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A hagyományokhoz híven idén is bemutatta a Szent Pál 
Marista Általános Iskola a Passiójáték című előadását. A három 
karcagi előadás (április 10-11.) mellett Budapesten, Esztergom-
ban és Egerben is színpadra léptek az iskola diákjai.

- Idén január elején kezdtük a felkészülést huszonhat gyereksze-
replővel és négy felkészítő pedagógussal, továbbá a nagyon szép jel-
mezeinkhez volt még egy jelmeztervezőnk is – árulta el Dedinszkiné 
Tóth Katalin, a Szent Pál Marista Általános Iskola igazgatóhelyettese. 
Jézus szenvedéstörténetét – mióta marista iskolaként működik az in-
tézmény – minden évben bemutatják. Ebben az évben a karcagi elő-
adások mellett a marista rend fennállásának 200. évfordulója alkal-
mából Budapesten, az Uránia Nemzeti Filmszínházban volt két elő-
adásuk, valamint Esztergom és Eger egy-egy gimnáziumában is elő-
adták a karcagi fiatalok a Passiójátékot. A bemutatósorozat zárása-
ként három alkalommal Karcagon, a Déryné Kulturális Központban 
mutatták be a darabot az általános iskolások.

Gyertek hozzám! - Passiójáték
„Nemesíteni, jobbítani az em-

beri életet!” - ez a dr. Kátai Gá-
bor idézet volt a mottója a Kátai 
Gábor Alapítvány április 22-ei 
jótékonysági estjének. 

A Szentannai Sámuel Középis-
kola és Kollégium aulájában meg-
tartott bál kezdetén már elindult az 
adományok átadása, hiszen az elő-
zetes felajánlásoknak köszönhető-
en minden osztály kapott egy új te-
levíziókészüléket. Ezeket dr. Faze-
kas Sándor földművelésügyi mi-
niszter sorsolta ki, aki korábban öt-

letként vetette fel a tévécserét. Mi-
vel nem egyformák voltak a készü-
lékek, sorsolással dőlt el, melyik 
osztály melyiket kapja. A bálon a 
Kátai Medi-Song kórus és a kórház 
dolgozói adtak vidám műsort. A 
rendezvény tiszta bevételét a Kátai 
Gábor Kórház belső parkolóhelye-
inek kialakítására, a park rendezé-
sére kívánják majd fordítani. Va-
csora után hajnalig szólt a talpalá-
való, közben volt tombolasorsolás 
és jótékony árverés is festményekre.
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Meghívó
Karcag Város Önkormányzata és

a Györffy István Nagykun Múzeum
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a 

Jászkun Redemptio Emléknapja
alkalmából rendezett ünnepségre

Időpontja:

2017. május 4. (csütörtök) 17 óra
Helyszíne:

Millenniumi Emlékmű parkja
Emlékbeszédet mond:

Nt. Koncz Tibor
Nagykunsági Református Egyházmegyei Esperes

Közreműködik:
Plósz Csilla,
a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola vezetője és tanítványai:
Sebők Lajos, Kapitány József, 
Harcsa Vivien, a Nagykun Református 
Gimnázium 11/b osztályos tanulója
Pántlika néptánccsoport tagjai
Kováts Mihály Huszárbandérium 
Kötöny Népe Karcagi Íjászkör Egyesület

„Nemesíteni, jobbítani az emberi életet!”

Április 21-én, a Szakmák Éj-
szakája rendezvényhez második 
alkalommal kapcsolódott a Kar-
cagi Szakképzési Centrum Var-
ró István Szakiskolája. A végző-
sök nyitótánca után a vendégeket 
- köztük Pardi Sándort, a KSZC 
főigazgatóját - Szabó István igaz-
gató köszöntötte.

- A szakképzést és az iskolát sze-
rettük volna népszerűsíteni, de 
nem titkolt szándék volt a beisko-
láztatás elősegítése sem. Nagyon 
sok állomás van, ahol nemcsak 
szakmákat, hanem az azokhoz tar-
tozó egyéb feladatokat is bemutat-
ják ma a kollégáim a diákoknak. 
Minden itt tanulható szakma kép-
viselteti magát - mondta a megnyi-
tó után lapunknak az igazgató. - 
Az éjszaka során az érdeklődők - 
többnyire fiatalok - nemcsak meg-
ismerkedhetnek a különféle szak-
mákkal, hanem ki is próbálhatják 
magukat. Ehhez az iskolában és a 
laktanyában lévő tanműhelyekben 
is állítottunk össze feladatokat, be-
mutatókat. A székelykeresztúri 
testvériskolákban az elmúlt hé-
ten volt hasonló rendezvény, er-
ről is mutatunk filmet az érdeklő-

dőknek. A helyi általános iskolák-
ból érkezett 6., 7., 8. osztályos csa-
patok versenyeznek is, miközben 
sorra járják az állomásokat. A ren-
dezvény elsődleges célja a szakkép-
zés népszerűsítése úgy, hogy sze-
mélyes tapasztalat útján minden-
ki megismerheti a nálunk oktatott 
különböző szakmákat, bepillant-
hat az iskola életébe, másrészt az 
interaktív foglalkozásokkal a szak-
mák megszerettetése a célunk - fo-
galmazott az iskolavezető.

- A Nemzetgazdasági Minisz-
térium kezdeményezésére az or-
szág szakképzési centrumai meg-

szervezik a Szakmák Éjszakája el-
nevezésű rendezvényt. A program 
ötletgazdája a Szegedi Szakkép-
zési Centrum volt. Erre az érde-
kes és nagyszerű kikapcsolódást 
kínáló estére invitáltuk a KSZC 
minden iskolájába az általános is-
kolák 6., 7., 8. évfolyamos tanuló-
it szüleikkel együtt, a gimnazis-
tákat, akik be szeretnének pillan-
tani egy jó este keretében a szak-
képzők életébe, és azokat a felnőt-
teket, akik szívesen ismerkedné-
nek a szakmák világával - mondta 
Pardi Sándor főigazgató. 
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KÖZÉLET

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!
Üdvözlettel:

FIDESZ KARCAGI SZERVEZETE 

Közéleti szilánkok
A gulyás-

kommunizmustól 
a gulyás-

mártonizmusig
Aki látta már a Kincsem c. új magyar fil-

met, amelynek művészi értékein ugyan le-
het vitatkozni, ha mást nem is, egyet bizto-
san konstatálhat; irigylésre méltó történel-
mi időszakot mutat be. Nemcsak azért iri-
gyeljük a történetet körbelengő közé-
letet, közállapotokat, mert volt egy olyan 
magyar csodakanca, amely egész Európát 
bámulatba ejtette, hanem a közéleti sze-
replők között még a negatív figurák sem 
voltak olyan szánni valóak, mint manap-
ság jó néhányan. 

Az akkori „civilek”, akik a polgárosuló 
Magyarországon valamennyire is belefoly-
tak a közéletbe, nem voltak izgágák, hiszté-
rikusak, és volt bennük, hogy úgy mondjam 
„nemzeti tartás”. Más szóval: nemzeti iden-
titástudat. Nem állt a filmkészítők szándé-
kában mindezt bemutatni, inkább a törté-
nelmi miliő sugallta csupán. Az viszont két-
ségtelen, sok nézőnek eszébe juthatott, akik 
mondjuk a Cinema City Arénából léptek ki 
a pesti utca valóságába: lehet, jobb lett vol-
na abban a korban élni. Különösen azok-
nak, akik tudták, hogy bizony az Aréna he-
lyén még négy évtizeddel azelőtt, ha nem is 
a Kincsemhez hasonlítható, de komoly ver-
senylovakat futtattak. Persze ez már nem a 
dualizmus kori Magyarország volt, hanem 
a közép- és késő kádári gulyáskommuniz-
mus, ahol az úgynevezett „civil kurázsi” 
csak nagyon kevesek sajátja lehetett. 

Úgy, hogy a mostani „civil kezdeménye-
zések” még a késő kádári diktatúrában – 
amikor jóval megengedőbb volt a hatalom, 
mint más ún. „szocialista országban” – va-
lószínűleg hamvában holtak lettek volna. 
Nemhogy a Pártszékházra nem dobálhat-
tak volna festékes flakonokat, de még egy 
kitűzött vörös zászló letöréséért - amire volt 
néhány precedens Karcagon is - rögtön el-
zárták az elkövetőket.  

Egyszerűen már nem is komikus, hanem 
röhejes, ahogy ma diktatúrát emlegetnek 
olyan „civilek”, akiknek fogalmuk sincs ar-
ról, hogy milyen az állam erőszak szerve-
zete. Szinte személyes sértésnek veszik 
a gulyásmártonok, a puzsérok és a többi 
ráérők, ha netán a valódi civilek munkába 
menet vagy munkából jövet elküldik őket 
melegebb éghajlatra, mert meg kell kerül-
niük a „kezdeményezést”, hogy bejuthassa-
nak például egy élelmiszerboltba. 

Ezek a túlmozgásos, arcrángatózásos „ci-
vilek” már tényleg elveszítették a kontrollt.

 -ács-

Soron kívül ülésezett Karcag Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete április 19-én, szerdán. A képviselők alapító ok-
iratok módosításáról és pályázati részvételekről döntöttek.

Az önkormányzat három alapítványának alapító okiratának mó-
dosítását, és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok elfoga-
dását szavazta meg a képviselő-testület. Így a „Kováts Mihály” Ala-
pítvány, a „Nyelvi laborral a nyelvtanulásért” Alapítvány, valamint 
a „Karcagért” Közalapítvány dokumentumai módosultak a polgári 
törvénykönyv szabályai szerint.

Megszavazta a testület a Madarász Imre Egyesített Óvoda két pá-
lyázaton való részvételét. Így a „Nemzeti tehetség program” kereté-
ben „A hazai és határon túli Tehetségsegítő Tanácsok, tehetségfej-
lesztő szervezetek és közösségek támogatása”, valamint „A hazai és 
határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támoga-
tása” cím elnyerésére is esélyes az óvoda 100%-os pályázati inten-
zitás mellett.

A képviselő-testület munkaterv szerinti soros ülését április 27-
én (csütörtökön) tartotta, amelyről a következő lapszámunkban ol-
vashatnak.

Kapás Mónika

Soron kívüli testületi ülés
KARCAG VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Széchenyi 2020 támogatásával valósul meg a “Helyi foglal-
koztatási együttműködések megvalósítása a Karcagi Járásban” 
TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00005 kódszámú pályázat 2017.01.01. és 
2019.12.31. között 500.000.000 Ft-os, 100%-os támogatásból. A 
projekt közvetlen átfogó célja a járási foglalkoztatási együttmű-
ködés - paktum - képzési és foglalkoztatási programjainak támo-
gatása, tevékenységi körének, eredményességének, hatékonysá-
gának növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek 
megvalósításával való bővítése, az álláskeresők munkához juttatá-
sa a Karcagi Járás teljes területén. A projekt konzorciumi formában 
valósul meg, vezetője a Karcag Városi Önkormányzat, tagja a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal.

A helyi paktum a Jász-Nagykun-Szolnok megyei paktum szakmai, te-
rületi és ágazati szempontjaival egyeztetett módon került kialakításra, 
azzal összehangoltan kerül megvalósításra. A megyei paktum 77 telepü-
lésre, a helyi a Karcagi Járáshoz tartozó 5 településre terjed ki. A turiszti-
kai fejlesztésekhez, az egészségügyi és szociális ellátáshoz, a gyermekin-
tézményekhez kapcsolódó munkaerő-piaci programok és a megyei álla-
milag kiemelt beruházásaihoz kötődő akciók a megyei paktum keretében 
tervezettek. Az 1562/2015. Kormányhatározatnak megfelelően kulcsindi-
kátorként elvárt a megyei és a helyi paktumok keretében munkaerő-pi-
aci programokban résztvevők száma 2018 végéig 750 fő. Ebből a helyi 
paktum keretében a munkaerő-piaci programba bevont indikátorok szá-
ma: 328 fő. A helyi foglalkoztatási paktum keretében álláshoz jutók száma 
197 fő, a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma 98 fő.

A projekt két főtevékenységre bontható.
A "B" főtevékenység gazdája a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kor-

mányhivatal, illetve annak szervezeti egysége, a Karcagi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztálya. Ezen tevékenység elsődleges célja, hogy javul-
jon a járásban lévő munkanélküliek és álláskeresők foglalkoztathatósá-
ga, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedése. Fontos továbbá, hogy a célcso-
portba tartozó személyeket a támogatás nélküli munkaerőpiacra segít-
se, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez 
és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal. Az egyének 
helyzetének javítása mellett, az őket foglalkoztató vállalkozások számára 
is elérhetővé válik az uniós forrás bevonása, hozzájárulva a terheinek át-
meneti csökkentéséhez. A projekt célcsoportját a járásban regisztrált ál-
láskeresők képezik, ez a 2015. évi adatok alapján 3.134 fő. Elsődleges cél-
csoportok az alapfokú iskolai végzettségűek, a 25 év alattiak, az 50 év fe-
lettiek és a tartósan regisztráltak.

Az "A" főtevékenység a Karcag Városi Önkormányzat feladata. A projekt 
keretében kidolgozásra és megvalósításra kerül a Helyi Foglalkoztatáspo-
litikai Paktum-stratégia és a Helyi Foglalkoztatáspolitikai Paktum-akció-
terv. Tervezett még szakmai konferenciák, fórumok, workshopok szerve-
zése, a járási foglalkoztatást elősegítő partnerségi hálózat építése, a szak-
macsoportokhoz kapcsolódó kerekasztalok életre hívása, működtetése, a 
vállalkozói szemlélet erősítése. A marketing kampányok mellett kiemelt 
feladat a vállalkozásösztönzés. A projekt keretében felállításra kerül egy 
Helyi Paktumszervezet, amelynek küldetése egy széleskörű térségi part-
nerség megszervezése azzal a céllal, hogy azonosítsák a térség foglalkoz-
tatási szempontból eredő problémáit, és mozgósítsanak minden rendel-
kezésre álló erőforrást egy integrált közös intézkedési stratégia kialakítá-
sa és megvalósítása érdekében. A projekt keretében megvalósítandó te-
vékenységek koordinálására kialakításra kerül egy Paktumiroda (5300 Kar-
cag, Városudvar 2.), amely 1 fő főállású partnerségi koordinátorral kezdi 
meg működését.

Képünkön dr. Czap Enikő aljegyző és Dobos László polgármester
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HÍREK

Kedves Pali Bátyám! Rendhagyó mó-
don akarok Rólad emlékezni. Tudod, 
2006-ban egy albumot szerettünk vol-
na Neked összeállítani. Abba készült el 
ez az írás.     

Közös képünkre nézve
…most, hogy megtaláltam egyik el-

sős irodalomkönyvemben egy közös 
képünket, engedd meg, hogy beszéljek 
Neked a „régi szép időkről”! Lám, a ké-
pen a karcagi gimnázium, a vén isko-
la régi tanári szobájában vagyunk. Az 
ódon falon egy régi, koromfekete olaj-
festmény lóg, de a fotón már csak az alja 
látszik. Az „elvágott”festmény alatt rá-
csos naplótartó. Majd a falban, mögöttünk ajtó nyílik a könyvtárba. A kép előterében Mi vagyunk 
a központban. Ott állunk jókedvűen. Jól érezzük magunkat, kedves Pali Bátyám. Nevetgélünk vala-
min. Talán Te mondhattál egy jó sztorit vagy egy élcet, hiszen rám nézel, mintha várnád rajtam a 
hatást.

A „jelenetet” alighanem a csendes szavú Katona Miska kapta le, mert ő volt akkoriban az iskola 
fő-fő fotósa. Az sem lehetetlen, hogy ő mondott nekünk valamit, hogy mosolyra fakasszon bennün-
ket. Olyasmit talán, amit az ügyes fényképészek szoktak mondani a gyerekeknek: „Most röpül a kis-
madár”, vagy: „Most ugrik a majom a csőbe.” Rá illene, ha azt mondta volna. Ki nem tudom találni, 
min derülhettünk akkor. De nevettünk: Te, kedves jó Pali Bátyám, a sajátos, Tersánszky Józsi Jenő-s, 
Kakuk Marci-s huncutságoddal, én, mint „kárvallott”, valami enyhe ráhagyással.

Rajtam hófehér köpeny volt, mert akkoriban még mindannyian, Te is, munkaköpenyben taní-
tottunk. Csak a rendszerváltás, 1990 után jött be a flanc, és került le rólunk az „uniformis”. Akkor 
lettünk annyira „nyitottak”, hogy megvessük azt az „egyéniséget gúzsba kötő” egyöntetűséget. Le-
vetettük magunkról, mint a kígyó a bőrét. Szabadok lettünk, és elhagytuk - a gyerekek és a neve-
lők egyaránt - az egyébként praktikus viseletet. Pedig praktikus volt, leginkább azért, mert eltakar-
ta a sokféle szegénységet.  Rajtad zakó volt. A zakón ott világított a Nálad elmaradhatatlan iskola-
jelvényünk. Jelezve, mennyire ragaszkodtál a hagyományokhoz. Sőt, tüntetően, konzervatívan vol-
tál büszke az iskoládra.

Te akkor éppen valahonnan jöhettél, vagy mehettél valahova. De összeálltunk egy pillanatra ne-
vetni. Nevettünk. Mert mindig szerettem a humorodat, a jó, nem áporodott, hanem ízes történetei-
det, pletykáidat. Mert Te mindig mindenkiről mindent tudtál. Szerettek érte a kollégáid. 

De - nyilván más okból - nagyon-nagyon szerettek Téged az egykor volt tanítványaid is! Györfi 
Miska, aki a Zádor úti Általános Iskolába járt elébed, épp a minap mondta ki nagyon komolyan fe-
letted a szentenciát: „Jó tanár volt a Pali. Megértő. Én szerettem.” Körmendi Lajos tanítványod, az író 
is felnézett Rád a Zádorban. Később meg egyenesen követendő példának nevezte a munkamániádat, 
amikor festeni kezdtél, mondván, hogy Te a művészettel le tudod győzni a betegséged. Én még lát-
hattam is: határtalanul ragaszkodtál a tanítványaidhoz, majdnem rajongtál értük; külön-külön, még 
a hóhányókat is kivétel nélkül védted, hogyha bajba kerültek, hogyha kellett! 

Ez a régi kép, amin Te meg én rajta vagyunk, 1974 szeptemberében készült. Talán éppen szeptem-
ber 11-én, a születésnapomon. Akkor én még csak harminckét éves voltam. Éppen feleannyi idős, 
mint most. De Te is fiatalosan, legényesen állsz mellettem. Pedig akkorra már leérettségizett a lá-
nyod, Icike. Ő ’73-ban végzett. Én voltam a magyar- történelemtanára. Jól emlékszem, Icike az írás-
belin felmentett volt magyar nyelv és irodalomból, hiszen mind a négy éven át mindig csak csupa je-
lese volt év végeken. Természetesen, kitűnően ért.

Ahogy el-elnézegettem ezt a vidám fotót, eszembe jutott, Pali, hogy milyen sokat is dolgoztunk 
Mi együtt. Én - a szaktárgyaimnál fogva - irodalmi műsorokat írtam és tanítottam be. Te a dekorá-
ciókkal segítettél engem. 1983-ban én „kitaláltam” az irodalmi képmontázst. A tanulók szövegre - 
például versekre - képeket vagdostak össze: a nyelvi képi hangulatra képzőművészeti képi hangula-
tot kerestek, részben a Te segítségeddel. Te voltál az a rajztanár, aki a diákalkotásoknak fórumot ad-
tál az öreg iskolánk, alma materünk lépcsőházi falain. És igen-igen büszkék voltunk a fantáziafej-
lesztő tettünkre! Így készült el az Ady-, a Csokonai-, a Homérosz-tabló például, és én 1989-ben még 
a Magyartanításban is hírt adtam a közös munkánkról.

Most, a közös képünk láttán jó volt gondolni ránk, jó volt vallatni a múltat. Ölellek a régi kollegi-
ális szeretettel, és nagyon kérlek: vigyázz Magadra!

Végezetül még, kedves  jó Pali Bátyám: elárulom, egy évekkel ezelőtti, iskolai festészeti kiállításo-
don, amelyet Györfi Sándor szobrászművész, a tanítványod nyitott meg, megláttam azokat a csoda-
szép, fehér izzású, tisztaságot vágyó-sugárzó krizantémjaidat. Megértettem a nekünk szóló üzenete-
det. Én is kívánok Neked és Szeretteidnek - minden ünnepeken és minden hétköznapokon egyaránt 
- még lehető minden jót, erőt, egészséget; jó kedélyű, nevető vidámságot. Olyan világot, ahogyan 
azt Mi akkor, a közös képünkön még hisszük és „látjuk”, kedves Pali Bátyám, drága jó öreg Barátom.

Karcag, 2006. október 3-án, kedden.
Rideg Pista

Kedves Pali Bátyám!
Most én ezennel a régi tanártársaid nevében is elbúcsúzom Tőled. Mindig nagyon jó ember 

voltál: nyugodjál békében, harmincéves betegséged után, a kun karcagi földben! Emlékedet mi, a 
társak, valamint az egykori tanítványok, nem feledjük sohasem.

Karcagon, 2017. április 14-én. 
Rideg István

In memoriam Kádár Pál
(1931-2017)

Második alkalommal rendez-
ték meg a magyar költészet nap-
ja tiszteletére az „Amit szívedbe 
rejtesz” címet viselő verses dél-
utánt az Ifjúsági Házban. Április 
12-én (szerdán) tizenketten sza-
valták el kedvenc vagy saját köl-
teményüket.

Magyarországon 1964 óta, József 
Attila születésnapján, április 11-én 
ünneplik a magyar költészet nap-
ját. Az ebből az alkalomból meg-
rendezett verses délutánt Szabó Pé-
terné, a rendezvény szervezője, a 
gyermekkönyvtár vezetője nyitotta 
meg. – A mai nap mottójának azt 
választottam, hogy „napi egy vers, 
és békére lelsz” – mondta a könyv-
táros, majd beszélt arról, hogy so-
kan csak József Attila halála után 
döbbentek rá, hogy milyen kivé-
teles életművet alkotott az addig 
„csak” jó költőnek számontartott 
alkotó.

Szabó Péterné elmondta, hogy 
a verses délutánnal elsősorban a 
szépkorúakat kívánták megszólíta-
ni, hiszen ők azok, akik bár igény-
lik, az egészségi állapotuk miatt ta-
lán már nem olvasnak annyit, és 

így kevesebbet is találkoznak a köl-
tészettel. 

A délután folyamán tizenketten 
mondták el kedvenc versüket vagy 
éppen saját alkotásukat. A szavala-
tok között nyolc megzenésített vers 
is felcsendült, amellyel a szervező 
nem titkolt szándéka az volt, hogy 
valami újat mutasson az idősebb 
korosztálynak. – Sok olyan fiatal 
zenekar van, aki felkarolja a verse-
ket, és akár fesztiválokon vagy bár-
hol máshol előadják ezeket nagy 
sikerrel. Erre próbáltam volna rá-
világítani, hogy ez nem feltétlenül 
rossz – fogalmazott Szabó Péterné, 
aki egy totót is összeállított a nyolc 
megzenésített vershez. Aki mind-
egyik művet felismerte, könyvjuta-
lomban részesült.

Szabó Péterné úgy gondolja, hogy 
a vers egyfajta terápia is, és mind-
egy, hogy valaki saját verset ír, vagy 
egy ismert költőét szavalja, esetleg 
csak hallgatja más versmondását. A 
rendezvény végén minden versmon-
dónak emléklappal köszönték meg, 
hogy hozzájárultak a rendezvény si-
keréhez.

Kapás Mónika

„Amit szívedbe rejtesz”

Húsvéti játszóház

Húsvéti kézműves játszóház várta a gyerekeket az Ifjúsági 
Házban április 13-án (csütörtökön). A foglalkozáson tojás, tex-
til, karton, csomagolópapír, dekorgumi, stb. felhasználásával 
különböző tavaszi és húsvéti dekorációkat készítettek a gye-
rekek. Gulyás Héditől, a foglalkozás vezetőjétől megtudtuk, 
hogy az egyik legnépszerűbb a tojás berzselés (levélrátétes 
díszítési technika) volt, amelyet sokan eddig még nem ismer-
tek. A hűtőmágneseket, ahogy mindig, most is minden gye-
rek szívesen készítette és vitte haza. A nagyobbak pedig ki-
próbálták magukat varrásban is.
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Nyolcadik alkalommal rendez-
ték meg a Roma Projekt című ren-
dezvénysorozatot a Karcagi Arany 
János Általános Iskolában a nem-
zetközi Roma Világnaphoz kapcso-
lódóan. A programsorozat az ápri-
lis 5-ei megnyitóval kezdődött, és 
egészen április 11-ig tartott.

A magyar Himnusz után az 1993-
ban Horváth Aladár által himnusz-
nak minősített, és ennek hatására a 
magyar cigányság himnuszának 
kikiáltott Zöld az erdő című dallal 
vette kezdetét a VIII. Roma Pro-
jekt megnyitó ünnepsége. A meg-
hívott vendégeket és a diákokat az 
iskola alsós munkaközösségének 
a vezetője, Ujvárosiné Hanuszka 
Katalin köszöntötte, aki elmondta, 
hogy a rendezvényük célja, hogy a 
roma hagyományok elemeit, tör-
ténelmük legfontosabb állomása-
it megismertessék az emberekkel. 

– Projektünk néhány napos, de 
diákjaink cigány népismeret órán 
1998 óta ismerkedhetnek meg a 
roma irodalom főbb műveivel, a 
cigányok mesemondási szokása-
ival. Feladatunk, hogy tanulóink 
megismerjék a cigányság kötődé-
sét a természethez, hogy felismer-
jék az autentikus és népies műze-
nét, a táncra jellemző ritmusokat, 
dallamokat. A cigány nemzetisé-
gi oktatás témakörére épülve szer-
vezzük meg projektünket minden 
tanévben – fogalmazott az alsós 

munkaközösség vezetője. Kökény 
Zsolt, a JNSZ Megyei Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat elnöke kö-
szöntőjében elismerését fejezte ki 
az iskolának a roma hagyományok 
ápolása miatt. A megnyitó gondo-
latok után Barkóczi Boglárka, ha-
todik osztályos tanuló zongora-
játéka következett, majd Gulyás 
Zsolt atya, Karcag város plébáno-
sa tartotta meg A romák hitvallása 
című előadását. Beszélt a vándor 
életmódról, a vályogvető, kosárfo-
nó és muzsikus szakmákról, ame-
lyek kifejezetten a romákhoz köt-
hetőek, valamint szólt a szellemvi-
lágba vetett hitükről is.

Az intézmény legkisebb tanuló-
inak táncos műsorát követően Öt-
vös Krisztina pedagógus Értse-
tek meg engem című előadásában 
az egyes roma nyelvek közötti kü-
lönbségeket mutatta be.

A megnyitó zárásaként az isko-
la alsós nevelőinek döntése alap-

ján harmadik alkalommal adtak 
át elismerő oklevelet, idén Lór-
Kerekes Ágnesnek. A képviselői 
keretből pedig Karcagi Nagy Zol-
tán, a 6. számú választókerület ön-
kormányzati képviselője egy han-

gosító rendszert adományozott az 
iskolának.

A megnyitó után az iskola egy-
kori diákjával, Horváth József 
Aranypánt-díjas kutatóval beszél-
gethettek az érdeklődők.

A VIII. Roma Projekt továb-
bi napjain versmondó verseny, ját-
szóház, totó várta a diákokat, vala-
mint megkóstolhatták az egyik ha-
gyományos cigány ételt, a tyúkos 
káposztát. Interaktív tábla segítsé-

gével bepillantást nyertek a jóslás 
rejtelmeibe, és elkészítették a cigá-
nyok vándorlásának az eszközét is, 
az echós szekeret. A cigány népis-
meret tantárgy és a cigány kultu-
rális foglalkozás témaköreire épít-

ve pedig élő társasjátékban mérték 
össze a tudásukat a diákok.

– Már évek óta szervezünk vá-
rosi rajzversenyt, amelyre egy ci-
gány mesének az illusztrációját 
kell elküldeni. Ebben a tanévben 
viszont nemcsak a város intézmé-
nyeiből, hanem a Karcagi Tanke-
rületi Központ intézményeiből 
(Abádszalók, Törökszentmiklós, 
Kunhegyes, Kunmadaras) is ér-
keztek pályázatok. Így összesen 

hét intézményből, 150 rajz érke-
zett a felhívásunkra – árulta el 
Szentesiné Nánási Tünde megbí-
zott intézményvezető.

Kapás Mónika

VIII. Roma Projekt az Arany János Általános Iskolában

A „Doja a cigánytündér” rajzpályázat eredményei:
1. osztály: 1. Nagy Bence László (Györffy István Kat. Ált. Isk.), 2. Márki Flóra (Györffy István Kat. Ált. 

Isk.), 3. Molnár Lisa Szonja (Györffy István Kat. Ált. Isk.)
2. osztály: 1. Botos Szintia (Szent Pál Marista Ált. Isk.), 2. Dobár Enikő (Szent Pál Marista Ált. Isk.), 3. 

Mészáros Nikolett (Györffy István Kat. Ált. Isk.)
Különdíjat kapott: Farkas Gréta (Karcagi Arany János Ált. Isk.), Ujvárosi Regina (Györffy István Kat. 

Ált. Isk.), Ábrahám Lea Borka (Györffy István Kat. Ált. Isk.), Darabos Lehel (Györffy István Kat. Ált. 
Isk.), Bujdosó Sarolta (Györffy István Kat. Ált. Isk.)

3. osztály: 1. Kanalas Anasztázia Szintia (Szent Pál Marista Ált. Isk.), 2. Láposi Luca  (KÁIAMI  
Kiskulcsosi Tagint.), 3. Csukodi Béla (Karcagi Arany János Ált. Isk.)

4. osztály: 1. Ujvárosi Dorina (Györffy István Kat. Ált. Isk.), 2. Farkas Béla Roland  (Szent Pál Marista 
Ált. Isk.), 3. Horváth Ernő (Szent Pál Marista Ált. Isk.)

Különdíjat kapott: Szabó Boglárka (KÁIAMI Kováts Mihály Tagint.), Duka Zsuzsanna (Györffy Ist-
ván Kat. Ált. Isk.), Seres Gusztáv (Karcagi Arany János Ált. Isk.), Kanalas Debóra Klaudia (Szent Pál 
Marista Ált. Isk.), Tyukodi Attila (Karcagi Arany János Ált. Isk.)

A magyar költészet napja al-
kalmából flashmobot szerve-
zett a Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium április 10-
én (hétfőn) a Városháza előtt. 

A magyar költészet napját 1964 
óta minden évben József Attila 
költőnk születésnapján, április 11-
én ünnepeljük. Ilyenkor különféle 
értékőrző, a magyar lírát népsze-
rűsítő kezdeményezések valósul-
nak meg az egész országban. Eh-
hez a hagyományhoz kapcsolód-
tak a Refi diákjai is, akik az iskolá-
ból indulva a Városháza elé érkez-
tek a kora délutáni időpontban. 

- Pár évvel ezelőtt már figyel-
tem, hogy más városokban van-
nak ilyen rendezvények a költé-
szet napja alkalmából. Már évek 
óta szerettük volna megvalósíta-
ni, és úgy néz ki, hogy most jön 
össze. Az ötlet az én kezdemé-
nyezésem, és a magyar szako-
sok álltak mellém. Szabó Ildikó 
kolléganőm jön velem, a többi-
ek nem tudnak jönni, de ők is se-
gítettek ennek a megvalósításá-
ban – fejtette ki Nagy Éva igazga-
tóhelyettes, a kezdeményezés öt-
letgazdája az esemény előtt.

A diákok a helyszínre érkezve 
közösen elszavalták József Atti-

la Születésnapomra című versét, 
majd Kovács Bianka Gabriella 
9. c osztályos tanuló előadásában 
hallgathattuk meg Reményik Sán-
dor Kegyelem című művét. A fia-
talok nyomtatott lapokon hozták 
magukkal a magyar líra gyöngy-
szemeit, amelyeket fel is ragasz-
tottak a járókelők számára jól lát-
ható helyekre. A gimnázium aján-
déknak szánta a verseket a kar-
cagiak részére, akik másnap kör-
nyékbeli padtámlákon, villanyosz-
lopokon találkozhattak a váloga-
tott remekművekkel. 

Erdei Orsolya

Költészet napi flashmob
2017. április 5-én az Arany Já-

nos Általános Iskolában jártam, 
oda kaptam meghívást. Ez már 
több alkalommal is megtörtént. 
Előfordult, hogy gyermekrajzok 
zsűrizésére kértek fel, mint aho-
gyan most is. Ezen a napon Ro-
ma Projekt ünnepséget tartot-
tak. (Ez már a nyolcadik volt.) 

Mondhatom, felemelő érzés volt ezen részt venni. Mint az iskola egy-
kori tanára, 16 évet töltöttem ebben az iskolában, és szerettem ott taní-
tani, szívesen járok vissza.

Nagyon jól megszervezett műsort láttam. Csodálattal néztem azokat 
a gyermekeket, akik a cigánytáncot járták. Látszott rajtuk, hogy élve-
zik, a vérükben van. Elismerés nekik, és az őket betanító pedagógusnak. 
Elismerés továbbá az iskola egykori diákjának, Horváth József Arany-
pánt-díjas kutatóbiológusnak. Nagyszerű előadást tartott arról, hogy 
hogyan jutott el mostani önmagához. Példamutató utat járt be.

Szeretném elismerésemet kifejezni az intézmény vezetőjének és min-
den pedagógusának. Nagyszerű munkát végeznek, mondhatni erő felett.

A folyosók, a tantermek dekorálása, a gyerekek által készített képek 
mind az odafigyelést mutatják. Példamutató a velük való foglalkozá-
suk.

Ápolják a cigány hagyományokat. Példaképeket keresnek, róluk be-
mutató tablókat készítenek, amelyeket minden odalátogató megtekint-
het.

Az iskolában tanító pedagógusoknak szeretném elismerésemet kife-
jezni. Kívánok további munkájukhoz sok erőt, egészséget! 

A gyerekeknek pedig, hogy becsüljék meg az iskolát, s az őket tanító-
kat. Nekik, és értük dolgoznak.

Köszönöm a meghívást.
Mátyusné Kiss-Pál Róza

nyugdíjas tanár, alkotó pedagógus

Gratuláció az Aranynak
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„…míg bennünk lélek él és nóta, Tisza lesz a magyarok 
folyója” (Juhász Gyula)

A Rákóczi Szövetség szervezésében háromnapos kirándu-
láson vettünk részt március utolsó hétvégéjén. Spisák Dezső 
tanár úr hosszú időn át tervezte-szervezte utunkat, így nem 
csoda, hogy nagyon jól érezte magát mindenki. Személyau-
tókkal mentünk Tiszabecsre, és a kocsikat ott hagyva gyalog 
keltünk át Veres István idegenvezetővel a határ túloldalára. 
Megható volt „A KURUC SZABADSÁGHARC ELSŐ GYŐ-
ZELMES ÜTKÖZETÉNEK EMLÉKÉRE” emelt, és a turul-
madárral együtt szépen felújított Rákóczi-emlékoszlopnál 
tisztelegni őseink hősiessége előtt.

Innen már kisbusszal utaztunk tovább Nagyszőlősre, 
ahol Bartók Béla első hangversenyét adta 1892-ben. Mi a 
Perényi család XIV. században épült várának (Ugocsa vára) 
és a ferences rendi kolostornak a romjaira voltunk kíváncsi-
ak. A Fekete-hegyről gyönyörű kilátás nyílt a környékre is. 
Utunk ezután Huszton és Técsőn át a Tisza mentén vezetett 
Aknaszlatinára. A szlatinai bányákból kitermelt finom, fe-
hér sót régen a Tiszán tutajokkal szállították a sótárolókba. 
Ma a sóbányák felhagyott részeiben allergiológiai kórház 
működik, és nagy turistacsalogató a felszínen lévő sok kis 
sósvizű gyógytavacska. Rengeteg szállodát és épülőfélben le-
vő apartmant láttunk. Szép kilátás nyílt a Tisza romániai 
túlpartján fekvő Máramarosszigetre, amely egykor Magyar-
ország faiparának és sóiparának központja volt.

Tovább haladva gyönyörködtünk a rohanó Tiszában, 
amely fölött régi patinás vashidakon kel át oda-vissza a vas-
útvonal. A falvaknál pedig számtalan, ide-oda lengő (ki-
próbáltuk) gyalogos függőhíd szeli át magasan a medret. 
Így érkeztünk meg egy újabb látványossághoz, Európa föld-

rajzi középpontjához. A folyó csobogását hallgatva néz-
tünk itt szét, ahol felirat tudatta velünk, hogy Huculföldön 
(Huculscsina) járunk. A régi használati tárgyak múzeumá-
nak is tekinthető étteremben nem minden eszközről tudtuk 
kitalálni, hogy mire való volt.

Rahónál természetesen megálltunk a Fekete- és Fehér-Ti-
sza összefolyásánál, majd a Fekete-Tisza mentén folytattuk 
utunkat egyre északabbra és magasabbra. Útközben kiszáll-

va Tiszaborkúton megkóstoltuk egy közkedvelt forrás bor-
vizét, és jócskán vittünk is belőle magunkkal. A szállásunk 
Kőrösmezőn volt, ahol nagy vendégszeretettel, igazán ké-
nyelmes szobákkal és kitűnő vacsorával fogadtak bennün-
ket. A falu környéke évszázadokon át határátkelőhely volt, 
hisz itt vezet az út a Tatár-hágóhoz. Reggel az ablakon ki-
tekintve a magasabb hegycsúcsok fehéren csillogtak. Várt 
minket egy katonai terepjáró, hogy a folyó mentén a hihe-
tetlenül kátyús erdei úton közelebb jussunk a Tisza forrásá-
hoz. Ez a délelőtt ígérkezett a legszebbnek, és egy jó kaland 
lett belőle. Ahelyett, hogy az utolsó nyolcszáz méterig elju-
tottunk volna az ide-oda billegő, bucskázó autóval, egy ha-
talmas kidőlt fenyő állta utunkat. Innen kezdve gyalog kel-
lett megtennünk a hátralevő havas, vízátfolyásos szakaszt, 
néhol térdig belesüppedve az itt-ott félméteres hóba. Nehéz 
volt haladni így, de a kétórás kitartó gyaloglás az utolsó me-
redek, fenyőerdőben vivő résszel együtt is megérte, mert vé-
gül megláttuk, honnan ered a mi kedves Tisza folyónk.

Rahóra visszatérve megérdemelten fogyasztottuk el a he-
lyi specialitásokból álló, igazán finom (késői) ebédet (vargá-
nyaszószos siski v. kupati és krémes), majd tovább haladva 
visszafelé, az éjszakát a Bustyaháza közelében levő szép ho-
telben töltöttük. A vacsora és az ukrán reggeli itt is fenséges 
volt. A harmadik napon a legnagyobb élményt Huszt vára 
romjainak bebarangolása adta. Az emléktáblánál felidéztük 
Kölcsey Ferenc örök érvényű epigrammáját: „…Hass, alkoss, 
gyarapíts: s a haza fényre derűl!” Még egy séta a huszti vá-
rosközpontban, aztán kis megállásokkal indultunk hazafelé.

A közös élmények, az emlékezés, a gyönyörű táj jó kis 
csapattá kovácsolt bennünket. Köszönjük a Rákóczi Szö-
vetségnek.

Juhász István

Élménydús Kárpátalja - a legmagyarabb folyó forrásvidéke

A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimná-
zium két diákja is indult a Természet Világa Természettudományi Közlöny 
idén már 26. alkalommal kiírt országos diákpályázatán. Az 1869-ben ala-
pított Természettudományi Közlöny évről évre meghirdeti tudományos di-
ákpályázatát, amelyen iskolánk tanulói korábban több alkalommal is ered-
ményesen szerepeltek. 

Az Önálló kutatások, elméleti összegzések kategóriában készítette el pá-
lyázatát Tóth Zoltán 12. c osztályos tanuló, amellyel a III. díjat nyerte el. Dol-
gozatának címe: Diszciplínák találkozása: a karcagi Asszonyszállási-halom 
földrajzi, néprajzi és régészeti kutatása. Felkészítő tanára: Major János.

A Természettudományos múltunk felkutatása című kategóriában Éli-
ás János 11. c osztályos tanulót ugyancsak III. díjjal jutalmazta a zsűri. Dol-
gozatának címe: Egy karcagi tudós tanár: Bujk Béla. Felkészítő tanára: 
Domjánné Nagy Tünde.

A díjazottak 2017. március 11-én a Magyar Tudományos Akadémián ren-
dezett ünnepélyes eredményhirdetésen vehették át értékes jutalmukat. Si-
kereikhez gratulálunk!

Domjánné Nagy Tünde
szaktanár

A Rezeda néptánccsoport tagjai a református általános iskolában tanító pedagógusok. A 
csoport 2011 szeptemberében alakult elsősorban azzal a céllal, hogy hagyományainkat őriz-
zük. Hiszen átadni csak akkor tudjuk azokat, ha mi magunk is ápoljuk. Másodsorban azért, 
hogy a felnőttek beteljesítsék gyermekkori álmaikat, felelevenítsék azokat a dolgokat, ami-
ket gyerekként megtanultak, illetve – és nem utolsó sorban – jól érezzél magukat heten-
te egyszer. A próbák kedden délutánonként vannak. Az elmúlt években megismerkedtünk 
szatmári, kalocsai, dél-alföldi táncokkal. Ebben az évben sárközi táncokat tanulunk.

A csoport létszáma 9 fő, alsó és felső tagozatos kollégák lelkesítik, biztatják egymást és 
magukat hétről hétre. Az „alapító tagok” közül heten a mai napig táncolunk. 

Természetesen minden évben megmutatjuk az iskolánkba járó diákoknak, amit egész 
tanévben tanultunk. Rendszeresen fellépünk a tanév végi DÖK-napon, de láthattak bennün-
ket tanulóink és az érdeklődők az iskola 20 éves fennállása alkalmából rendezett „REFI-Sztár” 
versenyen is. Hagyományteremtő céllal a tanév végén a „Csillagrózsa” tánccsoporttal együtt 
közös fellépésre készülünk, vagyis diákok és tanáraik adnak elő közös táncot.

Tóth Judit
tanító, néptáncoktató 

„Refi”

Refis sikerek a XXVI. Természet - 
Tudomány Diákpályázaton

Rezeda Hagyományőrző Néptánccsoport
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HÍREK

Április 4-én (kedden) délután 
kezdődött a Déryné Kulturális, Tu-
risztikai, Sport Központ és Könyv-
tár által megrendezett, háromna-
pos Csigabiga Palota Mesemondó 
Verseny az óvodások fordulójával.

A versenyre megkötések nélkül 
nevezhettek a gyerekek kedvenc 
meséikkel. A helyszínen sorszá-
mot húztak, majd Szabó Péterné, 
a gyermekkönyvtár vezetője mókás 

nyelvtörővel melegítette be az arc-
izmokat és hangszalagokat. A pro-
dukciókat Szabó Péterné, Ferenczi 
Péterné (a Karcagi Nagykun Ref. 
Ált. Isk. pedagógusa) és Erőss Edit 
(a Györffy István Kat. Ált. Isk. pe-
dagógusa) értékelte. A legjobb me-

semondónak az óvodások korcso-
portjában Buzalka Panna (Kuthen 
úti óvoda) és Kovács-Bocskay Ákos 
Zsigmond (Táncsics krt. 19.) bizo-
nyult. Második helyen végzett Sál 

Krisztina (Kuthen úti óvoda). Har-
madik lett Keserű Marcell (Tán-
csics krt. 19.) és Juhász Lara (Tán-
csics krt. 17.). Különdíjat vett át Se-
res Ildikó (Kinizsi úti óvoda).

A következő napon az 1-2. osz-
tályosok mérték össze tudásukat. 
A zsűri tagjai Gulyás Ferencné (a 
Madarász Imre Egyesített Óvo-
da vezetője), dr. Kasuba Jánosné 
(Városi Iskolai Könyvtáros Taná-
rok Munkaközösségének vezető-

je) és Molnár Józsefné (nyugal-
mazott óvodapedagógus) voltak. 
Első helyen végzett Dániel Csenge 
(Karcagi Nagykun Ref. Ált. Isk.) 
és Kiss Anikó (Györffy István Kat. 
Ált. Isk.). A második helyet Somo-
gyi Sára (Karcagi Nagykun Ref. 
Ált. Isk.) és Orosz Réka (Karca-
gi Nagykun Ref. Ált. Isk.) szerezte 
meg. Harmadik lett Makai Bog-
lárka (Karcagi Nagykun Ref. Ált. 
Isk.) és Balaskó Renáta (Györffy 

István Kat. Ált. Isk.). Bugán Luca 
(Karcagi Nagykun Ref. Ált. Isk.) 
pedig különdíjat kapott.

Csütörtökön a 3-4. osztályos 
mesemondók fordulója követke-
zett, amelyet Molnárné Balogh Éva 
(a Karcagi Arany János Ált. Isk. pe-
dagógusa), dr. Kovácsné Mikola 
Éva (nyugalmazott pedagógus) és 
Nagy Emese (előadó) értékelt. Az 
első helyet Kerekes József Lajos 
(Kováts Mihály Ált. Isk.) nyerte el. 
Második lett Márki Réka (Györffy 
István Kat. Ált. Isk.). A megosztott 
harmadik helyezést Fekete Csil-
la (Györffy István Kat. Ált. Isk.) 
és Birizló Csenge (Karcagi Nagy-
kun Ref. Ált. Isk.) szerezte meg. 
Két különdíjasa is lett a fordulónak: 
Madar Szilvia Nóra (Györffy István 
Kat. Ált. Isk.) és Farkas Floransz 
(Karcagi Nagykun Ref. Ált. Isk.).

A szép élményeken kívül min-
den gyerek hazavihetett egy kéz-
zel készített csiga figurát a karcagi 
Szikfolt Foltvarró Klub jóvoltából.

Erdei Orsolya

Csigabiga Palota Mesemondó Verseny

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

aktuális állásajánlatai:

 - Általános irodai adminisztrátor (Karcag),
 - Középiskolai földrajztanár - földrajz-bármely szakos középisko-

lai 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),
 - Pultos (Karcag),
 - Kisállatgondozó (Kisújszállás),
 - Pék (Karcag),
 - Általános asztalos (Karcag),
 - Lakatos (Karcag),
 - Forgácsoló (Karcag),
 - Esztergályos (Karcag), 
 - Kőműves (Karcag), 
 - Épületvillamossági szerelő (Karcag),
 - Szobafestő (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozás - 

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

tási foglalkozás (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállí-

tási foglalkozás-segédmunka (Kisújszállás, Karcag),
 - Egyszerű mezőgazdasági foglalkozás (állatgondozó).

 
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 Virtuá-
lis Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/
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Tájékoztatás az építésügyi 
jogszabályok legfontosabb 

változásairól
Az elmúlt évben az építési törvény és az ehhez kapcsolódó 

eljárási rendeletek számos helyen megváltoztak. 
A legfontosabb módosítások az alábbiak:

Bontás:
2016. június 14-től melléképület vagy lakóépület elbontása 

hatósági eljárás megindítása nélkül megtehető, amennyiben 
az épület nem műemlék vagy ikres beépítésű. A bontás elvég-
zéséhez nem szükséges tervdokumentációt készíttetni, illet-
ve elektronikus építési naplót vezetni, ha az épület terepszint 
feletti és belső térfogata nem haladja meg az 500 m3-t, vala-
mint homlokzatmagassága az 5 métert, illetve a terepszint alat-
ti bontás mélysége az 1,5 métert. A bontási munkákat azon-
ban csak felelős műszaki vezető irányítása mellett lehet 
elvégezni. A fenti mérethatárokat meghaladó épület bontá-
sa esetén már bontási kiviteli tervet kell készíttetni ahhoz jogo-
sultsággal rendelkező építésztervezővel, amelyet fel kell tölteni 
az elektronikus építési naplóba, amit a bontás elvégzéséig ve-
zetni kell. Természetesen a bontási munkákat ebben az esetben 
is csak felelős műszaki vezető irányítása mellett lehet végezni. 

Fontos, hogy a bontási törmeléket az arra kijelölt helyre kell 
elszállíttatni, és erről bontási hulladéknyilvántartó lapot kell ve-
zetni. (Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 
15.) Korm. rendelet 5. számú melléklete). Ellenkező esetben a Kör-
nyezetvédelmi hatóság bírságára lehet számítani.

A bontás befejezése után földmérő szakembert kell megbíz-
ni, hogy az ingatlannyilvántartásban bekövetkezett változás át-
vezetéséhez szükséges változási vázrajzot elkészítse. A vázrajz 
meglétét követően kell a földhivatalnál megindítani az átveze-
tési eljárást.      

Lakóházépítés, -bővítés:
A lakóház építése és bővítése korábban az építési engedély 

köteles tevékenységek körébe tartoztak, azonban 2016. július 
1-jét követően itt is egyszerűsödött az eljárás. 

Így jelenleg az építésztervező nem engedélyezési-, hanem 
kivitelezési tervdokumentációt készít szakági tervezők be-
vonásával (statikus, épületgépész és épület villamos tervezők), 
majd, ha ez elkészült, feltölti az elektronikus építési nap-
lóba, majd 15 nap leteltét követően meg lehet kezdeni az 
építkezést.

Ha a lakóház vagy a bővítés elkészült, az illetékes járási hiva-
tal építésügyi osztályától meg kell kérni az ezt igazoló hatósá-
gi bizonyítványt. Ez korábban használatbavételi engedély volt. 
Ezután lehet az ingatlannyilvántartás átvezetést intézni a bon-
tásnál részletezettek szerint. Ezt a folyamatot a lakóépület épí-
tésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. 
rendelet szabályozza.

Egyéb engedély nélkül végezhető építési munkák:
Az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenysége-

ket az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatás-
ról szóló 312/2012.(XI.08.) Kormányrendelet 1. számú mellékle-
te tartalmazza.
Ezek közül néhány:
 - Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, 

homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres be-
építésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó épít-
mény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.

 - Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászá-
ró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületkép-
zésének megváltoztatása.

 - Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változta-
tása.

 - Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítá-
sa, felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete az építési te-
vékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 
4,5 m gerincmagasságot.
Fontos, hogy az engedély nélkül építhető építmények építé-

sekor a helyi építési szabályzatban foglalt telepítési előírások-
nak eleget tegyünk, ellenkező esetben az építésfelügyeleti ha-
tóság annak elbontására kötelezhet. 

Monori Sándor
Karcagi Járási Hivatal

Építésügyi Osztályvezető

Falugazdász hírek
Tisztelettel tájékoztatom a gazdálkodókat, hogy április 7-én 

elindult a 2017. évi egységes kérelmek beadása, a szankciómen-
tes beadási határidő 2017. május 15. Aki a falugazdász segítsé-
gét venné igénybe a kérelem beadásához, szíveskedjen magá-
val hozni a MÁK (korábban MVH) jelszavát, és ha lehetséges a 
jogszerű földhasználatát igazoló dokumentumait (így pl. a föld-
használati vagy tulajdoni lapot) a helyrajzi számok pontos be-
azonosítása miatt. 

Kérem, hogy a saját ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek is 
igényeljenek jelszót, ha nem rendelkeznek vele, mert az idei év-
től a falugazdászok kizárólag kamarai meghatalmazással tud-
ják kérelmeiket az elektronikus felületen benyújtani. Amennyi-
ben nincs meg a jelszavuk, új jelszó igényléséhez biztosítani tu-
dunk jelszóigénylő formanyomtatványt, amelyet a megyei kor-
mányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály ré-
szére 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

Tisztelt 
Ügyfelek!

A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal

Karcagi Járási 
Hivatalában

2017. május 04-én 
(csütörtök)

és
2017. május 16-án 

(kedd)

a Karcag, Ady Endre u. 4. 
szám alatti irodaházban 

áramszünet miatt 
az

ügyfélfogadás 
szünetel.

Megértésüket köszönjük.

Hodos Julianna
járási hivatalvezető
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2017. április 28. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Programajánló
18.10 Aprólábak Néptánc Gála 2. rész
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin    
 Aktuális kérdések - stúdióbeszélgetés
 Vendég: Szepesi Tibor
 Téma: majális Karcagon
 Karcagi hírek - hírek, információk  
 városunkról
 - Könyvbemutató
 - Happy Hét
 - Katasztrófavédelmi verseny
 - Izlandi élmények
 Háttér - stúdióbeszélgetés
 Vendég: Molnár Ferenc
 Téma: íjászverseny lesz május 1-jén
20.20 Karcagi tükör
 Méltóság Mezeje
 Mobilmánia koncert részlet
 Török hagyaték
21.40 Karcag Sport

2017. május 02. kedd
18.00 Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám – református 
istentisztelet

19.00 Karcagi hírek
19.30 A Hit Szava – római katolikus 
szentmise 2017.04.09.
20.45 A Hit Szava – római katolikus 
szentmise 2017.04.15.

2017. május 04. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Programajánló
18.10 Karcagi tükör
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin    
 Aktuális kérdések - stúdióbeszélgetés
Vendég: Monori Sándor
 Téma: változások az építésügyi osztályon
 Karcagi hírek - hírek, információk  
 városunkról
 Méltóság Mezeje - riport
 Török hagyaték - riport
 Szakmák Éjszakája - riport
 Karcagiaknak a költészet napjára
 Mobilmánia koncert - riport
 Háttér - stúdióbeszélgetés

 Vendég: Koncz Tibor

 Téma: új esperes

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
Házasságkötés

2017. április 21.

Széll Andrea - Vigh Ferenc 

Márk

Születés

2017. április 22.

Bakó Julianna - Szabó 

Péter Zsolt 

Kg., Zrínyi utca 29.

Dorina Dorottya

Halálozás

Nagy Sándor 

 (1939)

Április 29. (SZOMBAT)
8-13 óráig 

 Betánia Gyógyszertár 

 (Szabó József utca 14.)

9-20 óráig 

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Április 30. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 

 Betánia Gyógyszertár 

 (Szabó József utca 14.)

Május 1. (HÉTFŐ)
9-12 óráig 

 Oroszlán Gyógyszertár 

 (Kórház utca) 

A fenti időpontokon túl sürgős 

esetben egészségügyi ellátás a 

Háziorvosi 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 29-30 - május 01.  Dr. Magyar György  Karcag, Hajnal utca 22.  Tel.: 06/30-852-0465

FELHÍVÁS
A Karcag Városi Önkormányzat és a 
Györffy István Nagykun Múzeum a 

Jászkun Redemptio Emléknapja 
alkalmából koszorúzással egybekötött ünnepséget rendez 

2017. május 4-én 17 órakor 
a Millenniumi Emlékmű parkjában 

a Redemptios Emlékműnél.

Kérjük, a szervezetek koszorúzási szándékukat jelezzék 
legkésőbb 2017. május 2-ig a Györffy István Nagykun Múzeum 

e-mail címén: karcagimuzeum@gmail.com.

Tájékoztatás
A Madarász Imre Egyesített Óvoda 

tájékoztatni kívánja a 
Kedves Lakosságot, hogy 

kerékpáros ügyességi 
vetélkedő miatt 

2017. május 4-én 13.30-18.00 óráig, 
rossz idő esetén 2017. május 11-én 

a Táncsics krt., Horváth Ferenc utca és a Dózsa Gy. út 
közötti útszakasz lezárásra kerül.

Megértésüket köszönjük!
Gulyás Ferencné
intézményvezető
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Ingatlan
Karcagon, főtérhez közel, 712 m2-
es telken, teljes közművesített, 
lebontásra, vagy nagy felújítás-
ra szoruló ház eladó. Érdeklődni: 
Kacsóh utca 21. szám alatt. Tel.: 
06/30-478-2714.

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

Karcagon a központban, kétszo-
bás, felújított, földszinti lakás el-
adó. Tel.: 06/30-683-2647.

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

Eladó Karcagon, az Ács utca 12. 
szám alatti ház (háromszobás, 
összkomfortos, akár két család 
részére is alkalmas, 20 m-es alsó-
épülettel, gazdasági épületekkel, 
garázzsal, gáz- és cserépkályhafű-
téssel. A telek nagysága 1204 m2, 
akár társasház építésére is alkal-
mas. Tel.: 06/30-967-5578, 06/30- 
645-1845. 

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

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 beépíthető porta 
eladó. Tel.: 06/30-227-3246.

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

Karcagon, előkertes, összközmű-
ves, téglából épült, kertes ház 
betegség miatt eladó. További 
építkezés bontás nélkül megold-
ható. Tel.: 06/30-635-9662. 

Karcagon, kockaház nagy udvar-
ral, alsóépülettel, reális áron el-
adó. Szocpol nem igényelhető 
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 1,5 szobás lakás Karcagon, 
a Táncsics krt. 13. alatt (II. lép-
csőház 4. emelet). Ugyanitt 1 
db új masszírozó derékalj eladó. 
Tel.: 06/30-463-4179, 06/59-610-
816.

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

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

Eladó kerített kertföld a Kurta-
kertben. Tel.: 06/30-367-9521.

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

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.

Amstaff anyától és német ju-
hász apától 4 db 3 hónapos szu-
ka kutya oltva, féregtelenítve el-
adó. Tel.: 06/30-929-3851, 06/30-
229-5636.

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

Április 29-30-i elvitelre, 3 hetes 
Redbro vörös húshibrid csirke ter-
melőtől eladó! Cím: Karcag, Soós 
I. utca 12. Tel.: 06/30-748-2878.

20 db előnevelt kisliba eladó. Tel.: 
06/59-300-875, 06/30-385-8232.

Vegyes
Mindennemű régiség és teljeskö-
rű hagyaték felvásárlás! Bútorokat, 
festményeket, órákat, porceláno-
kat, dísztárgyakat, paraszti hasz-
nálati tárgyakat, eszközöket, bö-
dönt, kannát, állványos babafür-
dőkádat, mosóteknőt, sózóteknőt, 
kanapét, konyhaasztalt, kreden-
cet, komódot, stb. vásárolnék. Tel.: 
06/20-996-1346.

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

Háromfázisú gyalugép üzem-
képesen eladó Karcagon, a Nap 
utca 3/a szám alatt.

Használt, jó minőségű áresős ru-
hák (vállfásak) eladók! Vasárnap is 
nyitva tartunk! Póló akció! 50-100 
Ft-ig, vagy 490 Ft/kg-os áron kap-
ható a készlet erejéig. Ugyanitt 
kerti dísznövények, egynyári és 
évelő növények nagy választék-
ban kaphatók Karcagon, a SZŰCS-
KER-nél, a Morgó Csárdánál, a 
Szabó József utca 32/b alatt. 

Eladó Karcagon, négyrészes, vi-
lágos színű szekrénysor, 1 db 
ágyneműtartós heverő, és fe-
nyőfából készült, lakkozott, új 
állapotban lévő asztal 6 db fa-
ragott székkel. Tel.: 06/30-527-
2980.

Garantáltan működőképes táska-
írógépet 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 étkész-
let, és egy fekete-fehér színössze-
állítású, szintén porcelán mok-
kás készlet eladó. Tel.: 06/70-550-
2902.

2 db zalakarosi, siófoki, velen-
cei 100.000 Ft-os üdülési utal-
vány kedvezményes áron eladó. 
2018 márciusáig érvényes. Tel.: 
06/30-978-3330.

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

Indukciós főzőlap, gázpalack, au-
tórádió, elektromos masszírozó, 
mosógép, bevásárlókocsi, gáz-
tűzhely eladó. Tel.: 06/20-572-
6285.

Elektromos gyűjtőtartályos fű-
nyíró eladó. Irányár: 7.000 Ft. Tel.: 
06/30-506-0279.

Beszélgető és segítőtársat kere-
sek. Józan életű és káros szenve-
délyektől mentes legyen. Kor: 65-
70 éves. Tel.: 06/20-318-1342.

Robi kapa gyári utánfutó eladó. 
Tel.: 06/59-311-339.

Segédmotoros bicikli (nem kell 
sisak, jogsi), 28-as női-férfi ke-
rékpár, benzines fűnyíró, gázre-
zsó, mosógép, centrifuga, gáz-
tűzhely, agregátor eladó. Tel.: 
06/30-261-0785.

Megkímélt állapotú 48 m3 röp-
súlyú kismotor eladó. Tel.: 06/30-
587-7608.

Zöld színű ágyazható kanapé 2 db 
fotellal (32.000 Ft), 6 db fémvázas 
ebédlőszék (15.000 Ft), Belker mér-
leg (6.000 Ft) eladó. Tel.: 06/70-
904-8948.

Eladó 1 db izofixes gyermekülés, 
1 db gázkörégő (17 szemes nyo-
máscsökkentővel), 1 db 40 lite-
res acél birkafőző lábas, 5 db 20 
literes, egyszer használt pálin-
kás műanyag kanna, 1 db C18-
as gázkazán vezérlőegység (Mif 
011/-03-as). Tel.: 06/30-712-1919.

Konyhabútor olcsón eladó. Há-
romrészes szekrény, mosogató 
(2 tálcás, munkapulttal, mustár-
sárga színben) jó állapotban. Tel.: 
06/30-645-1845.

Eladó 28-as férfi kerékpár, cent-
rifuga (felújított állapotú), kala-
pácsos daráló, szőlőprés és sző-
lőzúzó. Tel.: 06/30-245-3691.

Eladó TZ 4K-14B kis traktor gyári 
festéssel, gyári fűkaszával, eké-
vel 900.000 Ft, külön is. Ugyanitt 
Piaggio Liberty segédmotor-ke-
rékpár (50 cm3-es, négyütemű, 
3800 km-rel) 380.000 Ft-ért el-
adó. Tel.: 06/30-963-5073.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár-cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet- és bársonynadrág, 
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 ácsmes-
ter, 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 Biharnagybajom, 
Karcag, Kaba, Nádudvar, Nagy-
rábé, Püspökladány, Sárrétudvari 
térségében. Ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 06/70-370-1149.

Utánfutóval kisebb-nagyobb fu-
varokat vállalok, akár távolságit 
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.

Lapzárta: 
2017. május 2. (kedd) 12 óra

Kedves 
Olvasóink!

Amennyiben nem 
kapják meg a 

Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 

06/59-312-415-ös 
telefonszámon!
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Megyei I. osztályú bajnokság
2017. április 15. (szombat)
Karcag-Szajol 2-4 (1-3)

Újabb rangadó várt a karcagi 
csapatra, hiszen a táblázaton előt-
te álló együttes volt az ellenfél. Rá-
adásul a hazai csapatból hiányzott 
Orosz István, Szívós Gyula, Jász 
Zoltán és Balogh József is. Így az 
alábbi játékosok vették fel a küz-
delmet a szajoli gárdával szemben: 
Belényesi-Daró-czi, Terjék, Szívós 
G., Szőke N., Szentannai, Kupai K., 
Kovács, Erdei, Székely, Farkas S.
Cserék: Hamar, Bencsik, Sipos.
Edző: Orosz István.

Az első helyzet a karcagi csa-
patnál adódott. Szentannai szög-
letét Farkas S. centiméterekkel fe-
jelte a bal kapufa mellé. A 8. perc-
ben megszerezte a vendégcsapat 
a vezetést. Jobbról íveltek be egy 
szögletet Dobos Dániel jóvoltá-

ból, és az álmélkodó védők között 
a labda a kapuba vágódott. (0-1)

A 14. percben újabb gólt kapott 
a hazai csapat. Szabó Z. cselezge-
tett, majd az alapvonal közeléből 
a kifutó Belényesi fölött a hálóba 
emelt (0-2).

Még fel sem ocsúdott a karca-
gi csapat, újabb, igaz vitatható gólt 
kapott. A 17. percben egy össze-
csapás után Erdei elrúgta a labdát, 
az ütemet vesztett Bogdán pedig 
a karcagi játékos lábába rúgott. 
Nagy meglepetésre a játékvezető 
11-est ítélt.

A büntetőt Bogdán a bal alsó 
sarokba rúgta (3-0).

A 21. percben Szentannai szög-
lete lepattant a védőkről, éppen Er-
dei elé, aki egy emelés után a jobb 
sarokba lőtt (1-3). 

A 25. percben Székely a bal ol-
dalon vezetett támadást, de a ki-
futó kapus még beleért a labdába, 
és a lövés elkerülte a kaput. Ez-

után Szentannai kétszer is veszé-
lyeztette a vendégek kapuját, de 
Ulviczki védeni tudta a lövéseket.

Karcagi támadások után a 64. 
percben újabb gólt kapott a hazai 
együttes. Egy beívelést követően 
Belényesi röviden tolta ki a lab-
dát. Dobos elérését a szajoli játé-
kos a hálóba emelte (1-4).

A 75. percben Kovács L. balról 
beadott, és a fejelni akaró Kupai 
K-t fejberúgták. Ezért is járt a 11-
es. A büntetőt Székely a jobb alsó 
sarokba rúgta (2-4).

A mérkőzés vége előtt Donkó 
nagy lövését védte Belényesi, majd 
Szentannai erős lövése elment a 
bal kapufa mellett. A sok hibával 
játszó karcagi csapat ismét vere-
séget szenvedett. Nem hiába nyi-
latkozta a hazaiak edzője, Orosz 
István a mérkőzés végén, hogy: 
„egyéni hibákat nem lehet elkövet-
ni egy jó képességű Szajol ellen”. 

B.I.

Vereség Szajol ellen
L A B D A R Ú G Á S A S Z TA L I T E N I S Z

B I R K Ó Z Á S
Érdemes visszatekintenünk a 

március 25-én, Karcagon megren-
dezett országos diákolimpia döntő-
jére, amely egyben a XXII. Kurucz 
Testvérek emlékversenye is volt. 
Tesszük mindezt azért, mert a ver-
seny nagysága, erőssége, a két kar-
cagi fiatal helytállása ezt indokol-
ja. Húsz év óta először rendezték 
meg feljutásos formában a meg-
mérettetést. Az ország hat régiójá-
ból lehetett csak bekerülni a dön-
tőbe, bizonyos korlátozások mel-
lett. A két karcagi tehetségünk ré-
gió bajnokként indulhatott a via-
dalon. Tarjányi István a Györffy 
István Katolikus Általános Isko-
la, illetve Nagy Sándor a Karcagi 
Nagykun Református Általános 

Iskola színeit képviselte. Utóbbi 
versenyzőnk az országos döntőn 
az igen előkelő második helye-
zést szerezte meg, dicsőséget sze-
rezve ezzel iskolájának és a karca-
gi birkózásnak. A verseny színvo-
nala igen magas volt, hiszen az or-
szág színe-java Miskolctól egészen 
Szombathelyig jelen volt. Meg kel-
lett küzdenünk az igen erős fővá-
rosi klubokkal, az FTC, a Csepel, 
a Vasas, az UTE, az ESMTK fiatal-
jaival. Hatvanhárom szakosztály, 
kilencvenkettő iskola - ez önmagá-
ért beszél!

Viszont tekintsünk máris a jö-
vőbe, hiszen további komoly fel-
adatok előtt állunk. Három ver-
senyzőnk meghívást kapott a régió 

diák válogatottjába. Nem ülünk a 
babérjainkon, hiszen folyamato-
san alternatív lehetőségként jelen 
vagyunk a Györffy István Katoli-
kus Általános Iskola testnevelés-
óráin, ahol az alsó tagozatosok is-
merkedhetnek meg ennek a szép 
sportágnak az alapjaival. A gye-
rekek nagyon élvezik az órákat, 
már csak az a kérdés, hogy a szü-
lők vállalják-e azt a feladatot, hogy 
el is hozzák őket a Pap Béla utcai 
edzőtermünkbe. Érdemes lenne, 
hiszen kisportolt, fegyelmezett, él-
ményekben, eredményekben gaz-
dag fiúk - lányok válnak ezekből a 
most még gyerekpalántákból.

Szűcs András

Tekintsünk a jövőbe!

Fotó: KLBK

Április első hétvégéjén nagyüzem volt a Karcag Városi Sportcsar-
nokban. Szombaton rendeztük meg a Nagy Jenő emlékversenyt, 
amelyen 18 település közel 100 versenyzője vett részt. Nagyszerű kö-
rülmények között, színvonalas mérkőzéseket láthattak a jelenlevők. 
A helyezettek érem, a győztesek kupa és népművészeti kerámia dí-
jazást kaptak.
Hazai eredmények: 
Utánpótláskorúak:

Újonc (U13): 2. Dobó István
Serdülő (U15) lány: 3. Pekár Nikolett és Emődi Réka
Ifjúsági (U18) lány: 3. Pekár Nikolett
Fiú: 1. Dobrai István, 2. Czombos Bence

Felnőtt korúak:
Amatőr-női: 3. Pekár Nikolett
Megyei-női: 2. Pekár Nikolett
Férfi: 3. dr. Farkas Béla
NB-s: férfi: 1. Skumáth István, 2. Imrei Ferenc
Páros: 
Női: 2. Kónya Ildikó-Pekár Nikolett
Férfi: 1. dr. Farkas Béla - Skumáth István, 3. Imrei Ferenc - Ta-
kács István
Vegyes: 3. Kónya Ildikó - Csornai Csaba
Összességében egy kiváló versenyen méltóan emlékeztünk meg a 

karcagi asztalitenisz nagy alakjáról.

Április 2-án (vasárnap) tartottuk a megyei egyéni és páros bajnok-
ságot, ahol 27 utánpótláskorú és 16 felnőtt versengett a megyei baj-
noki címért és az országos ranglista pontokért.
Hazai eredmények:
Utánpótláskorúak: 

Újonc II. (U11): 1. Dobó István (megyei bajnok)
Újonc (U13): 3. Dobó István
Serdülő (U15): 2. Dobó István
Ifjúsági (U18): 2. Dobrai István

Felnőttek: 
(megyei szint): 2. Dobrai István, 3. dr. Farkas Béla és Palotai János
(NB-s szint): 2. Imrei Ferenc, 3. Skumáth István

Páros versenyszám (megyei szintű versenyzők): 
1. Dobrai István - Czombos Bence (megyebajnok)
2. dr. Farkas Béla - id. Dobó István
3. Takács István - Hortobágyiné Stejszkál Éva (Szolnok) (Nb-s 
szintű versenyzők)
3. Dobrai István - Czombos Bence

Elkezdődött a megyei II. osztályú csapatbajnokság
Eredmények: Kováts DSE IV. – Tiszafüred ASE:1:9

Hazai győzelem: Hérmán Sándor
Kováts DSE III. – Jászkun Volán Szolnok 3:7
Hazai győzelmek: páros: 1. Sebők János - Nyíri László
 egyéni: 2. Sebők János

Kováts DSE IV. – Törökszentmiklós PÁN SC 3:7
Hazai győzelmek: Hérmán Sándor 2
 Nagy Sándor 1
Kováts DSE IV-Jászkun Volán Szolnok 6:4
Hazai győzelmek: páros: Nagy Sándor - Hérmán Sándor 1
 Nagy Sándor 2
 Takács István 2 
 Hérmán Sándor 1
Összességében az I. forduló mérlege erő-

sen negatív, hiszen az öt csapatmérkőzés-
ből mindössze egyet sikerült megnyerni-
ük.

A hátralévő 7, illetve 8 mérkőzésen le-
het javítani.
A következő időszak sporteseményei:

- NB III. 2017. április 29. 11 óra: Jászkun Volán Szolnok- Kováts 
DSE Karcag (idegenben)

- Megyei I. o. 2017. április 29. 10 óra: Kováts DSE Karcag - Szolnoki 
Honvéd (Kováts Mihály Tagiskola tornaterme)

Csornai Csaba

Áprilisi sikerek


