jelentős: egy 
fő távozott, egy fő érkezett. Első-
sorban a felnőttképzésben történ-
tek olyan változások, amit le kel-
lett követni a pedagógusokkal és 
az óraadókkal. Nappali tagozaton 
az eladó képzésben nagyon jól si-
került a beiskolázás, népszerű ez 
a szakma a fiatalok körében. A 
felnőtteknél a leginkább keresett 
szakok a pénzügyi- és számvite-
li ügyintéző, illetve az érettségi-
re felkészítő képzések, de a CNC 
gépkezelő is a népszerű szakképe-
sítések közé tartozik. Beszélget-
tem vállalkozókkal, és a környező 
települések polgármesterei is ke-
restek már meg azzal, hogy az ő 
településükön olyan üzem fog lét-
rejönni, ahová nagy szükség len-
ne ilyen szakemberekre. Ez a jö-
vőre nézve nagyon biztató. Van 
egy irodai asszisztens képzésünk, 
illetve a közszolgálati ügyintézőt 
szerettünk volna elindítani, mert 
úgy látjuk, hogy meglenne a fel-
vevő piaca. Rengeteg olyan dol-
gozó van ugyanis, aki már hiva-
talban dolgozik, vagy ott szeretne 
dolgozni. Nyilván egy ilyen szak-
képesítés jó alapot adna, és a fel-
vételnél előnyt is jelentene. A je-
lenlegi törvények azonban csak 
nappali képzésben teszik lehető-
vé, így sajnos ezt nem tudtuk be-
indítani. Egyébként a tervezett 
képzéseket, kimondottan a rá-
épüléses szakmákat elindítottuk. 
Szeptember 20-án lezárult az új, 
kis- és középvállalatok ügyveze-
tője szakképesítésre is a jelentke-
zés. Nagy volt az érdeklődés irán-
ta, tekintettel arra, hogy magas 

óraszámban tartozik hozzá angol 
vagy német nyelvoktatás. 

- Két nyertes pályázatunk van, 
az egyikkel a belső elektromos 
hálózatot újíthatjuk fel, a másik 
pedig egy komplexebb energeti-
kai munka, amiben remélhető-
leg a nyílászárócserétől a hőszi-
getelésig minden megvalósulhat. 
Ez utóbbi egy nagyon nagy pályá-
zat, ahol várhatóan a közbeszerzés 
hosszabb időt vesz majd igénybe, 
de szeretnénk minél gyorsabban 
kivitelezni a munkákat. Az elekt-
romos hálózat felújítására elnyert 
pályázat már kisebb volumenű, 
de olyan munkaerővel rendelke-
ző vállalkozót kell találnunk, aki 
ezzel meg tud birkózni rövid ha-
táridőn belül. Az iskola épülete 
öreg, így ennek megvannak a hi-
ányosságai. Több tervünk van ar-
ra, hogy hol szeretnénk még be-
lülről hozzányúlni, és reméljük, 
hogy lesz lehetőségünk megvaló-
sítani. A centrum részéről nincs 
akadálya, nagyon támogatóan áll-
nak hozzánk, és polgármester úr 
is támogatásáról biztosította az is-
kolát.

- Több rendezvényünk is lesz, 
amelyek a beiskolázás szempont-
jából is nagyon fontosak. Ilyen 
többek között a Szakmák éjsza-
kája is, de az időpontja még nincs 
meg. Nemrég egyeztettem Sze-
pesi Tibor igazgató úrral, aki ré-
gi sporttársam. Novemberben lesz 
Karcagon egy nagyobb területi 
rendezvény, ahol bemutatkozhat-
nak az iskolák. Az iskolai nyílt na-
pok nagyon lényegesek a mi szem-
pontunkból. Szerencsére tudunk 
mit megmutatni: vannak gépe-
ink, eszközeink, jól felszerelt ter-
meink. Úgy gondolom, ha a gye-
rekek és a szüleik eljönnek, akkor 
láthatják, hogy nem zsákbamacs-
kát árulunk, hanem valóban meg-
vannak azok a feltételek, amelyek-
kel a tanuló előre léphet. Emel-
lett a naptári ütemtervben nagyon 
sok olyan rendezvény van, ami a 
gyerekek szabadidejének az eltöl-
tésére, és az iskolai élet felpezsdí-
tésére szolgálnak. Ilyenek példá-
ul a DÖK-napok, a farsang, vala-
mint a kollégiumnak is vannak 
külön rendezvényei, beindulnak 
a sportcsoportok. Jövő áprilisban 
lesz a Nagykun Diákviadal, amit 

most Kisújszállás fog rendezni. 
Már hívtak az ottani kollégák, az 
előkészítés már elkezdődött, úgy-
hogy lesz mit csinálni.

- Elsődleges feladatomként sze-
retnék elfogadott vezető lenni, és 
szerves részévé válni a nevelőtes-
tületnek. A „Varró”-ra eddig jel-
lemző munkát kívánom tovább-
vinni, ugyanakkor szeretném, ha 
minél több új dolgot tudnánk be-
hozni az iskolába, ami tényleg elő-
re viszi, és fejleszti az intézményt. 
Örülnék, ha sikerülne azokat az 
irányokat, új szakmákat megta-
lálni, amiben hosszútávon is biz-
tosított lesz a tanulók utánpótlá-
sa. Az előzetes sportmúltamból 
nem tudok kilépni, ezért nagyon 
szeretném, ha a város sportéleté-
be még jobban be tudnánk kap-
csolódni. A sportolók képzése is 
egy olyan lehetőség, amit ha jól 
körüljárunk, akkor ez is adhat 
egy jó jövőképet, célt nekünk. Na-
gyon örülök annak, hogy nagyon 
jó eredményeink születnek a test-
nevelésben. Nincs egyszerű dol-
guk a kollégáknak, ennek elle-
nére úgy gondolom, hogy ez egy 
nagyon erős vonal, és ezen lehet 
még erősödni is tovább. 

- Köszönöm azoknak, akik je-
lezték a támogatásukat, és keres-
nek bennünket. A gyerekek és a 
szülők felé az a kérésem, hogy jöj-
jenek el ezekre a nyílt napokra, 
mert csak így tudnak hiteles jö-
vőképet a diákok elé állítani. Fon-
tos, hogy mi olyan szakmákat ok-
tatunk, amelyek nagyon hiányoz-
nak a magyar iparból és gazdaság-
ból. Bátorítom, és partnernek hí-
vom a szülőket, mert nagyon oda 
kell figyelni a gyerekekre. Nagyon 
sok tehetséges fiatal van, aki saj-
nos valami miatt mégsem végzi el 
az iskolát. Van olyan élethelyzet, 
amikor nincs más választás, de 
sokszor csak idénymunkák miatt 
hagyják el az iskolapadot. Ugyan-
akkor a hiányzások is problémát 
jelentenek. Kiemelném a szülői tá-
mogatást, óriási összefogásra van 
szükség, ami ha működik, biztos, 
hogy a gyerek javát fogja szolgál-
ni. 

Kapás Mónika

„ Nagy szükség van a jó 
szakemberekre”

Új igazgatót neveztek ki a Karcagi SZC Varró 
István Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma élére augusztus 1-jével. A megbí-
zott igazgatói feladatokat Szabó István látja el, 
akit szakmai múltjáról, tanévkezdésről, felada-
tokról és tervekről kérdeztünk.

- Mit tudhatunk Önről? Mi-
vel foglalkozott korábban? 

- Hogyan került ezek után 
a tanári pályára?

- Hogy indult az Ön első 
tanéve a karcagi iskolában? 

- Hogyan zajlott a beiskolá-
zás? Gond nélkül elindul-
tak a szakok? 

- Milyen feladatok várnak 
még Önökre az oktatáson 
kívül?

- Milyen rendezvényeik lesz-
nek az idei tanévben?

- Milyen elképzelései van-
nak? Mit szeretne megvaló-
sítani az intézményben?

- Mit üzenne a mostani nyol-
cadikosoknak és a szüleik-
nek? Miért válasszák a „Var-
ró”-t?
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Budapesten, a szeptember 24-
i lépcsőfutó versenyen Dániel 
Sándor főtörzsőrmester, a Kar-
cagi Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség Karcagi Hivatásos Tűz-
oltóság tűzoltója harmadik lett.

- A BM Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóság orszá-
gos lépcsőfutó versenyén teljes 
védőfelszerelésben, acélpalackos 
légzőkészülékben - ez kb. 20-25 
kilogram - kellett felfutni a Sem-
melweis Orvostudományi Egye-
tem Nagyvárad téri épületének 
huszonharmadik emeletére. A 
versenyen 105-en indultak, én 
a 35-39 év közötti férfi kategó-
riában, a 93-as rajtszámmal. A 
versenyre Karcagon nem tudok 
készülni, mert nincs ilyen ma-
gas épület. Most, előtte tovább-
képzésen voltam Budapesten, s 
sportfelszerelésben, hátizsákkal, 
két alkalommal felfutottam ezen 
a lépcsőn, ennyi volt a felkészü-
lés. A verseny számomra azért is 
volt különleges, mert a 23. eme-
leten várt rám a feleségem és há-
rom gyermekem: Emese, Kende 
és Csenge. Kicsit izgalmas volt 

számukra is a verseny, mert any-
nyit vártak a liftre, hogy majd-
nem lekésték a célba érkezésem 
- mondja Sándor. Nekem pedig 
azért volt izgalmas, mert bár ötö-
dik alkalommal indultam lép-
csőfutáson, még nem fordult elő, 
hogy utolérjek egy korábban in-
dulót. A huszadik emeletnél jár-
tam, amikor még azt éreztem, 
van elég erőm, így gyorsabban 
kezdtem futni, de a lépcsőfor-
dulóban utolértem az előttem 
futót, aki nem engedett el, így 
két másodperccel lemaradtam a 

második helyről, 3,16 perc lett az 
eredményem. Amikor célba ér-
tem, térdre rogytam, magam-
hoz öleltem a gyermekeimet. Az 
eredményhirdetés után a csalá-
dommal elindultunk a lépcsőn 
felfelé, a gyerekek vették észre, 
hogy két emeletnél nem 20, ha-
nem 30 lépcső van. Így 250 lép-
csőn futottam fel, a sétát a csa-
lád a tizedik emeletig bírta, ott 
azt mondták, nekünk elég volt, 
apa, így is büszkék vagyunk rád.

DE

Kétszázötven lépcső teljes védőfelszerelésben
(...folytatás az 1. oldalról)

Ezenkívül szakképzettséget nyújtó képzéseket is indítanak, így 
akik például egészségi állapotuk miatt nem képesek többé a szakmá-
jukban dolgozni, vagy olyan szakképesítéssel rendelkeznek, amelyre 
már nincs többé szükség, át tudják magukat képezni a munkaerőpi-
ac változó követelményeinek megfelelően. 

- A programnak az a célja, hogy a későbbiek folyamán Önök tá-
mogatás nélkül is ott legyenek a nyílt munkaerőpiacon, és legyen ál-
lásuk. Ne csak a támogatott időszakban, hanem azon túl is - mondta 
el a területi koordinátor.

A rendezvényen jelen volt Pánti Ildikó önkormányzati képviselő  
is. Köszöntő beszédében kiemelte, hogy a városvezetés igyekszik a le-
hetőségeihez mérten mindig kicsit jobbá tenni a mozgásukban kor-
látozott emberek helyzetét. Azt is hangsúlyozta, hogy mennyire fon-
tosak a kapcsolódási pontok a település életén belül, és hogy szeren-
csés dolog, hogy a városnak ilyen sok egyesülete van. - Találkozunk, 
gondjaink, problémáink közös megoldásáért, mert megoldás mindig 
van valamilyen formában - fejtette ki.

A Magyar Vöröskereszt részéről Orvos Anetta Csilla, a karcagi 
terület képviselője és szakmai vezetője köszöntötte a megjelenteket. 

- A Magyar Vöröskereszt szellemisége, úgy gondolom, hogy na-
gyon meghatározó a mai világban, hiszen nagyon sok embernek eze-
ket az eszméket kellene követni. Ebből talán kettőt tudnék kiemel-
ni, ami azt gondolom, hogy ide illik: az emberiesség és az egyenlő-
ség eszméit. Volt szó róla, hogy mennyire fontos, hogy az esélyegyen-
lőség megteremtődjön. Bízom benne, hogy ezen az úton haladunk, 
és kívánom, hogy ez minél hamarabb mindenhol megvalósuljon - 
hangsúlyozta a szakmai vezető.

A Mozgássérültek Kenderesi Csoportja részéről Bodor Andrásné 
csoportvezető, a megyei szervezet vezetőségi tagja köszöntötte a 
megjelenteket.

A beszédeket, felszólalásokat kulturális műsor követte, amely so-
rán nóták, komolyabb és vidámabb hangvételű versek hangzottak el 
karcagiak és túrkeveiek előadásában. A rendezvény alatt végig a ta-
gok által sütött pogácsával, sós süteményekkel kínálták a megjelen-
teket, ebéd után pedig kötetlen zenés, táncos szórakozással folytató-
dott a program.

(Aki bővebben szeretne tájékozódni az EFOP-1.1.1 programról, meg-
teheti a karcagi Kertész József utca 14. alatt hétfőn 10.00, kedden 8.00, 
szerdán 10.00, csütörtökön és pénteken pedig 8.00 órától.)

Erdei Orsolya

Az esélyegyenlőség jegyében

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!

(...folytatás az 1. oldalról)

A rendezvényt Sík Sándor Tedd 
a jót! című versével nyitotta meg 
Pánti Ildikó, a 8. számú válasz-
tókerület önkormányzati képvi-
selője.

Dr. Muszbek Katalin, a Ma-
gyar Hospice Alapítvány igazga-
tója, hivatalos elfoglaltságai mi-
att nem tudott jelen lenni a ren-
dezvényen, de levélben köszön-
tötte a megjelenteket. 

Az eseményen közreműködött 
az Erkel Ferenc Alapfokú Művé-
szeti Iskola magánének tansza-
ka, valamint Túrmezei Erzsébet 
A legnehezebb kérés című ver-
sét dr. Kasuba Jánosné szaval-

ta el. A köszöntő beszédeket és 
a műsort követően elültették 
a nárciszokat, majd pedig egy 
rockmusicalt tekinthettek meg 
a megjelentek a Telse Színját-
szó-kör előadásában ,,A Tékoz-
ló” címmel.

Az esemény jelentőségéről Vá-
czi Attiláné, a Rákbetegek Or-
szágos Szövetsége Karcagi Cso-
portjának vezetője elmondta: 
„Mindenféleképpen a dagana-
tos és az élethossz felé tartó be-
tegek és családtagjaik segíté-
se, az együttérzés, a szeretet a 
cél, illetve a támogatással érté-
kes ápolási órákat tudnak biz-
tosítani a hospice szervezetek. A 
hospice alapítványoknak teljes 

mértékben nincs fedezve az ál-
lami költségvetésből a működé-
sükhöz szükséges összeg. Mivel 
a hospice ellátásért sehol a vilá-
gon nem lehet térítési díjat kér-
ni, ennek ingyenesnek kell len-
nie. Tehát különböző támogatá-
sokból, adományokból tudják 
fenntartani magukat. A hospice 
házakban nagyon sok önkéntes 
dolgozik, akik elvégezték azo-
kat a kötelező oktatásokat, to-
vábbképzéseket, amely alkal-
massá teszi őket erre a feladat-
ra, nem csak tudás tekintetében, 
hanem mentálisan is. Lényeges, 
hogy tele legyenek empátiával, 
szeretettel.” 

Erdei Orsolya

„Méltóság Mezeje”

Rendőrségi hírek
Kerékpárt lopott

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság eljárást indított lopás vét-
ség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt egy 54 éves férfi 
ellen, aki 2016. augusztus 28-án 
7 óra 30 perc és 2016. szeptem-
ber 26-án 19 óra közötti idő-
ben egy abádszalóki víkend-
ház záratlan melléképületéből 
eltulajdonított egy kerékpárt. 
A rendőrök bejelentés alapján 
adatgyűjtésbe kezdtek, amely-
nek eredményeként rövid időn 

belül azonosították, felkutatták, 
és elfogták K. S. helyi lakost, 
akit előállítottak az Abádszalóki 
Rendőrőrsre. A nyomozók gya-
núsítottként kihallgatták a jog-
sértőt.

Fenyegette a 
mezőőröket

Egy férfi 2016. szeptember 
29-én 10 óra körül Kisújszállá-
son az egyik kukoricásból el-
lopott egy zsáknyi terményt, 

majd elhagyta a helyszínt. A 
mezőőrök észrevették a jogsér-
tést és a férfi után mentek, majd 
felszólították a gabonaféle visz-
szaadására. A férfi fenyegetőzni 
kezdett, illetve egy kaszával és 
egy vascsővel hadonászott irá-
nyukba, az egyiküket el is lökte. 
A kiérkező rendőrök N. Feren-
cet a helyszínen elfogták, majd 
előállították a Karcagi Rend-
őrkapitányságra, ahol hivata-
los személy elleni erőszak mi-
att gyanúsítottként kihallgat-
ták, majd őrizetbe vették.
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„Hangok és harangok” címmel 
indított jótékony célú koncert so-
rozat keretén belül, 2016. szep-
tember 22-én 18 órai kezdettel vá-
rosunkban, a karcagi Református 
Nagytemplomban adott nagysike-
rű koncertet Mága Zoltán, Príma 
Primissima közönségdíjas hegedű-
művész zenekarával. A rendezvény 
meglepetésvendége Zsédenyi Adri-
enn énekesnő volt.

A nagytemplom zsúfolásig meg-
telt érdeklődőkkel. Mága Zoltán 
művész úr már járt városunkban. 
2009-ben a 100 Templom Jótékony-
sági Koncert keretén belül adott 
koncertet, ahol virtuóz játékával el-
varázsolta, és örökre rabul ejtette a 
karcagi embereket. 

Most sem volt ez másképpen. 
A műsorban felcsendült zenemű-
vek, többek között Vittorio Mon-
ti Csárdása, az utánozhatatlan 

egyedi művészi hegedűjátéka, a 
csodálatos cimbalomszóló és Zsé-
denyi Adrienn hangja elkápráz-
tatta a közönséget. 

Isten házában voltunk, és én 
szívemben hálát adtam a jó Is-
tennek jóságáért, szerető gondvi-
seléséért, ami most itt élő példa 
volt előttünk! 

Mága Zoltán szegény muzsi-
kus családban látta meg a napvi-
lágot 1974. február 19-én.

Hatéves volt, amikor megkap-
ta az első hegedűjét, és 12 éve-
sen már a Rajkó Zenekar prímá-
sa volt. 1996-ban megalapította a 
Budapest Gipsy Band együttest. 
Többek között kiérdemelte a Ma-
gyar Köztársasági Arany Érdem-
keresztet (2004), a Kisebbsége-
kért Díjat (2005), az Európa-díjat 
(2007), a Magyar Kultúra Lovagja 
címet (2008), a Príma Primissima 

közönség díjat (2014), és a Kálvin 
János Emlékérmet (2016). A tel-
jesség igénye nélkül felsorolt díjak, 

kitüntetések bizonyítják, hogy a jó 
Istentől kapott, és örökölt tehetsé-
get lehet jól kamatoztatni, és az 

áldást továbbadni, hogy ily mó-
don mások is részesüljenek belő-
le. Igaz, hogy ehhez kell a szeretet, 
az empátia, és a szándék hatal-
ma!!! És kell az ember, az akiben 
mindez megvan. Mága Zoltánban 
mindez megtalálható! 

Kedves Művész Úr! Köszönöm, 
köszönjük a feledhetetlen estét, az 
élményt, amit kaptunk! Köszö-
nöm, köszönjük az adományo-
kat, amiket felajánlott a rászo-
ruló gyermekek részére, a város-
nak felajánlott 100 db koncertje-
gyet az Újévi Koncertedre, és nem 
utolsó sorban a ráadást, amit a 
koncert után kaptunk mindany-
nyian, a dedikált CD-ket. „MI”, 
karcagiak szeretünk, és büszkék 
vagyunk Rád! Te vagy a példa!!!

A jó Isten áldása, szeretete kí-
sérje életed útját! 

Szitai Emília

Hangok és harangok

Jász-Nagykun-Szolnok Megyében 2013. május 2-tól a Karcagi Járási Hiva-
talban kialakított Értékesítési Pontban (Karcag, Kossuth tér 1., I. emelet 8.) 
is lehetőség van értékpapírszámla nyitására, illetve meglévő számla esetén 
azzal kapcsolatos ügyintézésre.

A Magyar Államkincstár az állam által kibocsátott, állami kezességvállalással 
garantált értékpapírokat forgalmazza.

Az állampapírok esetében lejáratkor a tőke teljes összegére, valamint az ese-
dékes kamatokra az állam értékhatártól függetlenül garantálja a kifizetést, amely 
követelés az állammal szemben nem évül el.

A Kincstári értékpapírszámla nyitása és vezetése díjmentes, a Kincs-
tár kényelmi és kiegészítő szolgáltatásokkal áll ügyfelei rendelkezé-
sére, így többek között: Online időpont foglalás, TeleKincstár, WebKincstár, 
MobilKincstár, SMS szolgáltatás.

A Kincstár ügyfelei éven belüli, éves, és több éves futamidejű, forintban, illet-
ve devizában kibocsátott állampapírokat vásárolhatnak, amelyek fix-, vagy válto-
zó kamatozásúak. 

Lehetőség van Tartós Befektetési Számla nyitására/meglévő számla áthelyez-
tetésére is, amellyel kamatadó kedvezményt tudnak elérni ügyfeleink.

A szülő, törvényes képviselő, vagy hozzátartozó Kincstári Start-értékpapír-
számlát nyithat a Kincstárban a gyerek részére, így az infláció felett 3%-kal kama-
tozó Babakötvény vásárlásával biztosíthatja gyermeke jövőjét.

Kérjük, keressék fel kirendeltségünket Karcagon, ahol várjuk az érdeklő-
dőket, befektetni, tájékozódni szándékozókat, és részletes felvilágosítással 
állunk rendelkezésre az általunk nyújtott szolgáltatásokról, a jelenleg for-
galmazott és vásárolható állampapírokról, azok kondícióiról.

A Karcagi Értékesítési Pont nyitvatartási ideje:
Hétfő: 8.00 - 16.00
Kedd: Az ügyfélfogadás szünetel
Szerda: Az ügyfélfogadás szünetel
Csütörtök: 8.00 - 12.00
Péntek: Az ügyfélfogadás szünetel

Magyar Államkincstár
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság

Állampapír Értékesítési Pont
Karcag, Kossuth tér 1., I. emelet 8.

06-30/815-9069

Fotó: facebook/Mága Zoltán
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HÍREK

Poharas kefires süti
1,5 dl kefir, 1,5 dl naprafor-
gó olaj (1 kefires doboz), 300 
g cukor (2 kefires doboz), 450 
g finomliszt (3 kefires doboz), 
4 db tojás, 1 csomag sütőpor, 
1 csomag vaníliás cukor, 1 tk 
citromhéj (reszelt), 4 közepes 
db őszibarack (vagy más gyü-
mölcs)

1. A lisztet a cukorral, sütőporral, vaníliás cukorral összekeverjük. Hoz-
záadjuk a kefirt, a tojást, majd az olajat, és csomómentesre keverjük.

2. Ízlés szerint összedarabolunk gyümölcsöt (barackot, körtét, málnát, 
epret, amit csak szeretünk, lehet vegyesen is).

3. Egy közepes méretű tepsit kikenünk margarinnal, megszórjuk zsem-
lemorzsával.

4. A kevert tésztát beleöntjük a tepsibe.
5. A feldarabolt gyümölcsöt (lehet hozzá kis csokidarabokat is kever-

ni) beleszórjuk a tésztába úgy, hogy a darabok kicsit elmerüljenek 
benne.

6. A sütőt előmelegítjük 180 oC-ra, majd kb. 35 perc alatt aranybarnára 
sütjük a tésztát .

7. Ha letelt a sütési idő, szurkáljuk meg a sütit egy hústűvel vagy villá-
val, ha a tészta ráragad, hagyhatjuk még kicsit sülni.

8. Ha kész, a tetejét megszórjuk porcukorral, és feldaraboljuk.

Hozzávalók 4 adaghoz

Elkészítése

Forrás: Internet

Játsszon Ön is a 
Karcagi Hírmondóval!

Mikor ünnepeljük Benedek Elek születésnapját?
A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel 
és telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben 
2016. október 10-én (hétfőn) 12 óráig. 
Címünk: 5300 Karcag, Kertész J. u. 2.
A helyes megfejtők között 2 darab fürdőbelépőt sorsolunk ki az 
Akácliget Gyógy- és Strandfürdő felajánlásában.
A nyertest telefonon értesítjük.
Előző lapszámunk nyertese: Pintér Elekné (Karcag)

Nyereményjáték

Virágba borult a főtér

Szeptember végén a Városgondnokság kertészei kiültették városszerte az árvácskákat. Ahogy bekö-
szöntött a hűvösebb idő, egyre sürgetőbbé vált, hogy újabb díszt kapjon a közterület. Az egynyári vi-
rágok felszámolását és a megfelelő talajelőkészítést követően, az üres és kopár virágágyásokat megtöl-
tötték élettel ezek a kedves kétnyári növények. A virágokat azért kellett ilyen korán elültetni, hogy le-
gyen idejük meggyökeresedni a téli fagyok előtt, így már a hűvösebb időket is átvészelik, tavasszal pe-
dig korán fejlődésnek indulnak, és ekkor mutatják meg igazi szépségüket. Az árvácskák nagyméretű 
virágai többféle színben jelennek meg a főtéren, nagyobb színfoltot alkotva a kiemelt fontosságú ré-
szein. Főként a jelentősebb köztéri szobroknál, a Városháza környékén, és a forgalmas járdák mellet-
ti virágtartókban találkozunk ezzel a virágözönnel. Az árvácskák késő őszig virágoznak, egész télen 
díszítenek a májusban történő egynyári virágok kiültetéséig. A kétnyári virágok mellett 1500 db tuli-
pánhagyma is került a földbe, amelyek kora tavasszal mutatják meg pompás virágaikat.

Az árvácska (Viola wittrockiana) a legkedveltebb kétnyári növé-
nyünk. Ez a bájos, kedves virág nem véletlenül lopta be a szívünk-
be magát. Nagy virága széles színválasztékban megtalálható a sár-
gától a kékesliláig. Egyszerűen gondozható. Jól tűri a hideget, ké-
ső ősszel, egész télen, míg a természet többi csodája megpihen, 
díszíti kertünket. Ültethetjük világos, napsütötte, vagy félárnyékos 
helyre is. A palántákat kora tavasszal vagy ősszel, szeptember vé-
gén, október elején ültessük ki, hogy még a tél beállta előtt gyö-
keret ereszthessenek. 10-15 oC a legtökéletesebb a növény számá-
ra, nagy melegben kifakul, gyenge hajtásokat hoz. Kiültetéskor 10-
15 centiméteres tőtávot válasszunk neki, mert az árvácska a számá-
ra kedvező környezetben megbokrosodik. Laza, tápanyagban gaz-
dag, jó vízáteresztésű talajban érzi jól magát. Rendszeres öntözést 
kíván, ne hagyjuk kiszáradni a földjét. A növény nemcsak szépségé-
vel hódít, hiszen a levele és virága is ehető. Tehetjük salátába vagy 
akár a palacsinta tésztájába is.

Díszítsék kertjüket, udvarukat árvácskával, hiszen így már 
kora tavasszal önökre mosolyog a természet!

(...folytatás az 1. oldalról)

Elsőként Kun László testne-
velőtanár beszélt a mesével va-
ló kapcsolatáról. Gyerekkorában 
az édesanyja szerettette meg ve-
le a meséket. Felnőttként pedig 
ő is szívesen olvasott a gyereke-
inek, néha még változtatott is az 
eredeti történeteken. - Így szü-
letett meg a „Piroska és a vas-
utas”, amely nagy kedvence volt 
a gyerekeknek, mindig elaludtak 
- árulta el. A programon a Kis-
malac és a farkasok című mesét 
olvasta fel. Feleségének, Kunné 
Nánási Mónikának a hosszú 
tündérmesék voltak a kedven-
cei. Óvodapedagógusként azt ta-
pasztalja, hogy a szülőknek sok-

szor nincs idejük arra, hogy me-
séljenek otthon a gyerekeknek. 
Az óvodában ezt a hiányt egyik 
héten a mese megismerésével, a 
másik héten pedig annak vala-
milyen feldolgozásával (bábozás-
sal, dramatikus játékkal) próbál-
ják enyhíteni. Most az őszre és a 
szüretre való tekintettel a Szó-
ló szőlő, mosolygó alma, csengő 
barack című mesét olvasta fel a 
résztvevőknek.

Főtisztelendő Gulyás Zsolt 
plébános, érseki tanácsos úgy 
gondolja, hogy a mese nemcsak 
a gyerekeknek, hanem a felnőt-
teknek is sokat jelent, gyógyító 
ereje van. A dédmamája nagyon 
sokat olvasott neki, a kedvenc 
meséje a Piroska és a farkas volt, 

legkedvesebb szereplője pedig a 
vadász. Mégis leginkább azt sze-
rette, amikor a dédmamája és 
a szülei a saját gyerekkorukról 
meséltek neki. Zsolt atya a Sár-
kányölő Sebestyén című mesé-
vel készült a gyerekeknek.

Keserűné Ébner Tünde általá-
nos iskolai tanárnőhöz leginkább 
a versek, a balladák állnak közel. 
Az Öreg néne őzikéjét nagyon sze-
rette, bár az életmesék sokkal jel-
lemzőbbek voltak náluk. A tenger-
parti kislány című mesét például 
az édesapja találta ki, amelynek fő-
hőse meglepő módon nagyon ha-
sonlított a gyerekkori Tündére. 
Két történettel készült, az egyik 
A medve, aki könyvet olvas című 
anatóliai török mese, a karcagi dr. 

Bartha Júlia fordításában. A má-
sik pedig az ötödik osztályos tan-
könyvből egy vicces népmese, A 
bolond falu.

Szabó Péterné gyerekkönyvtá-
ros újságunknak azt is elmondta, 
hogy a mai gyerekeknek elsődle-
gesen nem a népmesék a kedven-
cei, sokkal inkább az életmesék áll-
nak hozzájuk közel, amelyekbe be-
le tudják élni magukat. – Bár va-

lóban egyre kevesebbet olvasnak, 
a magyar népmese-sorozat állan-
dó kölcsönzés alatt van, és nagyon 
sok tudatos szülő kiválogatja a gye-
rekeinek, hogy mit adnak a kezük-
be - tette hozzá a gyerekkönyvtáros, 
aki a Népmese napját csalogatónak 
is szánta, hiszen a könyvtár idén is 
számos új könyvvel vár minden ré-
gi és új olvasót.

Kapás Mónika

A Népmese napja a könyvtárban
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Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges ünnep-

napokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).

Október 08-09.  Dr. Temesváry Tamás Karcag, Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758

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

állásajánlatai:

 - Recepció vezető (Berekfürdő),
 - Egyéb szakképzett oktató, nevelő-, gyógy-, fejlesztő pedagó-

gus (Kisújszállás),
 - Mezőgazdasági technikus (meós) (Kisújszállás),
 - Bolti eladó (Karcag),
 - Vagyonőr (Kisújszállás),
 - Festő - galván (Karcag),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó - varro-

dai betanított munkás (Kisújszállás),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó - varrodai 

betanított munkás - szálazó, bontó, gőzölő, daraboló (Karcag),
 - Kútkezelő (Kisújszállás),
 - Áruterítő gépkocsivezető (Karcag),
 - Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szál-

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

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

cag),
 - Egyszerű ipari foglalkozás - élelmiszeripari foglalkozás (Kar-

cag),
 - Egyszerű mezőgazdasági foglalkozás - mezőgazdasági idény-

munka (Karcag).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási Osz-
tályon (5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (06 59/795-
168) vagy e-mailben (karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.

Az állásajánlatokról további információk találhatók a Virtu-
ális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

HIRDETMÉNY
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfej-

lesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, vala-
mint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szó-
ló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 38. § 
(2) a) pontjának megfelelően ezúton tájékoztatom Karcag város 
lakosságát, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteit, 
vallási közösségeit arról, hogy Karcag város hatályos Település-
szerkezeti terve, Helyi építési szabályzata és Szabályozási ter-
ve módosításának véleményezési dokumentumai elkészültek.
Az elkészült véleményezési dokumentumok:

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI-
NEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2016. ÉVI 
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA (az OTÉK 2012. augusztus 6-án 
hatályos követelményeinek megfelelő tartalommal) 

 - a településszerkezeti terv módosítása (jóváhagyandó 
munkarész),

 - a helyi építési szabályzat módosítása (jóváhagyandó 
munkarész), és

 - az alátámasztó munkarészek.
A véleményezési dokumentumok Karcag Város Polgár-

mesteri Hivatalában a 25. számú teremben, ügyfélfogadási 
időben megtekinthetők.
Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda, csütörtök 8.00-16.00 óráig.

Kérem, hogy a R. 38. § (2) bekezdés a) pontja alapján a hir-
detmény megjelenésétől számított 30 napon belül, a vélemé-
nyezési dokumentációkban foglalt elhatározásokkal, és a ren-
dezés alá vont területekkel kapcsolatos észrevételeiket, vélemé-
nyüket írásban a következő címre küldjék meg:

Karcag Város Polgármesteri Hivatala
Farkas Renáta főépítész részére

5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Amennyiben a meghirdetett anyaggal kapcsolatban kér-

désük van, kérem, keressék településünk főépítészét: 
Farkas Renáta főépítész: (30) 549-4591

Dobos László
polgármester

Lapzárta: 
2016. október 10. 
(hétfő) 12 óra
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2016. október 7. péntek
17.00 Műsorajánlat
17.05 Városi programajánló
17.10 Siloám Gyógyászati Központ át-
adása
19.05 Nagykunsági Krónika - közéle-
ti magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Nagy Éva
 Téma: Svájci vendégek Karcagon
 Karcagi hírek
 - Népszavazás után
 - Ózon Világnapján
 - Motorostalálkozó
 - Magyar Filharmonikus Zenekar  
  koncertjén
 - Óvodai programok
 - Egyre többen hiányoznak az 
  iskolákból
 Háttér               
 vendég: Kiss Mihályné
 Téma: Gyémánt diplomát 
  vehetett át
20.30 Karcag Város Önkormányzatának 
Képviselő-testületi ülése

2016. október 11. kedd 
(ism. szerda)
18.00 Műsorajánlat 

18.05 Jöjjetek Hozzám – református 
istentisztelet 
19.10 Karcagi hírek
19.40 A Hit Szava – római katolikus 
szentmise 
20.40 Kivilágos Kivirradtig Fesztivál 2016. 
összefoglaló 

2016. október 13. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Városi programajánló
18.10 Megemlékezés az Aradi emlék-
műnél
19.05 Nagykunsági Krónika - közéle-
ti magazin
 Aktuális kérdések
 Téma: Patchwork klub 
 Karcagi hírek
 - Felújított tornapálya 
  Kunhegyesen
 - Pom Pom szobor Kisújszálláson
 - Modern vállalkozások
 - Óvodai programok
 Háttér               
 Téma: Gyémánt diplomát 
  vehetett át 2.
20.30 Lovasnap Karcagon

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 30.

Szabó Ildikó - Sebők Kálmán 

Péter

2016. október 01.

Bodnár Andrea - Miklóssy 

Krisztián

Születés
2016. szeptember 26.

Farkas Julianna - Kanalas János

Kg.,Vajda utca 3.

János

2016. szeptember 27.

Baranyai Brigitta - Bíró János

Kg., Zrínyi utca 17.

Bianka

2016. szeptember 28.

Tukarcs Anita - Mogyorósi 

Csaba

Kg., Rimaszombati utca 5. 

Nilla

Október 8. (SZOMBAT)
8-13 óráig 

 Berek Patika 

 (Kiss Antal utca 3.)

9-20 óráig 

 Alma Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Október 9. (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

GYERMEKSZÍNHÁZ
a Fogi Színház előadásában:

Csengő-bongó királyság
-zenés mesejáték-

Írta és rendezte: Harsányi Gábor

2016. október 25. (kedd) 
10.00 és 14.00 óra

DÉRYNÉ KULTURÁLIS KÖZPONT
(Karcag, Dózsa György út 5-7.)

Belépőjegy: 600.-Ft
Információ és jegyrendelés: 

Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár
Karcag, Dózsa György út 5-7. Tel.: 59/503-224/14-es mellék

Álláshirdetés
A Györffy István Katolikus Általános Iskola 
(5300 Karcag, József Attila utca 1.) az alábbi 

állást hirdeti meg:

1 fő tanító
Jogviszony: határozott idejű
Az alkalmazás feltétele: megfelelő erkölcsi bizonyítvány, 
szakképesítés igazolás, plébánosi ajánlás
Az álláshely betölthető: 2016. november 07-től
Bérezés: a pedagógus bértábla szerint
Jelentkezni lehet: Kovács Miklósné igazgatónál, vagy a 
gyorffykatalisk@gmail.com e-mail címen

Telefon: 06/59-503-435

Tájékoztató
A Karcagi Járási Hivatal tájékoztatja kedves ügyfeleit, 

hogy 2016. október 15-én (szombaton) 8 órától 17 óráig a 
Karcag, Kossuth tér 1. szám alatt az áramszolgáltatás szü-
neteltetése miatt a járási hivatal két osztályának ügyfélfo-
gadása az alábbiakra módosul:

Kormányablak Osztály
2016. október 14-én (pénteken) 7.00 órától 17.00 óráig 

fogadja az ügyfeleket,
2016. október 15-én (szombaton) zárva tart.

Gyámügyi Osztály
2016. október 14-én (pénteken) 8.00 órától 18.00 óráig,
2016. október 15-én (szombaton) 8.00 órától 12.00 órá-

ig fogadja az ügyfeleket.

Megértésüket köszönöm.
Hodos Julianna 

járási hivatalvezető
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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 perc-
re. Rendezett kerttel, gáz- és cse-
répkályhafűtéssel. Tel.: 06/30-439-
4839, 06/30-328-3533. 

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

A Széchenyi sgt. 50/a alatt, más-
félszobás, 43 m2-es, jó állapotú la-
kás eladó. Irányár: 5,5 M Ft. Tel.: 
06/30-491-2519.

Összkomfortos családi ház eladó 
Karcagon, a Kisújszállási út 83. alatt. 
Tel.: 06/70-317-2733.

Régi típusú ház eladó. Kívül-belül 
felújított (víz, villany, gázvezeték-
cserével, aláfalazva, két sor szige-
teléssel). Tel.: 06/30-219-6813.

Karcagon, a főtérhez, piachoz kö-
zel, 712 m2-es telken, teljes közmű-
vesített ház, felújításra vagy bon-
tásra, telekáron eladó. Érdeklődni: 
Karcag, Kacsóh utca 21. szám alatt. 
Tel.: 06/30-478-2714.

Karcagon, a kórház közelében 4 
szobás, 2 garázsos kertes ház ext-
rákkal eladó. Tel.: 06/30-219-0049.

Háromszobás családi ház, köz-
ponti fűtéses (gáz- és vegyes tü-
zelés), teljes közművel eladó. Tel.: 
06/59-300-129.

Karcagon, főtérhez közeli (3 perc), 
kétszobás, összkomfortos családi 
ház (110 m2 alapterületű, ebből 75 
m2 hasznos), gáz- és cserépkály-
hafűtéssel, alkuképes áron eladó. 
Tel.: 06/30-324-0522.

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

Bánhalmán, kétszobás, összkom-
fortos ház, 1500 m2-es telken kiadó 
vagy eladó. Tel.: 06/20-852-7051.

Karcagon, központhoz közeli, két-
szobás, kertes házat keresek albér-
letbe hosszabb távra. Tel.: 06/20-
282-7051. 

Karcagon, kertes házrész albérlet-
be kiadó, vagy eladó. Tel.: 06/70-
773-4338.

Karcag belvárosában, földszin-
ti, 55 m2-es, felújított lakás eladó. 
Ugyanitt befőttes üvegek tetővel 
olcsón eladók. Tel.: 06/30-683-2647.

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

Karcagon, a Táncsics krt. 13. szám 
alatt, I. lépcsőház, IV. emelet, 9-es 
(1+2 félszobás, légkondis, erké-
lyes) lakás eladó. Ugyanitt gyerek-
ülés (autóba) és szőlőprés eladó. 
Tel.: 06/59-313-697.

Karcagon, kétszobás, összkomfor-
tos gáz- és cserépkályhafűtéses csa-
ládi ház eladó. Tel.: 06/70-326-4824, 
06/30-497-9616, 06/30-447-3918. 

Karcagon, 70 m2-es, téglaépítésű, 
újszerűen felújított, összközműves 
családi ház eladó, vagy értékegyez-
tetéssel második emeletig elcserél-
hető. Tel.: 06/30-835-1910.

Állat
Kukoricán tartott, vörös tollú csirke 
konyhakészen eladó. Vágás min-
den 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 
minden pénteken, csak megren-
delésre, amit csütörtök délig le-
het leadni. Karcag, Soós István ut-
ca 12. Tel.: 06/59-311-969, 06/30-
244-5160. 

Anyakecskék és gidák eladók. Tel.: 
06/30-336-6142.

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

Vegyes
Mindennemű régiség és teljes kö-
rű hagyaték felvásárlás! Bútorokat, 
festményeket, órákat, porceláno-
kat, dísztárgyakat, paraszti haszná-
lati tárgyakat, eszközöket, bödönt, 
kannát, állványos babafürdőkádat, 
mosóteknőt, sózóteknőt, kanapét, 
konyhaasztalt, kredencet, komó-
dot, stb. vásárolnék. Tel.: 06/20-
996-1346.

Diódaráló, mákdaráló, mosógép, 
vegyes poharak és tányérok, in-
dukciós főzőlap, magnós autórá-
dió, gázkályha (palackkal), bevá-
sárlókocsi, állóventilátor és elektro-
mos masszírozó eladó. Tel.: 06/20-
572-6285. 

Eladó: háromajtós szekrény, do-
hányzóasztal, fotelok, gyerek író-
asztal, nagyméretű rácsos gyerek-
ágy, páraelszívó, Daewoo színes 
TV, Hajdu centrifuga, 1 db varró-
gép, Belker mérleg, kukoricamor-
zsoló, 2 db Halasi ajtó, 1 db belté-
ri ajtó, fehér zománcos fürdőkád 
(bontásból), elemes szekrény, író-
gép, alig használt porszívó, 1 db 
rekamié, két fotellal. Tel.: 06/30-
372-0950.

Fekete-ezüst alufelni (15’-ös, 4x100-
as) nyári gumikkal szerelve, és 2 db 
álló terrárium eladó. Tel.: 06/30-
336-6150.

Jó állapotban lévő, három rész-
ből álló ülőgarnitúra eladó. Tel.: 
06/30-627-7789.

Öntvénykályha, nagy- és kis mé-
retű tégla, mosógép, centrifuga, 
vastag vázú női kerékpár, 24-es és 
26-os MTB, gáztűzhely, heverő el-
adó. Tel.: 06/30-261-0785.

Jó állapotban lévő, 28-as agyvál-
tós férfi kerékpáromat elcserélném 
kemping kerékpárra. Tel.: 06/30-
850-3345.

Vegyes tüzelésű kazán, C19-es gáz-
kazán, vezetékes telefon (új, kihan-
gosítható), kemping kerékpár el-
adó. Tel.: 06/59-314-243, 06/30-
472-6237. 

Kisbálás lucerna (5. kaszálás, szép 
zöld, esőmentesen, nyúlnak, bá-
ránynak kiváló minőségű) eladó 
Karcagon, a Vasút utca 38. szám 
alatt. Tel.: 06/30-244-3666. 

Előszobai kombinált szekrény, fo-
gas (nagy tükörrel), férfi ingek, öl-
tönyök, bőrkabát, könyvek, sö-
vénynyíró olló, fehér és rózsaszín 
leander eladó. Tel.: 06/59-401-959.

Utánfutó, pianínó, 380-as, nagy 
teljesítményű daráló, önetetők, 
önitatók, pingpongasztal eladó. 
Cím: Karcag, Attila utca 39. Tel.: 
06/30-651-6640.

Diesel traktor, egytengelyes pótko-
csival (1,5 t teherbírású, rendszám 
nélküli) eladó. Tel.: 06/30-336-6142. 

Jó állapotban lévő piros robogó-
mat eladnám. Cím: Karcag, Vasút 
utca 43/a. Tel.: 06/59-313-226.

Eladó: vályúk (1, 1,5, 2 m), öntvény 
szőlőprés (16 l), háti permetező (14 
l), sózóteknő, kézikocsi, faragott 
rekamié, hajlított vázú 28-as ke-
rékpár, M10-es rekeszek, 380, 220-
as villanymotorok, sparhelt, tea-
tűzhely (csövekkel), 220 V-os ter-
ménydaráló, 4 q-ig mérő famérleg, 
fürdőszobaszekrény, olcsó kony-
haasztalok. Érdeklődni a délutáni 
órákban. Tel.: 06/30-967-5578.

Gyári állapotú Lada Samara, 2017-
ig érvényes műszakival, alufelnivel 
(80%-os gumival), sérülésmente-
sen, egyben vagy bontásra eladó. 
Ár: 80.000 Ft. Tel.: 06/59-887-269.

Eladó 600 literes vas terménytáro-
ló (2500 Ft), zománcozott fürdő-
kád (3500 Ft), elektromos fűnyíró 
(5000 Ft), zománcos bödönök, és 
Pannónia mechanikus varrógép 
(6000 Ft). Tel.: 06/30-506-0279. 

Koszorúk 550 Ft-tól, árvácskák, 
krizantém, örökzöldek, tuják, mi-
nőségi használt ruhák kaphatók 
a SZŰCSKER-ben. Cím: Karcag, 
Szabó József utca 32/b. Bejárat a 
Morgó Csárda parkolójával szem-
ben. (Nyitva: H-P: 8.00-17.30-ig, 
SZ-V: 8.00-12.00-ig.)

Zug II-ben 10 sor kertföld termő 
gyümölcsfákkal, lakható épület-
tel, műút mellett 1200 m2 szán-
tóföld, kb. 3 mázsa takarmányré-
pa, 1,78 ha erdő eladó. Tel.: 06/30-
587-9678.

Társkereső
55/180/80 férfi, korban hozzá illő 
társat keres Karcag és vonzáskör-
zetéből. Tel.: 06/30-897-8703.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár-cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet- és bársony nadrág, 
bőrkabát varrását rövid határidő-
re vállalom! Tel.: 06/59-887-269.

VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is válla-
lok. Török László, Tel.: 06/59-313-
887 vagy 06/30-289-5103.

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

Az Orgonda Agrár Kft. földet bé-
relne és vállal növényvédelmi 
szaktanácsadást, szakirányítást. 
Tel.: 06/30-785-0690.

Növényvédelmi szakirányítást, 
szerződéskötéssel, számlaképesen 
vállalok. Kenyeres László okleveles 
növényorvos, Tel.: 06/30-785-0690.

Mezőgazdasági bérmunkát vál-
lalok 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: 
mindenfajta üvegezést, tükrök ki-
dolgozását, képkeretezést, mű-
anyag nyílászárók forgalmazá-
sát, beépítését, redőnyök, rovar-
hálók, szalagfüggönyök készíté-
sét Karcagon, a Villamos utca 21. 
szám alatt. Tel.: 06/30-684-4941.

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

Szárzúzóval kertekben munkát vál-
lalok. Tel.: 06/20-316-0136.

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt Hirdetőink!
SZERKESZTŐSÉGÜNK 

A HIRDETÉSEK 
VALÓSÁGTARTALMÁÉRT

 FELELŐSSÉGET 
NEM VÁLLAL!

Hirdessen Ön 
is a Karcagi 

Hírmondóban!
Apróhirdetés 

már 200 Ft-tól!

Tisztelt Állatbarátok!
2016. október 08-án (szombaton) a piaci soron jótékonysági vá-

sárt tartunk. 
Ruhaneműk, kutyás kiegészítők, ajándéktárgyak és egyéb apró-

ságok között válogathatnak baráti áron! 
Továbbra is nagy szeretettel fogadjuk az adományaikat. Ne fe-

ledjék, ami Önöknek lom, nekünk lehet, hogy nagy szolgálatot tesz! 
Szeretnénk köszönetet mondani minden lelkes állatbarátnak, 

akik az év folyamán bárminemű adománnyal, felajánlással segítet-
ték munkánkat.

Aki a vásáron nem tud megjelenni és vásárlásával segíteni, ado-
mányaikat az alábbi számlaszámon fogadjuk: 

OTP Bank 11745073-20110912-00000000
IBAN: HU37117450732011091200000000

Elérhetőségeink: 
Medgyesi Tiborné Csermák Erzsébet elnök 06/30-645-2313
Juhász Éva titkár 06/30-915-4419

KUNKARCAGI Állatvédő és Állatbarát Egyesület
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SPORT

HIRDETMÉNYEK

KARCAG 2016. szeptember 25.

A Karcagi SE felnőtt férfi csapa-
ta a bajnoki megmérettetés előtt, 
a hagyományos Zádor-híd Ku-
pa felkészülési tornán vett részt a 
karcagi sportcsarnokban, szép szá-
mú közönség előtt. A beharango-
zott programtól eltérően két csapat 
is lemondta váratlanul a részvételt, 
így beugró csapatként a Hajdú-Bi-
har megyei bajnokság egyik élcsa-
pata, a Derecske vállalta a tornán 
való részvételt. A hazai kosarasok 
majdnem teljes kerettel álltak fel, a 
vendégcsapatok kissé tartalékosan 
érkeztek. A mezőnyből szerencsé-
re nemcsak a hosszabb kispad mi-
att, hanem az eredményes táma-
dójátékukkal is kiemelkedtek ko-
sarasaink. Örvendetes, hogy a csa-
patban a fiatalabb korúak is jól ol-
dották meg a feladatukat, és pályá-
ra lépésükkel, új színt vittek a csa-
pat játékába.

A bajnoki rajtot Szolnokon a 
MÁV csapatával kezdi meg csapa-
tunk.

Az első hazai mérkőzés 2016. ok-
tóber 16-án (vasárnap) 14.00-tól 

lesz a Szolnoki EK ellen, ahová vá-
runk minden kosárlabdabarátot. 
HAJRÁ KARCAG!

Kosárlabda Szakosztály

ZÁDOR-HÍD KUPA
K O S Á R L A B D A A S Z TA L I T E N I S Z

Eredmények:
Karcagi SE-Törökszentmiklósi KK 82:46(9:14,26:7,13:14,34:11)
Karcagi SE-DIFE Derecske  90:54(22:12,18:9,22:25,28:8)
Törökszentmiklósi KK-DIFE 93:44(27:10,19:7,20:13,27:14)

Végeredmény: 
1. Karcagi SE (Deák Zoltán, Hajdú Gábor, Kovács Benedek, 

Simon László, Pásztor György, Németh Márton, Bokor Pé-
ter, Kovács István, K. Nagy Norbert, Tóth Gergő, Tóth Im-
re, Vincze Mihály, Erdei József)
Edző: Fodor Csaba

2. Törökszentmiklósi KK
3. DIFE Derecske KK

Különdíjak:
A legeredményesebb játékos: Kovács István (Karcagi SE)
A legsokoldalúbb játékos: Tóth Gergő (Karcagi SE)

Meghívó
A Kunhalom Polgári Kör következő előadására október 

11-én (kedden) 17 órától kerül sor a Déryné Kulturális Köz-
pont első emeleti klubtermében.

A téma: svájci diákcsere program
A Karcagi Nagykun Református Gimnázium diákjai újra 

Svájcban jártak, s az ottani diákok karcagi viszontlátogatá-
sa is megtörtént a közelmúltban. Tóth Mária tanárnő veze-
tésével a tanulók beszámolnak utazási élményeikről, a kinti 
programokról, s gyönyörű svájci tájakkal és érdekes neveze-
tességekkel is megismerkedhetnek a jelenlévők.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Dr. Varga Gyöngyi, a kör elnöke

NB III. Dél-Alföld csoport
Kováts DSE Karcag - Jászkun Volán SC III. 15-3
Karcagi győzelmek:

Párosban: Nagypál Csilla - Skumáth István 1 győzelem, Im-
rei Ferenc - Szepesi Bence 1 győzelem.
Egyéniben: Skumáth István 4 győzelem, Imrei Ferenc 4 győze-
lem, Szepesi Bence 3 győzelem, Nagypál Csilla 2 győzelem (két 
mérkőzésből).
- Az újonc Volán ellen magabiztos győzelem született - nyilat-

kozta Csornai Csaba, a Kováts DSE Asztalitenisz Szakosztályá-
nak vezetője.

A mérkőzésen csereként Dobrai István is szerepelt, és a Volán 1. 
számú játékosától nagyon szoros, döntő játszmás mérkőzésen szen-
vedett vereséget. 

Kováts DSE Karcag - ATSK Szeged II. 18-0 
Karcagi győzelmek:

Párosban: Nagypál Csilla - Skumáth István 1 győzelem, Im-
rei Ferenc - Szepesi Bence 1 győzelem.
Egyéniben: Szepesi Bence 4 győzelem, Nagypál Csilla 4 győ-
zelem, Imrei Ferenc 4 győzelem, Skumáth István 2 győzelem 
(2 mérkőzésből), Dobrai István 2 győzelem (2 mérkőzésből).
- A tartalékosan kiálló Szeged ellen fölényes győzelmet arattunk. 

Dobrai Pisti megszerezte az őszi szezon első győzelmét - mondta el 
Csornai Csaba.

Megyei II. osztályú csapatbajnokság
Kováts DSE Karcag III. – Pán SC Törökszentmiklós 4-6
Karcagi győzelmek:

Párosban: Nyíri László - Metykó László 1 győzelem.
Egyéniben: Metykó László 2 győzelem, Nyíri László 1 győzelem. 

Kováts DSE Karcag III. - Szolnoki Honvéd II. 2-8 
Karcagi győzelmek:

Párosban: Metykó László - Nyíri László 1 győzelem.
Egyéniben: Metykó László 1 győzelem.

Kováts DSE Karcag IV. - Pán SC Törökszentmiklós 4-6
Karcagi győzelmek:

Párosban: Nagy Sándor - Vál Tamás 1 győzelem.
Egyéniben: Nagy Sándor 2 győzelem, Fülöp Miklós 1 győzelem.

Kováts DSE Karcag IV. - Szolnoki Honvéd 0-10
- Az első összevont fordulóban a tartalékos karcagi csapatoknak 

két szoros vereség és két könnyű vendéggyőzelem jutott osztályré-
szül - értékelte a fordulót Csornai Csaba.

B.I.

Megvan a szezon első győzelme


