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Festett, színes állatfigurákkal 
újult meg a Kátai Gábor Kórház 
gyermekosztálya. Az új minták 
egy felajánlásnak és több ember 
önkéntes munkájának köszön-
hetően három nap alatt kerültek 
a falakra. Így az utolsó ecsetvo-
násokkal április 6-ára teljesen 
megújult a gyermekosztály de-
korációja.

Óriási összefogással valósult 
meg a karcagi kórház gyermek-
osztályának az álma: színes, min-
denki számára kedves, állatfigu-
rás festményekkel frissültek fel a 
falak. Hatvany Viktória festő-
művész munkájához egy horto-
bágyi és egy besenyőteleki család 
ajánlotta fel az alapanyagokat, 
míg más a művésznőnek szállást 
és étkezést biztosított. 

– Néhány hónappal ezelőtt tet-
tem egy felhívást, hogy nagyon 
sok színem van, és a nagyon sok 
színhez keresek hófehér falakat, 
kórházakat, gyermekosztályokat, 
közintézményeket, akik szívesen 
vennék, ha minták díszítenék a fa-

lukat – mondta a művésznő, aki-
re így talált rá a hortobágyi család, 
és így indult el a közös összefogás 
a karcagi gyermekosztály szépíté-
séért. 

– Külön öröm volt számunkra, 
hogy nem a különböző amerikai 
rajzfilmekből ismert figurák, ha-
nem Magyarországon is honos ál-
latok festményei kerültek a falakra 
– fogalmazott Nagyné László Er-
zsébet főigazgató, majd kiemelte, 
hogy nemcsak a művésznő alko-
tott, hanem több mint tíz önkéntes 
is beszállt a festésbe. – Bárki jöhe-
tett segíteni. Ő megrajzolta, majd 
megmondta, hogy milyen színnel, 
hol erősebben, hol pedig kevésbé 
erősen fesse az illető. Ezért is ala-
kult úgy, hogy péntek este he-
lyett már csütörtök délelőttre vé-
geztek – árulta el a kórház veze-
tője. – A közös munka során fon-
tos volt, hogy az önkéntesek elő-
festését irányítva a végeredmény 
is egységes arculatot mutasson, 
és így az árnyékolással, az azonos 
ecsetvonalak megtartásával, letisz-
tult tereket kaptunk – emlékezett 

vissza a csapatmunkára Hatvany 
Viktória. Ahogy ő fogalmazott, 
„nagyon jól megértettük egymást, 
egy hullámhosszon mozgott a szí-
vünk és a lelkünk”. Ez a mondat 
pedig összecseng dr. Szabó Mária 
főorvos szavaival, miszerint min-
dig törekedtek arra, hogy nemcsak 
a testet, hanem a lelket is gyógyít-
sák. – Mi sem tükrözi ezt jobban, 
hogy sokszor nem is doktor né-
ninek, hanem óvó néninek szólí-
tanak bennünket, tehát a gyere-
kek visszajelzése az, hogy jól érzik 
itt magukat annak ellenére, hogy 

betegséggel kerülnek be ide – fo-
galmazott a főorvosnő, majd az új 
festmények fogadtatásáról beszélt. 
– Természetesen nagyon tetszett a 
gyerekeknek, és bizony voltak köz-
tük olyanok is, akik mindenáron 
festeni akartak, és nem értették, 
hogy ők most miért nem firkál-
hatnak a falra – mesélte dr. Szabó 
Mária. A hortobágyi vidéket idé-
ző gólyás és pulikutyás festmények 
mellett néhány figurának még kü-
lön funkciója is van. – Mindegyik 
kórterem kapott ugyanis egy je-
let és egy színt, amely a gyere-

kek könnyebb tájékozódását szol-
gálja azzal, hogy nem számokat 
kell megjegyezniük – tudtuk meg 
Nagyné László Erzsébettől. Így jöt-
tek létre a macis, gombás, baglyos 
és méhecskés kórtermek.

A kórház vezetése ezúton is kö-
szönetét fejezi ki a festőművész-
nőnek, valamint az ötletgazda, 
alapanyagokat felajánló hortobá-
gyi és besenyőteleki családoknak,  
és mindenkinek, aki segített a fes-
tésben, és ezáltal megszépülhetett 
a gyermekosztály.

Kapás Mónika

„Egy hullámhosszon mozgott a 
szívünk és a lelkünk”

Megújult a kórház gyermekosztálya

Megkezdődött a műfüves 
nagypálya kialakítása a Szent-
annai Sámuel Középiskola és 
Kollégium területén. A pályá-
zati forrásból megvalósuló pro-
jektről Dobos László polgár-
mester beszélt április 13-án, 
csütörtökön.

A Magyar Labdarúgó Szövet-
ség támogatásával, valamint ön-
erő biztosításával valósul meg az 
év egyik kiemelt beruházása Kar-
cagon, a Szentannai középiskola 
területén. - A műfüves nagypá-
lya létrehozásával egy régi ter-
vünk válik valóra - fogalmazott 
Dobos László polgármester. - A vá-
ros vezetése nagyon régóta min-
den eszközt, lehetőséget megra-
gad arra, hogy a sportolási lehe-
tőségekhez a lehető legjobb kö-
rülményeket biztosítsa. Ebbe a 
programba tartozik ez a pálya is, 

hiszen nemcsak a versenyspor-
tot fogja kiszolgálni, hanem az 
oktatásba is be fog segíteni, va-
lamint a tömegsportnak is óriá-
si jelentősége van ebben a vá-
rosban - mondta a város vezetője.

- Mi a cél a pálya kiépítésé-
vel?

- Csak a KSE Labdarúgó Szak-
osztályában több mint 180 iga-
zolt versenyző van. Ezeket az igé-
nyeket, az edzési lehetőségeket ki 

kell tudnunk elégíteni. Nyílt titok, 
hogy a város az utánpótlás neve-
lésére helyezi a hangsúlyt, ezért 
van ilyen nagyszámú fiatal ver-
senyzőnk. Amellett, hogy támo-
gatjuk a versenysportot, és inspi-
rálunk minden versenyzőt arra, 
hogy a lehető legjobb eredmé-
nyeket érjék el, buzdítunk min-
denkit, hogy vegyen részt a kü-
lönböző tömegsport rendezvé-
nyeken. A fő irány mégis az után-
pótlás nevelése.

- Kik, és mire használhatják 
majd ezt a pályát?

- A műfüves nagypálya a kör-
nyéken egyedi lesz, hiszen 60 ki-
lométeres körzetben nem talál-
ható ilyen. Ezt nemcsak a karca-
giak használhatják, hanem régi-
ós utánpótlásközpontként a kör-
nyékbeli fiatalok is részesei le-
hetnek a pálya örömeinek, de 
akár edzőtáborokat lehet majd 

itt szervezni, vagy akár bérbe le-
het adni különböző bajnoki mér-
kőzésekre. Tehát ezerféle felhasz-
nálási lehetősége lesz ennek a pá-
lyának.

- Mikorra készül el?
- Reméljük, hogy már nyáron 

birtokba vehetik a labdarúgók a 
pályát, mivel a kivitelező hatvan 
napra vállalta a munkát. Tehát 
két, két és fél hónapra számítunk, 
de természetesen még további 
munkálatokat is el kell végezni itt 
a későbbiekben, ami még színvo-
nalasabbá teszi ezt a pályát. Öl-
tözőket kell építeni, egy járdasza-
kaszt ki kell alakítani, a villanyvi-
lágítást meg kell oldani, valamint 
a labdafogó hálókat is el kell ké-
szíteni. Folyamatosan odafigye-
lünk ezekre, és reméljük, hogy a 
lehető legrövidebb időn belül ez 
meg is fog valósulni.

Kapás Mónika

Műfüves pálya épül a Szentannai középiskola területén
– villáminterjú Dobos László polgármesterrel –

Képünkön dr. Szabó Mária, a gyermekosztály főorvosa és Nagyné László Erzsébet, a kórház főigazgatója
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KÖZÉLET

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek áprilisi 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  április 25. 17.00-18.00-ig,  
  Városháza 2. terem

Gyurcsek János  4. választókörzet  április 24. 8.00-10.00-ig,  
  Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  április 25. 14.30-16.30-ig 
  Városháza 5. szoba

TÁJÉKOZTATÁS
A Fidesz Karcagi Szervezetének képviselői segítséget 

szeretnének nyújtani idős, beteg, mozgássérült, illetve 
gyermeküket egyedül nevelő lakótársainknak a fűnyírásban. 

Kérjük, aki szeretné, hogy térítésmentesen lenyírjuk háza 
előtt a gyepet, keresse személyesen, vagy hívja: 

 1. körzet Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8.
06/30-206-3327

 2. körzet Dr. Kanász-Nagy László, Karcag, Kertész J. u. 4.
06/30-995-1635

 3. körzet Nagyné László Erzsébet, Karcag, Széchenyi sgt. 19.
(Hétköznapi megkeresés esetén kérjük 16 óra után telefonáljon)

06/30-239-3073
 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b.

06/30-279-7930
 5. körzet Dobos László, Karcag, Kuthen u. 2.

06/30-535-0764
 6. körzet Karcagi Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7.

06/20-957-9091
 7. körzet Szepesi Tibor, Karcag, Móricz Zs. u. 19.

06/30-572-0000
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a.

06/30-240-0413

Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
A fűnyírási igényeket április 24-től (hétfő) lehet leadni.

Üdvözlettel:
FIDESZ KARCAGI SZERVEZETE 

Közéleti szilánkok
Abszurdisztán 

egy évig
Bevallom, nem mindig kedvelem Lázár 

János miniszter humorát, de a két héttel ez-
előtti Kormányinfón telibe talált, amikor azt 
mondta: megkezdődött a választási kam-
pány, ugyanis ennyi abszurd megnyilatkozás 
a közéletben mással nem igen magyarázható.

Nagyon abszurd ugyanis, hogy Simicska 
Lajos nagyvállalkozó – aki 25-30 évig a Fi-
desz „szekerét tolta”, most „homlokegye-
nest” a másik szekértábor liberális mantráit 
hajtogatja. Ugyancsak abszurd az is, ahogy 
a Jobbik pártelnöke átevezett pártja kis ha-
jójával a „liberális vizekre”. Ezért aztán egy 
éven keresztül a magyar demokrácia leg-
durvább kampányával nézünk majd szem-
be. 

Kétségtelen, nagyon sok jel mutat arra, 
hogy Simicska úr „áprilisi tézisei” megadták 
az alaphangot a „ki tud nagyobbat hazud-
ni a hatalomért” nevű társasjátékhoz. A baj 
csak az az ilyen „felső cékkel”, hogy utána 
nehéz fölé menni. Meg aztán a közéleti ha-
zudozásoknak is vannak határai. A kicsiktől 
kezdve, pl. hogy a külföldi tőke nem jön Ma-
gyarországra, egészen a CEU-ig. 

Vissza-visszatérő rémképeket festenek er-
ről a „külföldi tőkéről”. Az sem zavarja őket, 
hogy amikor felemlítik, éppen akkor adnak 
át néhány nagyobb beruházást. 

A külföldi tőkéseket, befektetőket csak 
két dolog érdekli, illetve alapvetően két mo-
tivációjuk van. Az egyik, hogy oda vigyék a 
pénzüket, ahol minél nagyobb extraprofi-
tot tudnak kaszálni. Abszolút nem érdek-
li őket, hogy ott milyen „demokrácia” van, 
illiberális vagy akár diktatórikus, mint pl. 
Szaud-Arábiában, ahol még időnként le-
fejeznek embereket. A lényeg, hogy gyor-
san forogjon a tőkéjük. Ez a fajta befek-
tetői réteg spekulatív. A másik tőkebefek-
tetői mentalitás pedig az, amikor vala-
hol gyárat építenek, és azt továbbfejlesz-
tik, mert itt olcsóbb hosszabb távon a mun-
kaerő, és a többi. Úgyhogy másfajta „morá-
lis” vagy egyéb szempontok nem igazán ve-
zetik a „külföldi tőkét”, még az „államfor-
ma” sem igazán érdekli őket. Az, hogy ki-
rályság van-e ott, vagy valamilyen „köz-
társaság”. Egyébként Magyarországon 1710 
amerikai tőkebefektetés van, attól függetle-
nül, hogy állandóan azt hangoztatják az el-
lenzéki szírénhangok, hogy „nem jön a kül-
földi tőke”. (Tényleg, gondoljunk bele. Mi len-
ne, ha jönne?)

A CEU-s hisztéria meg különösen nevet-
séges, ha innen, vagy netán Tiszacsegéről 
nézzük, ahol a napokban indult meg újra a 
kompforgalom.

 -ács-

FELHÍVÁS
A 2017. június 23-24-én 
megrendezésre kerülő 

XIX. KARCAGI 
BIRKAFŐZŐ 

FESZTIVÁLRA 
az on-line nevezés 
2017. április 18-án 

(kedden) 8.00 órakor elindult 
a www.karcag.hu oldalon.

Április 8-án tartotta éves köz-
gyűlését a karcagi Városházán a 
Kunszövetség. 

A napirendi pontok között a kis-
kun és nagykun hagyományőrző 
tagok elfogadták a 2016. évi mű-
ködésről és a gazdálkodásról szó-
ló beszámolót, valamint az ez évi 
terveket, amelyek között több fesz-
tivál, lovas túrán való részvétel, tá-
mogatás is szerepel. 

Dr. Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter, a Kunszövet-
ség tiszteletbeli elnöke levelében 
köszöntötte a kis- és nagyku-
nokat. Mint írta, az elmúlt évek-
ben tartott hagyományőrző kul-
turális és szakmai rendezvények, 
kiállítások, bálok, fesztiválok to-
vább erősítették a Kunszövetsé-
get. Az egyesület hagyományőr-
ző és értékteremtő munkája év-
ről évre egyre határozottabb sze-
repet tölt be hazánk kulturális 
életében amellett, hogy biztosít-
ja a nagykunok megmaradását a 
Kárpát-medencében. Magyaror-
szágnak és Európának ma egy-
aránt nagy szüksége van azok-
ra az eleven hagyományokra, tör-
ténelemformáló erőkre, amelyek a 
kontinens kulturális egységét lét-
rehozták, és éltetik évszázadok 
óta. Tevékenységükhöz további jó 
munkát kívánok - írta a tárcaveze-
tő, akinek gondolatait Kovács Sán-
dor, a Kunszövetség elnöke olvasta 
fel, majd beszámolt azokról a tava-
lyi kis- és nagykunsági rendezvé-

nyekről, amelyet a szövetség támo-
gatott vagy amelynek védnökségét 
vállalta. A szövetség idén az alábbi 
programokat támogatja vagy vállal 
védnökséget felette: Nagykunság 
Szépe Szépségverseny, Kováts Mi-
hály Emléknapok, Karcagi Birka-
főző Fesztivál, Nagykunsági Kul-
turális Napok, Szentmiklósi Kul-
turális Napok, Asztanai Világkiál-
lításra népművészek delegálása, az 
egyesület bemutatkozása. Augusz-
tus végén a Vajdahunyad várban is 
bemutatkoznak a kis- és nagykun-
ok, a túrkevei jászkun emlékülésen 
és a Kevi juhászfesztiválon is ott 
lesz a szövetség. Szeptemberben a 
Rakamazról Kisújszállásra érkező 
lovas - gyalogos - kerékpáros em-
léktúra, a jászkun kutatók túrkevei 
találkozója is támogatott progra-

mok, továbbá a kunszentmiklósi 
íjász és redemptus napon, és a kar-
cagi íjász versenyen is ott lesz a 
Kunszövetség. Kovács Sándor el-
nök ajándékkal köszönte meg a 
tavalyi évben a Kunszövetségnek 
nyújtott támogatását Andrási Lász-
lónak, a Nagykunsági Vízgazdál-
kodási Társulás igazgatójának, Mé-
száros Lászlónak, a Kun-Közmű 
Globál Kft. ügyvezetőjének, Pengő 
Ferencnek, a Kun-Média Kft. ügy-
vezetőjének és Kovács István kar-
cagi gazdálkodónak. Az elnökség 
Bakonyi Dávid ópusztaszeri ha-
gyományőrzőnek ítélte a Kunszö-
vetség egyik fiatalon elhunyt alapí-
tója emlékére létrehozott Sudár Ist-
ván-emlékdíjat. A díjazott később 
veszi át az elismerést.

- Tisztel Kunszövetség! Öröm-

mel tájékoztatom Önöket - foly-
tatta Kovács Sándor -, hogy dr. 
Kun Péter, egyesületünk választ-
mányi tagja magas rangú álla-
mi kitüntetésben - a Magyar Ér-
demrend Lovagkeresztje - része-
sült. Szívből gratulálunk neki ez-
úton is. Még egy kellemes kötele-
zettségemnek teszek eleget, ami-
kor bejelentem, hogy egyesüle-
tünk tagja, rendezvényeink rend-
szeres tudósítója, a Kun Hírmon-
dó hírlevél szerkesztője, Daróczi 
Erzsébet, a területi Prima díj kö-
zönségdíját nyerte el, valamint az 
1956-os forradalom és szabadság-
harc 60. évfordulója alkalmából 
tartott ünnepségen dr. Urbán Zol-
tán megyei rendőr-főkapitány is 
elismerésben részesítette - sorolta 
Kovács Sándor, aki virágcsokorral 
köszöntötte a díjazottat. Egy Kun-
szövetséges kötőt adott át a szö-
vetség főzőcsapatának - Kacsándi 
István, Nagy László és Szendrey 
Zoltán -, akik közül ketten ápri-
lis 8-án a III. Vasi Bárányfeszti-
válon főzték épp a karcagi birka-
pörköltet, így csak Kacsándi Ist-
ván tudta átvenni az ajándékot, 
a többiek később kapják meg. A 
közgyűlés a Kun Miatyánkkal ért 
véget, amelyet a kunszentmárto-
ni Balla János mondott el, majd a 
tagság a Lovagi Udvarban a hun-
garikum karcagi birkapörköltet és 
a ferdinándot kóstolta meg.

DE

Éves közgyűlését tartotta a Kunszövetség
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HÍREK

Hatodik alkalommal nyílt meg 
az óvodás gyerekek újrahasznosí-
tott alkotásaiból készült „Játszd 
újra!” kiállítás március 27-én (hét-
főn) a Dérynében a Madarász Im-
re Óvodapedagógiai Napok kere-
tén belül.

A Madarász Imre Egyesített 
Óvoda mind a kilenc tagintézmé-
nye „Zöld Óvoda” címmel ren-
delkezik, a mindennapos óvodai 
élet ezen cím kritériumrendsze-
rének megfelelően zajlik – szögez-
te le Andrási Tiborné intézmény-
vezető-helyettes a megjelent ven-
dégek köszöntése után, majd Sze-
pesi Tibor igazgató, önkormány-
zati képviselő nyitotta meg a ki-
állítást. Az igazgató felhívta a fi-
gyelmet a néhány nappal korábbi, 
Föld órájaként elhíresült nemzet-
közi eseményre, amely során év-
ről évre arra kérik a Föld lakos-
ságát, hogy kapcsolják ki lámpá-
ikat, elektromos berendezései-
ket egy órára – ezzel toborozva fi-
gyelmet a klímaváltozásnak és a 
fenntartható fejlődés fontosságá-
nak. Mindenekelőtt, az esemény 
cselekvésre szólít fel, és itt ér ösz-
sze a lokális kezdeményezés a na-
gyobb világban végbemenő folya-
matokkal. Ahogyan a Föld órájá-
hoz hasonló események, úgy a je-
len kiállítás is magában hordozza 
azt a meggyőződést, hogy az egyé-
nek apró lépései – összeadódva – 
tényleges változást képesek hozni. 

Ennek alapkövét biztosítja a korai 
életszakaszban történő szemlélet-
formálás. 

- A megfelelő életmód elsajátí-
tása már kis kortól nagyon fontos, 
mert akik így nevelkednek, azok-
nak felnőtt korukra már természe-
tes lesz az ilyen típusú viselkedés – 
hangsúlyozta a szónok, majd arra 
is kitért, hogy nemcsak a környe-
zetvédelem szempontjából fontos 
az újrahasználat szemléletének el-
terjedése a gyerekek körében. A 
játékos tevékenységen keresztül 
megelevenedik a képzelet is, ez-
által fejlődik a kreatív gondolko-
dás képessége a gyerekekben. - Az 
itt látható óvodás művészeink al-
kotásaikon keresztül is reagálnak 

a 21. század hulladékproblémájá-
ra. Tárgyaikon keresztül a haszon-
talan kacatok és hulladékanyagok 
újra termékként, vagy éppen mű-
vészeti alkotásként öltenek for-
mát – zárta gondolatait Szepesi Ti-
bor, majd gratulált a gyerekeknek, 

az aktív szülői munkaközös-
ségnek és az óvodapedagógu-
soknak.

A megnyitón színpadra lé-
pett a Táncsics krt. 19-es óvo-
da Bíborka gyermektánccso-
portja, az Aprólábak Nép-
tánc Gálán nagy sikert ara-

tott „Rábaközi játékok” 
című műsorával. A cso-
port felkészítője Kunné 
Nánási Mónika intéz-
ményvezető-helyettes. 
A Jókai úti óvoda Dú-
doló zenei tehetséggon-
dozó műhelyének gyere-

kei pedig hulladékból készült hang-
szerek használatával mutatták be 
„Fantázia zenekar” című műsoru-
kat Molnárné Győri Erika óvoda-
pedagógus vezetésével. 

Minden egyes résztvevő tag-
óvoda emléklapot vett át Kovács 

Szilvia alpolgármestertől, majd 
a szervezők egy nagymamát kö-
szöntöttek. Mulicz Ferencné pa-
pírkosarai segítettek népszerűsíte-
ni a gyerekek körében a program, 
és maga az újrahasznosítás szelle-
miségét.

A Jókai úti óvoda zenekedvelő 
szülőiből és nagyszülőiből össze-
kovácsolódott kórus énekes mű-
sora zárta a kiállítás-megnyitót, 
amely egyben a gyerekek zenei ne-
velését példamutatással támogató 
közösség első nyilvános szereplé-
se is volt.

A rendezvény után Gulyás Fe-

rencné intézményvezetőt kérdez-
tük a kiállítás ötletéről:

- Hat évvel ezelőtt a Nagykun 
Víz és Csatornamű Kft. támoga-
tásával egy zöld jeles naphoz kötő-
dő program keretében szerettünk 
volna egy olyan kiállítást szervez-
ni, ahol a szülők, a nagyszülők, a 
gyerekek és az óvodapedagógusok 
közös szemléletformálás keretében 
hulladékokból készítenek olyan já-
tékeszközöket, amelyek újrahasz-
nosíthatók, ,,újrajátszhatók.” Ak-
kor találtuk ki ezt a nevet, hogy 
„Játszd újra!”. Játsszuk újra a már 
használhatatlannak tűnő eszközö-
ket, tárgyakat. A kiállítás hat éve 
mindig más, szinte soha nincse-
nek ugyanolyan eszközök, és meg-
telik ez a nagy terem új ötletekkel 
– mondta az óvoda vezetője.

A kiállított tárgyak nagy nép-
szerűségnek örvendtek a látogatók 
körében. Volt, aki egy-egy darabot 
szívesen látott volna saját otthoná-
nak valamelyik falán is. 

Erdei Orsolya

„Játszd újra!” kiállítás

A jövő szakképzése – a szak-
képzés jövője címmel rendez-
te meg a Karcagi Szakképzési 
Centrum interaktív konferen-
ciáját a Déryné Kulturális Köz-
pontban március 31-én. A telt 
házas fórumon a szakképzés-
ben felmerülő problémákra 
keresték a választ, és igyekez-
tek megoldást találni a szak-
képzett munkaerőhiány csök-
kentésére. 

A konferenciát Pardi Sándor, 
a Karcagi Szakképzési Centrum 
főigazgatója nyitotta meg, aki 
hangsúlyozta, hogy a szakképzés 
jól átlátható, operatív irányítása 
mellett további céljuk az, hogy 
lehetőséget teremtsenek a hazai 
munkaerő-piaci igények kielé-
gítésére, lépést tartva a felgyor-
sult technikai fejlődéssel. – Nép-
szerűsíteni kell a szakképzést, és 
hangsúlyozni azt, hogy a szak-
ma tanulása életcél, és nem zsák-
utca a tanulók számára – fogal-
mazott a főigazgató. Karcag Vá-
ros Önkormányzatának nevében 
Kovács Szilvia alpolgármester 
köszöntötte a konferencia részt-
vevőit, és adta át Dobos László 

polgármester szívélyes üdvöz-
letét, aki hivatalos elfoglaltsága 
miatt nem tudott részt venni az 
eseményen. Alpolgármester asz-
szony beszélt a személyes kötő-
déséről is a szakképzéshez, hi-
szen korábban szakképző tanfo-
lyamokon tanított munkanélkü-
lieket, manapság pedig vizsga-
elnökként vesz részt a szakkép-
zésben. Hatalmas felelősségnek 

nevezte a felnövekvő nemze-
dék elindítását a munka világá-
ba. – Ha olyan pályára kénysze-
rítjük, vagy akárcsak engedjük 
gyermekeinket, amihez sem te-

hetségük, sem affinitásuk nincs, 
akkor a képzés minden szereplő-
jét csak kudarc éri – figyelmezte-
tett Kovács Szilvia, aki szerint úgy 
válhat valaki jó munkaerővé, ha 
megvan benne az igényesség, a 
pontosság, a közösségben való 
jó együttműködés képessége, és 
a szakma szeretete.

Cseresnyés Péter, a munka-
erőpiacért és képzésért felelős 

államtitkár a duális 
rendszer fejlesztésé-
nek fontosságáról be-
szélt. – A gyakorlatori-
entált szakmatanulá-
si rendszerrel a célunk 
az oktatás, a képzés 
és az üzleti világ kö-
zötti együttműködés 
megteremtése – fo-
galmazott az államtit-
kár, aki a vállalatok és 
a vállalkozások duális 
képzésben való rész-
vételét szorgalmazza.

A köszöntők után 
a konferencia résztvevői előadá-
sokat hallgathattak meg a szak-
képzés gazdasági szerepéről, a 
szakképzett fiatalok elhelyezke-
dési lehetőségeiről JNSZ megyé-

ben és térségében, a felnőttkép-
zésről, az elvárásokról a képző in-
tézmények felé, és új szakképzé-
si lehetőségekről. Emellett kihir-
dették a Milyennek képzelem el 
a jövő szakképzését? című pá-
lyázat nyertes iskoláját, amely a 
KSZC Kunszentmártoni Gimnázi-
uma, Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolája lett.

A szakmai konferencia zárása-
ként dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter, városunk 
és térségünk országgyűlési kép-
viselője örömét fejezte ki, hogy a 
szakképzés jövőjét ennyien a szí-
vükön viselik. Beszélt arról, hogy 
bár a mezőgazdaság az elmúlt 
években fejlődési pályára lépett, 

az irány fenntartásához a kor-
mányzati gazdaságpolitika mel-
lett kellő szakmai, oktatási és tu-
dományos háttér is szükséges. 
– Az egyik alapkoncepció, hogy 
létrejöjjön egy egységes agrár-
szakképzési rendszer. Iskolákat 
vettünk át a már meglévők mellé 
önkormányzatoktól, és így már 
elmondhatjuk, hogy Magyaror-
szágon az agrárképzés kb. 80%-a 
van az FM irányítása alatt – hang-
súlyozta dr. Fazekas Sándor, és 
azt is megemlítette, hogy a vál-
tozó igényekhez alkalmazkodva 
tizenöt új szakképzéssel bővült 
a mezőgazdasági szakképzések 
száma.

Kapás Mónika

A jövő szakképzése – a szakképzés jövője

A konferenciát Pardi Sándor, a Karcagi Szakképzési Centrum főigazgatója nyitotta meg

A rendezvényen beszédet mondott 
dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter
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A kovátsos Chéfecskék április 6-ai foglalkozásukon a Lova-
gi Udvarban Szatmári János séffel és Nyíriné Kátai Katalin-
nal, a szakkör vezetőjével a főzés előtt a húsvéti sonka és ko-
csonya készítéséről beszélgettek. A húsvéti ünnepi asztal terí-
tékéről a lányok Nyíriné Kátai Katalinnal gondoskodtak. A fő-
zés előtti foglalkozásukon különböző technikákkal tojást fes-
tettek, vázába és a barkaágakra dekorációkat készítettek, vala-
mint kakaós mézes-tojást sütöttek, amelyet írókázással feldíszí-
tettek. Ezek aztán a terített asztalra kerültek a Chéfecskék fog-
lalkozásán. A lányok Szatmári János vezetésével húsvéti sonka-
tekercset készítettek többféle töltelékkel, amelyet salátaágyon 
tálaltak retekkel, paprikával, paradicsommal, julienre vágott 
zöldségekkel. Desszertként rétest sütöttek sós-gombás tölte-
lékkel. Mivel a hűtés miatt időigényes - a szakköri másfél óra ke-
vés lett volna hozzá -, így Szatmári János előző este elkészítet-
te az aszpikos kockákat főtt tojással, sonkával, zöldségekkel. Az 
ünnepi asztalra került még a szintén előzőleg megsütött fonott 
kalács is, amelynek érdekessége az volt, hogy a fertőtlenített 
nyers tojásokat a tésztakoszorú közepébe helyezte, és úgy sü-
tötte meg. Volt még sópácban, szárazon érlelt sonka is az aszta-
lon. A húsvéti ételeket a Chéfecskés lányok a szakkör-vezetők-
kel, valamint Chrappánné Papp Ágnes tagintézmény-vezetővel 
és Lévainé Kovács Rózával, a KÁIAMI intézményvezető-helyet-
tesével meg is kóstolták.

Húsvétra készültek a Chéfecskék
Bemutatták Fejes László első, 

„Patkolatlan pegazus” című ver-
seskötetét március 28-án (ked-
den) a Csokonai Könyvtárban. 

A rendezvény vendégeit Rideg 
István irodalomtörténész, nyu-
galmazott középiskolai tanár kö-
szöntötte, aki a mostanival együtt 
már az ötödik kötetét lektorálta az 
írónak. A négy eddigi mű (a ne-
gyedik kiadása folyamatban van) a 
besenyszögi kezdetektől a gimna-
zista, sorkatonai és mentős éveken 
át, egészen a nagy szerelemmel va-
ló találkozásig dolgozza fel az élet-
út legfontosabb állomásait; az ötö-

dik prózai mű pedig majd ezen a 
szálon folytatódik tovább.

Ezúttal lírai szemelvényekkel is-
merkedhettünk meg az élettörté-
net egészéből – 1963-tól a jelenig, 
pontosabban az elmúlás előreve-
tített víziójáig. A versekben meg-
jelennek a világmindenség titkain 
merengő elme komplex gondolat-
folyamai, amelyeknek az Istenbe 

vetett töretlen bizalom ad medret. 
Megismerhetjük a szülőhelyet, 

Besenyszöget, a település iránt ér-
zett szeretet letisztult vallomásai, 
a fiatalkori emlékek, a helyi neve-
zetességek és utcaképek kreatív, já-
tékos és egyben rendkívül vizuális 
leírása által. Ezt a képet az elszár-
mazás utáni visszalátogatás gyöt-
rő idegenség-élménye később to-
vább árnyalja. Bepillantást nyer-
hetünk a mentőstisztek nem min-

dennapi életébe és érzésvilágába, 
az emberi életekért folytatott örö-
kös küzdelem szülte reményekbe 
és fájdalmakba. A szerelmes ver-
sek a társ soha el nem múló tiszte-
letéről és csodálatáról mesélnek. A 
kötet egyszerre komoly és vidám, 
nyíltan egyszerű és a legnagyobb 
mélységekig hatoló – de minde-
nekelőtt elemien emberi. Ahogyan 
Rideg István írja ajánlásában, ma-
radandó értékeket képvisel.

Az esemény narrátora Szabó Pé-
terné volt, a kötet tartalmából pe-
dig Czinege Tamás, Varga Sán-
dor, Harcsa Vivien és Éliás János 
tolmácsolásában kaptunk ízelítőt. 
Emellett a költő felesége, Fejesné 
Koppány Gabriella is felolvasott 
egy verset. A csipkeverő népi ipar-
művész gyönyörű munkái egyéb-
ként megtalálhatóak egy-egy vers 
után a kötet lapjai között is, kü-
lönleges egységet képezve férje 
szavaival.

Erdei Orsolya

Megjelent Fejes László első verseskötete

POSTALÁDA

2017. március 24-25-26-án iskolánk nyolc diákja két kí-
sérőtanárral Csurgóra utazott, a XXIII. Természettudomá-
nyos Diákkonferenciára.

A versenyt a szervezők azzal a céllal rendezik meg már 
évek óta, hogy tisztelegjenek Polaneczky Ottó, iskolájuk, 
a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Álta-
lános Iskola és Kollégium alapító tanárának emléke előtt. 
Polaneczky Ottó tanár úr kiváló szakemberként mindig szív-
ügyének tekintette, hogy foglalkozzon a tehetséges diákok-
kal. A Református Középiskolák Természettudományos 
Konferenciájának ügyét is lelkesen támogatta. A verseny cél-
ja a református középiskolák szaktanárai és diákjai közötti 
kapcsolatteremtés, a további együttműködés megalapozása. 
A versengés szaktantárgyakra alapozott, de az egyéni kibon-
takozás lehetőségét is magába foglalja.

A diákok három korcsoportban (7-8., 9-10., 11-12. évfo-
lyam) és hat szekcióban versenyeztek, amelyek a következők: 
kémia, földrajz, tárgyi néprajz, biológia, környezetvédelem, 
tudomány- és technikatörténet. A konferencia két részből 
állt. Első lépésként a versenyre jelentkező diákoknak egy pá-
lyadolgozatot kellett készíteni választott témájukban. Ez-
után a konferencia előadói napján 10 perces PPT-vel illuszt-
rált kiselőadásban mutatták be munkájukat. 

A versenyzők az ország több református gimnáziumának 
tanulói voltak, érkeztek Debrecenből, Miskolcról, Gödöllő-
ről, Mezőtúrról, Kunszentmiklósról és Csurgóról is.

Diákjaink négy szekcióban 
képviselték iskolánkat. Az elő-
adók neve és témájuk:
Biológia:
 - Balog Dóra (11. c): Élet a pul-

monális artériás hypertóniával
 - Kis Szabolcs (10. c): Mezsgyék 

védelmében: Gátak és mezs-
gyék botanikai értékei

 - Kiss Gergely (11. c): Hagyomá-
nyos ökológiai gazdálkodás a 
Hortobágy kapujában
Felkészítő tanáruk Bíróné Varga Tünde.

Földrajz: 
 - Fazekas Sándor (10. c): Közép-Európa legnagyobb kato-

nai repülőtere: Múlt, jelen, jövő
 - Tóth Zoltán (12. c): Bombák földjén

Tárgyi néprajz: 
 - Kele Ádám (10. c): „A magyar nép tudósa”: Györffy István

Felkészítő tanáruk Major János.
Tudomány-és technikatörténet:
 - Éliás János (11. c): „A Nagykunság doktora” Kátai Gábor 

élete és munkássága
Felkészítő tanára Domjánné Nagy Tünde.

 - Kovács László György (12. c): U. É. V.: Univerzális érzékelő váz
Felkészítő tanára Poórné Tassi Ildikó.

A zsűri együttes véleménye az volt, hogy nagyon igé-
nyes és magas színvonalú előadásokat hallgathattak 
meg.

A nemes versengés szép eredményeket hozott a tehetsé-
ges karcagi diákoknak. Balog Dóra, Kele Ádám, Kis Sza-
bolcs, Kovács László György és Tóth Zoltán 1. helyezést, 
Fazekas Sándor, Kiss Gergely 2. helyezést, Éliás János pe-
dig 3. helyezést ért el. A résztvevő középiskolák közül az 
éremtáblázat élén a Karcagi Nagykun Református Gim-
názium és Egészségügyi Szakgimnázium csapata végzett. 
A kiemelkedő teljesítményhez szívből gratulálunk a ver-
senyzőknek és a felkészítő tanároknak.

Domjánné Nagy Tünde

Refis sikerek Csurgón

Fejes László kötete maradandó értékeket képvisel
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A Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium és Egészségügyi 
Szakgimnázium 11. c osztályá-
nak diákjai, Kiss Gergely és Ba-
log Dóra, valamint a 10. c osztá-
lyos Kis Szabolcs önálló kutatá-
si témáikat mutatták be febru-
ár 3-án, a Kutató Diákok Moz-
galma által Miskolcon megren-
dezett TUDOK Élet- és Környe-
zettudományi Tematikus Konfe-
rencián. A tehetségekkel a gim-
náziumban beszélgettünk a ver-
senyről, témaválasztásukról és a 
jövőre vonatkozó terveikről.

A megmérettetés országos for-
dulójára egy 10 perces Power-
Point-os előadással kellett készül-
ni. A diasor segítségével lényegé-
ben a kutatómunka folyamatát 
és eredményeit mutatták be a di-
ákok. Az elhangzottakra a zsű-
ri az előadást követően 5 perces 
szakmai vita során reflektált. Az 
előadások külön szekciókba vol-
tak sorolva a választott kutatá-
si témának megfelelően. Gergely 
és Szabolcs az ökológia és termé-
szetvédelem, Dóra az egészségtu-
domány szekción belül adott elő.

Témaválasztás
Gergely egész nyarat felölelő ku-

tatása során a hagyományos gaz-
dálkodás ökológiai vonatkozásait 
vizsgálta, különös tekintettel a le-
geltető állattartás természetvédel-
mi jelentőségére. A tájváltozások 
következményeit felmérve arra 
is válaszokat keresett, hogy mi-
lyen védelmi törekvések szüksé-
gesek a továbbiakban. A fiatal te-
hetség érdeklődik az ökológia és 
a néprajz iránt is, így kézenfek-
vő volt számára az ember és a táj 
kapcsolatának vizsgálata. Elein-
te tájbejárásai során a madarakat 
figyelte meg, később a néprajz fe-
lé fordult. Sokat beszélgetett gaz-
dálkodókkal, jobban megismer-
kedett a legeltetés módjaival, to-

vábbá az ősgyepek is elkezdték 
érdekelni.

Szabolcs egyszerre foglalko-
zott botanikával és ökológiával; 
Bucsa, Ecsegfalva, Karcag és Fü-
zesgyarmat térségében vizsgált gá-
takat és mezsgyeszakaszokat. Ki-
fejezetten olyan területek érdekel-
ték, amelyek védett területeken kí-
vül, vagy azok közvetlen határánál 
találhatóak. Azt kívánta feltérké-
pezni, hogy milyen védett és rit-
ka fajok élnek ezeken a helyeken, 
és milyen intézkedésekkel lehetne 
ezeket az élőhelyeket megóvni. A 
témaválasztást az inspirálta, hogy 
ezekkel a területekkel még nem 
foglalkozott senki, illetve hogy 
van egy faj (a hamvas seprőparéj), 
amelyet a Körös-Maros Nemze-
ti Park kihaltnak tekint arról a te-
rületről – ennek eredt a nyomába. 

Az orvosi pályával szimpatizáló 
Dóra – nem meglepően – egész-
ségügyi témát választott, azon be-
lül is egy ritka tüdő-szív komplex 
betegséggel, a pulmonális hyper-
tóniával foglalkozott. Egy ed-
dig keveset használt mérési mód-
szert választott a munka kivitele-
zéséhez: a páratartalom kihatását 
vizsgálta a betegséggel kapcsolat-
ban. Az országban 100 alatt van a 
felismert, azaz diagnosztizált be-
tegek száma. Dóra célja a beteg-
ség megismertetése az emberek-
kel, illetve az ezáltali érzékenyítés. 
Dr. Karlócai Kristóffal, a Semmel-
weis Egyetem Pulmonológiai Kli-
nikájának főorvosával konzultált 
munkája során, és a kész dolgoza-
tot is a klinikának fogja elküldeni.

Élmények
A diákok közül ketten, Gergely 

és Szabolcs tavaly már rutint sze-
reztek ezen a versenyen, így szá-
mukra talán picit könnyebb volt 
megbirkózni az izgalommal, mint 
Dórának, akinek ez volt az első 
tudományos konferencia az életé-
ben. - Az volt a szerencsénk, hogy 

az első napon mind a hárman túl 
voltunk a nehezén, és a második 
nap már sokkal lazábban és pi-
henve telt – fejti ki a lány, majd 
hozzáteszi, a helyszínen már so-
kat oldódott benne a stressz. 

Szerencsére a szakmai vita so-
rán is releváns, a téma ismereté-
ben jól megválaszolható kérdése-
ket kaptak mindhárman. - A vita 
szerintünk azért van, hogy ellen-
őrizzék, mennyire érdekli az adott 
téma az előadót, és hogy meny-
nyire jártas benne – magyaráz-
za Gergely. - Az volt a szerencse, 
hogy szekcióként szakmai, hoz-
záértő zsűrit kaptunk. Nem olyan 
volt, hogy egy ökológus ült be 
egy egészségtudományi előadás-
ra, hanem az adott téma szakér-
tői kérdeztek, akik meg is értették 
a munkánkat – teszi hozzá Dóra. 

Eredmények
Szabolcs és Dóra továbbjutottak 

a TUDOK Kárpát-medencei Dön-
tőjére, amelyre március 31- április 
1. között került sor Székesfehérvá-
ron. Ennek nem kevés tétje volt: a 
döntőn nagydíjat elérő diákok a 
felvételijükhöz 30 többletpontot, 
az első díjasok pedig 20 többlet-
pontot kaptak. Kis Szabolcs öko-
lógia és természettudomány szek-
cióban, Balog Dóra az elméle-
ti és kísérletes orvostudomány és 
egészségtudomány szekcióban, 
Kovács László (12. c osztályos ta-
nuló, akinek az eredményeiről ko-
rábbi lapszámunkban beszámol-
tunk) pedig a National Instruments 
- műszaki tudományok szekcióban 
versenyzett. Mindhárom területen 
színvonalas kutatásokkal készül-
tek a diákok. Balog Dórát ás Ko-
vács Lászlót emléklappal jutal-
mazták előadásukért, Kis Szabolcs 
pedig – szekciójának legjobbja-
ként – elnyerte a TUDOK Kár-
pát-medencei Döntőjének Nagy-
díját. Szabolcsnak ezért az egyete-
mi felvételi eljárás során 30 plusz-

pont jár, valamint lehetősége nyí-
lik a nyáron egyhetes tudomá-
nyos diákköri táborban részt ven-
ni Káptalanfüreden.

További tervek
Gergely és Szabolcs már közös 

projektekben is gondolkodnak. 
- Az egyik legfontosabb tájérté-
kei az Alföldnek a kunhalmok, 
ezeket akarjuk kutatni – mondja 
Gergely. - Továbbá a gémeskuta-
kat, amelyek gyakran eléggé rit-
ka kincseket rejtenek – veszi át a 
szót Szabolcs. - A legrégebbi kun-
halmok a rézkorban készültek a 
vizsgálatok alapján. Mindketten 
megemlítettük kutatómunkánk-
ban az ősgyepeket. Ezek olyan 
génösszetételű növényfajokból 
állnak, amelyek ősi – tehát a jég-
korszak utáni – időkre vezethető-
ek vissza. Ezeket a majdhogynem 
fosszilis növénymaradványokat 
a kunhalmokból lehet visszake-
resni. A kunhalmokat régen nem 
szántották be magasságuk miatt, 
így egy részük megmaradt az ere-
deti vegetáció állapotában – ezt 
már ismét Gergely mondja. - Ezek 
a kunhalmok valamelyest időkap-
szulaként működnek; megőrizték 
azt a növényzetet, amelyek ak-
koriban voltak - akár a rézkor-
ban, akár a honfoglalás korában, 
de még akár az 1240-es években 
is, amikor a kunok a Kárpát-me-
dencébe érkeztek – egészíti ki Sza-
bolcs. Dóra is tervezi, hogy kuta-

tómunkáját kibővíti, más kiindu-
lási körülmények között is méré-
seket végez, hogy minél teljesebb 
képet közvetítsen a betegségről, 
ezzel is kiküszöbölve az esetle-
ges fel nem ismerés és félrekezelés 
lehetőségét. - Szokás emlegetni, 
hogy a pulmonális hypertóniában 
szenvedő betegek a lovak közöt-
ti zebrák, hiszen olyan tüneteket 
produkálnak, amelyekből egyéb 
hétköznapi betegségre lehetne kö-
vetkeztetni. Arra tanítják az or-
vosokat, hogy ha patadobogást 
hallanak, gondoljanak a lovakra, 
de néha a zebrák is ott vannak, és 
érdemes őket felfedezni, hogy ne 
legyenek félrekezelve. Nagyon sok 
múlik egy hónapon is, hogy mi-
lyen hamar tudják diagnosztizál-
ni a betegséget. Személyes célom, 
hogy a munkámmal segítsem az 
ilyen betegségben szenvedőket – 
zárja gondolatait Dóra.

A diákok rendkívül hálásak az 
iskolának, hogy lehetővé teszik 
számukra, hogy a tanórákon kí-
vül is bemutathassák kutatásai-
kat, ezáltal előadói készségeiket is 
csiszolják, illetve mondandójuk 
érdeklődő, figyelő szemekre és 
fülekre találjon. Egymást inspi-
rálják, összetartanak, és nem ke-
vés időt és energiát szánnak arra, 
hogy az érdeklődési területükön 
belül folyó kutatásokhoz valami 
újat, egyedit tegyenek hozzá. 

Erdei Orsolya

Refis diákok sikerei

A Karcagi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség és a Vöröskereszt 
április 6-án a Szentannai Sámu-
el Középiskolában tartotta a Ka-
tasztrófavédelmi Ifjúsági Ver-
senyt általános és középiskolások 
részére. A versenyzőket Kovács 
Szilvia alpolgármester köszön-
tötte. Mint elhangzott, a verseny 
célja, hogy a diákok elméletben 
és gyakorlatban adjanak számot 
mindarról a veszélyhelyzeti is-
meretről, amit az iskolában elsa-
játítottak, másrészt megmutassák 
mennyire jártasak önmaguk, il-
letve mások mentésében. 

A tanulók az elméleti felada-
tok megoldása után a tűzoltó-
sági állomáson tömlőgurítást és 

mentőkötél összeszedést mutat-
tak be, az elsősegélynyújtásnál 
újraélesztés, súlyos sérültek ellá-

tása is várt rájuk, a polgári védel-
mi ismereteiket nyúlgátépítésben 
mutatták be.   

Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny

A Víz Világnapjához kapcsolódóan Happy Hét elnevezésű prog-
ramsorozatot tartott április 3-7. között a Kováts Mihály Általános Is-
kolai Tagintézmény. Ez idő alatt voltak vízőrök, akik arra próbálták 
figyelmeztetni társaikat, mennyire egészségtelen a cukros üdítő, s 
fogyasszanak helyette ásványvizet vagy csapvizet. A hét során az 
osztályok különböző feladatokat is megoldottak, így például készí-
tettek vízcseppekkel díszített plakátot, s volt sportos foglalkozás is. 
Az udvarra tervezett játékok, feladatok egy részét az április 6-i eső 
elmosta, azokat később tartják meg.

Happy Hét a Kováts Tagiskolában

Képünkön Kiss Gergely, Balog Dóra és Kis Szabolcs
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Kedves 
Olvasóink!

Amennyiben nem 

kapják meg a 

Karcagi Hírmondót, 

kérjük jelezzék a 

06/59-312-415-ös 

telefonszámon!

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

munkatársat keres.
Elvárások:

 - „B” kategóriás jogosítvány,
 - saját gépjármű,
 - jó kommunikációs készség.

A munkakör betöltésénél előny, de nem feltétel a középfokú 
végzettség.

Elvárt kompetenciák:
 - terhelhetőség,
 - precizitás, rugalmasság,
 - magas fokú kommunikációs és problémamegoldó ké-

pesség,
 - önállóság a munkavégzésben.

Amit kínálunk:
 - kötetlen munkarend,
 - béren kívüli juttatás,
 - stabil vállalati háttér.

Jelentkezés fényképes magyar nyelvű szakmai önéletrajzzal 
és bruttó bérigény megjelölésével az alábbi e-mail címen: 

allas@trvzrt.hu
Jelentkezési határidő: 2017. április 24.

ÓVODAI BEIRATÁS
a Madarász Imre Egyesített Óvodába

Időpontja: 2017. április 24-től 25-ig 8.00 – 17.00 óráig
Helyszíne: Karcag, Táncsics krt. 19. sz. tagóvoda

 Gépgyár u. SZIM tagóvoda
A beiratkozás előtt a szülőknek ki kell tölteni az 
„Óvodai jelentkezési lapot”, amely átvehető 

a székhelyen (Táncsics krt. 17.) vagy a tagóvodákban, 
illetve letölthető a www.karcag.hu oldalról. 

Falugazdász hírek
Tisztelettel tájékoztatom a gazdálkodókat, hogy ápri-

lis 7-én elindult a 2017. évi egységes kérelmek beadása, a 
szankciómentes beadási határidő 2017. május 15. Aki a falu-
gazdász segítségét venné igénybe a kérelem beadásához, 
szíveskedjen magával hozni a MÁK (korábban MVH) jelsza-
vát, és ha lehetséges a jogszerű földhasználatát igazoló 
dokumentumait (így pl. a földhasználati vagy tulajdoni la-
pot) a helyrajzi számok pontos beazonosítása miatt. 

Kérem, hogy a saját ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek 
is igényeljenek jelszót, ha nem rendelkeznek vele, mert az 
idei évtől a falugazdászok kizárólag kamarai meghatalma-
zással tudják kérelmeiket az elektronikus felületen benyúj-
tani. Amennyiben nincs meg a jelszavuk, új jelszó igény-
léséhez biztosítani tudunk jelszóigénylő formanyomtat-
ványt, amelyet a megyei kormányhivatal Agrár- és Vidék-
fejlesztést Támogató Főosztály részére kell eljuttatni.

A hosszas várakozás elkerülése érdekében 
kérem a szokásos telefonos időpont egyeztetést.

KÉREM, HOGY – amennyiben rendelkezik vele – 
MINDEN ÜGYINTÉZÉS ESETÉN AZ ÚJ ŐSTERMELŐI 

KÁRTYÁT SZÍVESKEDJEN MAGÁVAL HOZNI!

Asztalosné Csikós Ildikó falugazdász
5300 Karcag, Püspökladányi út 14.

06/30-326-5821
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

LEOLVASÓI MUNKAKÖRBE

Pályázati felhívás
A Karcag Városi Önkormányzat nyilvános pályázat útján érté-

kesíteni kívánja a tulajdonában lévő 
Karcag, Kacsóh u. 16. szám alatti, 228 hrsz-ú ingatlant.

A részletes pályázati kiírás a www.karcag.hu oldalon Pályáza-
tok címszó alatt, valamint a Karcagi Polgármesteri Hivatal hir-
detőtábláján olvasható, továbbá érdeklődni lehet a Polgármeste-
ri Hivatal Költségvetési, Gazdálkodási és Kistérségi Iroda Gaz-
dálkodási Csoportjánál (I. emelet 20. szoba, tel.: 06/59-500-635).

Lapzárta: 
2017. április 24. 

(hétfő) 12 óra
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április 21. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Programajánló
18.10 Aprólábak Néptánc Gála 1. rész
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin    
 Aktuális kérdések - stúdióbeszélgetés
 Vendég: dr. Farkas Béla
 Téma: adomány a kórháznak
 Karcagi hírek - hírek, információk 
 városunkról
 - Már épül a nagy műfüves focipálya
 - Szakmai konferencia
 - Húsvéti ellenőrzés
 - Kunszövetség közgyűlése
 - Új biztonsági elemek több helyi 
  dohányboltban
 - Új helyre költözött a Karcagi Hírmondó
 Háttér - stúdióbeszélgetés
 Vendég: Csillag Barnabás
 Téma: újabb programra készül a zsidó  
 hitközség
20.20 Karcagi Nagykun Református Általá-
nos Iskola nőköszöntő műsora
21.00 Fejes László könyvbemutatója

2017. április 25. kedd

18.00 Műsorajánlat

18.05 Jöjjetek Hozzám – református isten-

tisztelet

19.40 Karcagi hírek

20.10 A Hit Szava – római katolikus 

szentmise

Különkiadás: Keresztút a Szent István Ró-

mai Katolikus Templomban

21.00 Karcag Sport: Karcagi SE - Szajol 

KLK megyei I. osztályú bajnoki mérkőzés

2017. április 27. csütörtök

18.00 Műsorajánlat

18.05 Programajánló

18.10 Aprólábak Néptánc Gála 2. rész

19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 

magazin    

 Aktuális kérdések - stúdióbeszélgetés

 Karcagi hírek - hírek, információk 

 városunkról

 - Könyvbemutató

 - Happy Hét

 - Katasztrófavédelmi verseny

 - Izlandi élmények

 Háttér - stúdióbeszélgetés

20.20 Karcagi Nótás Fiúk műsora

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
Születés

2017. április 05.
Dobos Dóra - Szoboszlai Sándor
Kg., Pipacs utca 5.

Kincső
2017. április 06.
Pinczés Bernadett - Laboncz 
István
Kg., Forint utca 1.

Meredisz
2017. április 06.
Nagy Mária - Federics Lajos
Kg., Kisújszállási út 24/a

Hanna
2017. április 08.
Vatai Kinga Erika - Kovács 
Zsolt
Kg., Kölcsey utca 5.

Fanni
2017. április 10.
Kiss Erika - Juhász Bálint
Kg., Kékvirág utca 1.

Luca
2017. április 11.
Varga Valentina - Pálfi István 
Norbert
Kg., Délibáb utca 1/b

Éva Sarolta
2017. április 14. 
Veres Anita - Horváth Csaba
Kg., Cserepes utca 35.

Lara Szonja

Halálozás
Joó Sándor 
 (1933)

Porok Lajosné 
(Kiss Julianna) 
 (1956)

Kádár Pál 
 (1931)

Tóth István Albert 
 (1948)

Szappanos Péter Dezső 
 (1953)

Kiss Sándor 
 (1949)

Győri Gáspár László 
 (1950)

Április 22. (SZOMBAT)
8-13 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Április 23. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)
A fenti időpontokon túl sürgős eset-
ben egészségügyi ellátás a Házior-
vosi ügyeleten 
(Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári ügyelet

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 

ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).

Április 22-23.  Dr. Dániel Mihály Karcag, Sport utca 13.  Tel.: 06/30-205-3260

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:

 - Építészmérnök, építésztervező (Karcag),
 - Középiskolai földrajztanár - földrajz-bármely szakos kö-

zépiskolai tanár (Kenderes),
 - Középiskolai informatika tanár - informatika-bármely 

szakos középiskolai tanár (Kenderes),
 - Középiskolai magyartanár - magyar nyelv és irodalom-

bármely szakos középiskolai tanár (Kenderes),
 - Könyvelő, analitikus könyvelő, adatrögzítő (Kisújszállás),
 - Bolti eladó (Kunmadaras, Karcag),
 - Kisállatgondozó (Kisújszállás),
 - Pék (Karcag),
 - Általános asztalos (Karcag),
 - Lakatos (Karcag),
 - Forgácsoló (Karcag),
 - Esztergályos (Karcag), 
 - Kőműves (Karcag), 
 - Épületvillamossági szerelő (Karcag),
 - Szobafestő (Karcag),
 - Egyéb takarító, kisegítő (Kisújszállás),
 - Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglal-

kozás - asztalos, esztergályos (Karcag),
 - Raktárkezelő (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozás - segédmunka (Kisújszállás),
 - Édesipari termékgyártó (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 
Virtuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

Tisztelt Ügyfelek!
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Karcagi Járási Hivatal
Karcag Kormányablak

ügyfélfogadása

2017. április 26-án (szerda)
az infokommunikációs eszközök éves karbantartási 

munkálatainak elvégzése miatt 
szünetel.

Megértésüket köszönjük.

Hodos Julianna
járási hivatalvezető
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Ingatlan
Karcagon, főtérhez közel, 712 
m2-es telken, teljes közműve-
sített, lebontásra, vagy nagy 
felújításra szoruló ház eladó. 
Érdeklődni: Kacsóh utca 21. 
szám alatt. Tel.: 06/30-478-2714.

Karcagon háromszobás, össz-
komfortos családi ház, teljes 
közművel és központi fűtéssel 
(gáz- és vegyes tüzelésű kazán) 
eladó. Kisebb csere is érdekel. 
Tel.: 06/59-300-129. 

Karcagon a központban, két-
szobás, felújított, földszinti la-
kás eladó. Tel.: 06/30-683-2647.

Nyaraló eladó Berekfürdőn! A 
Vadgalamb utca 5/b alatt, 96 m2 
alapterületű, földszint és tető-
tér beépítésű nyaraló, teljes be-
rendezéssel eladó. Érdeklődni 
Szűcs Sándornénál lehet a 
06/59-312-048 vagy a 06/30-
984-4985-ös telefonszámokon.

Karcagon 710 m2-es építési te-
lek eladó a Szív utca 11. szám 
alatt. Tel.: 06/30-201-0248.

Eladó Karcagon az Ács utca 12. 
szám alatti ház (háromszobás, 
összkomfortos, akár két család 
részére is alkalmas), 20 m-es al-
sóépülettel, gazdasági épüle-
tekkel, garázzsal, gáz- és cserép-
kályhafűtéssel. A telek nagysága 
1204 m2, akár társasház építé-
sére is alkalmas. Tel.: 06/30-967-
5578, 06/30-645-1845. 

Kétszobás családi ház lakható 
alsóépülettel eladó. Tel.: 06/20-
258-8997, 06/70-580-2324.

Eladó kétszobás, összkomfortos, 
kockaépítésű ház Karcagon, a 
Vasút utcán. Tel.: 06/70-242-2613.

Karcagon, a Bocskai utcában 
kétszobás, összkomfortos, tég-
laépítésű kockaház eladó. Tel.: 
06/70-701-1705, 06/20-581-4356.

Karcagon, a Gépgyár úton össz-
komfortos, másfél szobás kertes 
ház eladó. Irányár: 3,2 M Ft. Tel.: 
06/30-473-5497.

Karcagon, a Sándor utca 27. 
szám alatt, 303 m2-es beépíthe-
tő porta eladó. Tel.: 06/30-227-
3246.

Komfort nélküli ház, nagy por-
tával eladó. Tel.: 06/20-282-8697.

Karcagon a városközpontban, 
eladó egy IV. emeleti, 60 m2-
es, téglaépítésű, kétszobás la-
kás, mindenhez közel (bölcső-
de, óvoda, iskola). Tel.: 06/30-
533-1016.

Karcagon, a Hunyadi utca 15. 
szám alatti ház eladó. Tel.: 06/59-
313-692.

Karcagon, előkertes, összköz-
műves, téglából épült kertes ház 
betegség miatt eladó. További 
építkezés, bontás nélkül meg-
oldható. Tel.: 06/30-635-9662. 

Karcagon kockaház nagy ud-
varral, alsóépülettel, reális áron 
eladó. Szocpol nem igényelhe-
tő rá. Tel.: 06/30-657-5918.

Karcagon 2-3 szobás albérletet, 
vagy eladó házat keresünk CSOK-
kal. Irányár: 25.000 Ft + rezsi, 
vagy 4 M Ft. Tel.: 06/70-349-1880.

Eladó Karcagon, a Kisvénkert-
ben, 10 éve épült, 1,5 szobás kis 
családi ház. A ház a Kékvirág ut-
cában található, a beépített cse-
répkályha mindkét szobát fűti, 
fürdőszoba WC-vel, vezetékes 
víz, alsóépület, tisztán, kifestve, 
azonnal költözhető. Irányár: 1,9 
M Ft. Tel.: 06/20-563-5087.

Eladó Karcagon, a Vásárcsar-
noknál egy vegyes ingatlan (üz-
let és lakások). Utcafronton 230 
m2-es üzlet, 1 és 2 szobás laká-
sok, és egy új építésű 2 szobás 
családi ház, mindez 1200 m2-es 
telken. Vállalkozzon és lakjon 
egy helyen! Most kedvező áron 
megveheti! Tudja, az ingatlan 
biztos befektetés. E-mail cím-
re tudok képeket küldeni. Tel.: 
06/20-563-5087.

Felújításra szoruló kis ház eladó 
Karcagon. Tel.: 06/30-944-8364.

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

Karcagon, részben felújított, 
100 m2-es családi ház sürgősen 
eladó. Festés után költözhető. 
Irányár: 7.650.000 Ft. Tel.: 06/20-
533-8934.

Mátrafüred-Pipishegyen családi 
nyaraló kiadó vagy eladó. Tel.: 
06/59-311-817, 06/30-455-6995.

Állat
Kopasztott, rántani való csirke, 
kakas, jérce (3-4 kg) eladó. Vágás 
minden pénteken, a megrende-
lést csütörtök délig kérem lead-
ni. Karcag, Soós I. utca 12. Tel.: 
06/59-311-969, 06/30 244-5160.

Ajándékba elvihető egy 5-6 
éves középtermetű szuka ku-
tya (felnőtt- és gyerekszerető). 
Csak kutyaszerető gazdinak! 
Tel.: 06/59-300-454.

Amstaff anyától és német ju-
hász apától 4 db 3 hónapos 
szuka kutya oltva, féregtelenít-
ve eladó. Tel.: 06/30-929-3851, 
06/30-229-5636.

Eladó 5 db méhcsalád rako-
dókaptárral, vagy kaptár nél-
kül. (33.000 Ft vagy 45.000 Ft/
db.) Cím: Karcag, Tőkés utca 40. 
szám alatt. Tel.: 06/30-233-8189.

Vegyes
Mindennemű régiség és tel-
jeskörű hagyaték felvásárlás! 
Bútorokat, festményeket, órákat, 
porcelánokat, dísztárgyakat, pa-
raszti használati tárgyakat, eszkö-
zöket, bödönt, kannát, állványos 
babafürdőkádat, mosóteknőt, 
sózóteknőt, kanapét, konyhaasz-
talt, kredencet, komódot, stb. vá-
sárolnék. Tel.: 06/20-996-1346.

Eladó pelenkázós gyerekágy (na-
rancsszínű), amely heverőnek is 
átalakítható. Tel.: 06/59-300-454.

Trapézlemez többféle színben 
kapható 1.450 Ft/m2-től (kerí-
tésnek, tetőnek, garázsnak). 
Tel.: 06/30-265-4197.

Háromfázisú gyalugép üzemké-
pesen eladó Karcagon, a Nap ut-
ca 3/a szám alatt.

Hasítófejszék, kalapácsok, kukori-
camorzsoló, darálók, húsdarálók, 
mákdarálók, diódarálók, ásók, ka-
pák, lapátok, kulcsok, fúrótokmá-
nyok, kéziszerszámok, stb. eladók 
Karcagon, a Hunyadi utca 40. 
szám alatt. Tel.: 06/70-532-6644.

Használt, jó minőségű áresős ru-
hák (vállfásak) eladók! Vasárnap 
is nyitva tartunk! Póló akció 
(50-100 Ft-ig, vagy 490 Ft/kg-
os áron) kapható a készlet ere-
jéig. Ugyanitt kerti dísznövé-
nyek, egynyári és évelő növé-
nyek nagy választékban kapha-
tók Karcagon, a SZŰCS-KER-nél 
(a Morgó Csárdánál), a Szabó 
József utca 32/b alatt. 

Nyolcszögletes, márvány do-
hányzóasztal, Swing hasizomerő-
sítő-pad, 120 literes kuka, szivaty-
tyú és egy falra szerelhető TV-
állvány eladó. Tel.: 06/30-205-
9592.

Karcagon eladó négyrészes, vilá-
gos színű szekrénysor, 1 db ágy-
neműtartós heverő és fenyőfá-
ból készült, lakkozott, új állapot-
ban lévő asztal, 6 db faragott 
székkel. Tel.: 06/30-527-2980.

Garantáltan működőképes tás-
kaírógépet vennék. Tel.: 06/30-
846-6912.

Alufelni (15”-os, 4x100-as, feke-
te-ezüst) nyári gumikkal szerel-
ve eladó. Tel.: 06/30-336-6150.

Egyszer sem használt, 27 db-
os, aranyszegélyes porcelán ét-
készlet, és egy fekete-fehér szín-
összeállítású, szintén porcelán 
mokkás készlet eladó. Tel.: 06/70-
550-2902.

Zalakarosi, siófoki, velencei 2 
db 100.000 Ft-os üdülési utal-
vány kedvezményes áron eladó. 
Érvényes: 2018. márciusig. Tel.: 
06/30-978-3330.

Fehér szekrénysor, gurulós TV-
szekrénnyel, kitűnő állapotban 
eladó Karcagon. Tel.: 06/30-850-
7819.

Dióbél szépen, tisztán pucol-
va eladó. (1 kg/2.200 Ft, 2,5 
kg/5.000 Ft). Tel.: 06/30-420-6617.

Újszerű 24-26-28-as női-férfi ke-
rékpár, gáztűzhely, mosógép, 
centrifuga, benzines fűnyíró, fű-
kasza, robogó, Pannónia kerék 
eladó. Tel.: 06/30-355-7875.

Szövőszék fonállal és anyaggal 
eladó. Tel.: 06/30-421-1071.

Jó állapotú, bontott hódfarkú 
cserép, nagyméretű tégla, vá-
lyog, faanyag, nyílászárók el-
adók. Tel.: 06/30-312-2728.

Eladó Piaggio Liberty 50 cm3-
es segédmotor-kerékpár alkal-
mi áron 380.000 Ft-ért, négy-
ütemű motorral, ajándék sisak-
kal és dobozzal. Cím: Karcag, 
Füredi utca 3. Tel.: 06/30-963-
5073.

Eladó kerti kistraktor-utánfutó. 
Tel.: 06/30-500-1841.

Morzsolt kukorica takarmány 
és vetőmag napraforgó eladó. 
Tel.: 06/59-312-666. 

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár-cse-
rét, felhajtást, méretre munka-
ruhát, férfi szövet- és bársony-
nadrág, bőrkabát varrását rö-
vid határidőre 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.

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

Az Orgonda Agrár Kft. földet 
bérelne, és vállal növényvédel-
mi szaktanácsadást, szakirányí-
tást. Tel.: 06/30-785-0690.

Növényvédelmi szakirányítást, 
szerződéskötéssel, számlaképe-
sen vállalok. Kenyeres László ok-
leveles növényorvos, tel.: 06/30-
785-0690.

Földet bérelnék Biharnagy-
bajom, Karcag, Kaba, Nádudvar, 
Nagyrábé, Püspökladány, Sár-
rétudvari térségében. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 06/70-370-
1149.

Utánfutóval kisebb-nagyobb 
fuvarokat vállalok, akár távol-
ságit is. Tel.: 06/30-265-4197.

Fodrász házhoz is megy! Kizárólag 
hölgyek részére hajvágást, dauert 
és hajfestést vállalok. Tel.: 06/30-
447-3918.

APRÓHIRDETÉS

TISZTELT HIRDETŐINK!
SZERKESZTŐSÉGÜNK 

A HIRDETÉSEK 
VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 

FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!

Hirdessen Ön is 
a Karcagi 

Hírmondóban!

Apróhirdetés 
már 200 Ft-tól!

Nyitvatartás:
Hétfő: 8.30 - 13.30 óráig
Kedd: 8.30 - 15.00 óráig
Szerda: 8.30 - 10.00 óráig
Csütörtök: 8.30 - 10.00 óráig
Pénteken nincs hirdetésfelvétel.
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Már az idei januári évadnyitó Eskrima Kupa eredményei is azt mu-
tatták, hogy a karcagi harcosokra idén is oda kell figyelni. A gyerek 
kategóriában Pányi László elsőérintéses botharcban ezüstérmet szer-
zett, felnőtt női kategóriában Mészáros Lilla dupla bot első érintésben 
szintén ezüstérmes lett, az egyik legkeményebb versenyszámban az 
Eskrima viadalban viszont elhozta az első helyért járó serleget.

Az Országos Bajnokságon folytatódott a sikersorozat. A versenyzők 
kitettek magukért. Gyönyörű formagyakorlatokat és látványos, pör-
gős küzdelmeket láthattak a nézők. Bár a karcagi csapat felnőtt ver-
senyzői tanulmányaik, illetve munkájuk miatt most nem tudtak részt 
venni, a gyerekcsapat méltón képviselte a várost. Ökrös Máté csoport-
jában nagyon kemény ellenfeleket fogott ki, de így is sikerült küzde-
lemben az ezüstöt, formában pedig a bronzérmet megszereznie. Ko-
vács Noémi két arannyal országosan a legeredményesebb gyerekver-
senyző lett az idei OB-n. Fekete Csilla egy hajszálnyival maradt le for-
mában az első helyről, így egy ezüsttel és egy bronzzal térhetett haza. 
Pányi László pedig két bronzéremmel zárta a versenyt.

Sikeres évet kezdtek a karcagi harcosok
Megtartotta éves közgyűlé-

sét a MEOESZ Karcagi Önálló 
Jogú Egyesülete március 25-én 
(szombaton), amely során díja-
zásban részesültek a tavalyi év 
legsikeresebb tenyésztői és ku-
tyái.

Ferenczi Sándorné elmondta, 
hogy a díjazás alapját a 2016. év 
kutyás eseményei során megszer-
zett pontszámok adták. A külföl-
di tartózkodásából nemrég ha-
zatért Fülöp Norbert, a karcagi 
egyesület elnöke adta át az Év ku-
tyája, az Év munkakutyája, az Év 
magyar fajta kutyája és az Év te-
nyésztője díjakat. Az alábbi ered-
mények születtek:

Év tenyésztője: 1. hely – Márki 
Klára (mudi), 2. hely – Ferenczi 
Sándorné (német dog).

Év kutyája: 1. hely – Márki Klá-
ra, 2. hely – Poharánszki Jó-
zsef (pincser), 3. hely – Ferenczi 
Sándorné.

Év magyar fajta kutyája: 1. hely – 
Márki Klára, 2. hely – Ferenczi 
Andrea (erdélyi kopó).

Év munkakutyája: 1. hely – Ferenczi 

Sándorné (dobermann 
barna szuka), 2. hely – 
Ferenczi Andrea (német 
juhász szuka).
A közgyűlésen továb-

bá a szervezet ideiglenes 
koordinálásával megbí-
zott Ferenczi Sándorné 
és lánya, Ferenczi And-
rea beszámoltak a tava-
lyi évről az elnöknek. El-
mondták, hogy egy sike-
res pályázat útján vásá-
roltak egy fűnyírót a Szi-
várvány úti kutyaiskolá-
ba, hogy rendben tudják 
tartani a területet, vala-
mint az iskolában folyó 
munkáról tájékoztatták 
az elnököt.

- Készülünk a kutyaiskolában 
kiállításokra, tartjuk a kiképzé-
seket, szeretnénk BH-s munka-
kutyákat levizsgáztatni az ősz fo-
lyamán. Ugyanúgy mint eddig, 
szombaton 14 órától vannak a 
foglalkozások, ahová szeretettel 
várjuk régi és új kutyásainkat. 
Ha esetleg kiállításon vagyunk 
szombaton, vagy ha igény van rá, 
áttesszük vasárnapra – mondta 

Ferenczi Sándorné kérdésünkre, 
hogy jelenleg mivel foglalkoznak 
az iskolában. Most főként kiállí-
tások vannak napirenden. Már 
voltak a kutyákkal Salgótarján-
ban, Nyíregyházán, és a közel-
jövőben Miskolcra és Debrecen-
be készülnek, valamint október 
7-én Karcagon is sor kerül egy 
CAC kutyakiállításra.

Erdei Orsolya

Díjazták a legsikeresebb tenyésztőket és kutyáikat

Március 15-én harmadik alka-
lommal került megrendezésre a 
Wolf György Sakk Emlékverseny. 
Ezúttal rekord létszám nevezett, 
így az „A” csoportban 42 fő, míg a 
„B” csoportban 47 fő indult a ver-
senyen, amely nemcsak létszámá-
ban, de erősségében is kiemelke-
dett, hiszen 2 nagymester, 4 nem-
zetközi mester, 8 Fide mester és 
egy női Fide mester volt a résztve-
vők között. A verseny sikeres le-
bonyolításához nagyban hozzájá-
rult Wolf László, aki a verseny fő 
támogatója volt. A versenyzők ki-
váló körülmények között játszot-
ták végig a 7 fordulót a berekfürdői 
Bod László Művelődési Ház eme-
letén. Óriási küzdelmek alakultak 
ki, a fiatalok vitézkedtek, de végül 
az „A” csoportban az esélyesek vé-
geztek az élen. Így Czebe Attila 
nagymester nyerte meg a versenyt, 
megelőzve Okhotnik Vladimir 
nagymestert, aki 2015-ben senior 
világbajnoki címet szerzett. A har-
madik helyezett Becskei Zoltán 
lett. A karcagiak közül az erősebb 
csoportban Egyed Judit és Puha 
Péter indult. Judit rajtja nem si-
került jól, hiszen kétszer veresé-
get szenvedett, de utána begyúj-
totta a rakétákat. A maradék 5 for-
dulóban nem talált legyőzőre, és 
4 pontot szerzett. Sikerének érté-
két növeli, hogy két Fide mester el-

len döntetlent ért el, egyet pedig le-
győzött, így holtversenyben 9-18. 
helyen végzett. Péter sem maradt 
le sokkal, hiszen 2 győzelme mel-
lett 3 döntetlennel 3,5 pontot sze-
rezve 19-25. helyen zárt. Sok jó 
partit játszott erősebb ellenfelek 
ellen, de sajnos a bravúr most el-
maradt. A többi karcagi verseny-
ző a „B” csoportban indult. Ez a 
csoport a korosztályok harca volt, 
ahol végül a fiatalok vitték el az el-
ső és a második helyezést. A baj-
noki címet Papp László szerez-
te meg egyenletes, jó játékkal, míg 
a második helyen Hercz Richárd 
végzett jó hajrájával. A harma-
dik helyen egy régi karcagi játé-
kos, Simai László végzett. Jelen-
legi játékosaink közül Rózsa Zol-
tán és Szűcs Ferenc szerepelt a leg-
jobban, ők a megszerzett 4 ponttal 

a 11-22. helyen zártak. 
Mindkettejük eredmé-
nye kiemelkedő. Zoli 
3 ponttal szerzett töb-
bet, mint ami a papír-
forma alapján elvárha-
tó volt, Ferenc pedig el-
ső versenyén szerepelt. 
Őket Nagy Szilárd és 
Kovács Sándor követ-
te egyaránt 3,5 pont-
tal. Szilárd kiváló kez-
dést követően vissza-
esett, így hiába verte 

meg az 1. kiemeltet, valamint ját-
szott döntetlent a bajnokkal, saj-
nos a könnyebbnek tűnő ellenfe-
lek ellen nem tudott pontot szerez-
ni. Sándor a kötelező győzelmek 
mellett egy bravúros győzelmet is 
aratott, így ő sikeresen szerepelt. 
Kurucz János és Illés Dávid Márk 3 
ponttal zárta a versenyt. János hul-
lámzóan játszott, szép döntetlenek 
mellett nagy hibák is előfordultak 
a játékában. Dávid partijaiban sok-
kal több volt. Az erősebb ellenfele-
it megszorongatta, de most egy ki-
csi hiányzott a bravúrhoz, a köte-
lező partikat viszont stabilan hoz-
ta. A versenyzőkhöz szerencsére az 
időjárás is kegyes volt, így sokan 
látogatták meg a fürdőt a partik 
között, ami természetesen mindig 
nagy vonzerő a játékosok számára. 

Egyed Zsolt

Rekord létszám a III. Wolf György emlékversenyen

Megyei I. osztályú bajnokság
Karcag-Tiszafüred 1-2 (1-1)
2017. április 8. (szombat)

A két csapat bajnoki összecsa-
pása már hosszú évek óta kiemelt 
mérkőzésnek számít. Ez így volt 
most is. A vendégcsapat az első he-
lyen áll, a karcagi csapat pedig a 
dobogóra pályázik. 

Ideális időben és jó pályakörül-
mények között kezdődhetett el a 
találkozó. A hazai csapat az alábbi 
összeállításban vette fel a küzdel-
met: Belényesi-Daróczi, Orosz, Szí-
vós G., Szőke N., Farkas S., Szent-
annai, Kupai K., Kovács L., Erdei, 
Székely.
Cserék: Hamar, Terjék.
Edző: Orosz István.

A mérkőzés elején mezőnyjáték 
folyt a pályán értékelhető helyzet 
nélkül. A 17. percben Erdei kiug-
rott a védők közül, egyedül vezette 
a labdát a kapu felé, de nagy hely-
zetben a kapusba lőtt. A 21. perc-
ben Kovács L. meglódult a jobb 
szélen, majd 35 méterről lövésre 
szánta el magát, és a labda bom-
baként vágódott a jobb felső sa-
rokba (1-0). A 29. percben Bene-
dek elhúzott a jobb oldalon, be-
adását Orosz még a kapu „torká-
ból” kirúgta. A 31. percben Ko-
vács L. megszerzett egy labdát az 
ellenfél térfelén, majd visszapasz-

szolt Székelynek. A csatár két csel 
után centiméterekkel a bal kapu-
fa mellé lőtt.

A 42. percben egy gyors ven-
dégtámadás során a védelem meg-
ingását kihasználva Angyal közel-
ről a kapu közepébe talált (1-1).

Az 54. percben hazai szöglet 
után a lepattanó labdát Szőke N. 
nagy helyzetben a bal kapufa mel-
lé bombázta. A 64. percben Pesti 
két csel után elment a bal oldalon, 
lövését Belényesi könnyedén hárí-
totta. A 66. percben a jobb oldalon 
vezetett támadást a füredi csapat, 
az alapvonalról visszapasszolt lab-
dát Pesti a jobb alsó sarokba vág-
ta (1-2). A 68. percben a megszer-
zett labdát Pesti egy csel után kö-
zépre gurította. Angyal pedig óri-
ási helyzetben a kapu fölé lőtte. A 
73. percben Benedek lövését ve-
tődve védte Belényesi. A 82. perc-
ben Szentannai szabadrúgását Ha-
mar a bal alsó sarokba fejelte. A 
hazai csapatnak megvoltak a hely-
zetei, de gólra nem sikerült vál-
tani. Ezt tükrözték az edzői véle-
mények is. Orosz István: Helyze-
teink alapján győzni kellett volna, 
de sajnos egy nagy lesgól megpe-
csételte a sorsunkat. Dorcsák Zol-
tán: Már-már történelmi siker, el 
sem hiszem, hogy Karcagon győz-
ni tudtunk.

B.I.

Tiszafüred nyerte meg a rangadót
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