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Testületi ülés
Megtartotta soros ülését Kar-

cag Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete május 25-én, 
csütörtökön. A képviselők töb-
bek között beszámolók elfogadá-
sáról és rendeletek módosításá-
ról döntöttek. A testület nevében 
Dobos László polgármester több 
karcagi díjazottnak is gratulált.

Egyhangúlag támogatták a kép-
viselők a beszámolót a Karcag Vá-
rosi Önkormányzat 2016. évi költ-
ségvetésének végrehajtásáról. A 
gondos tervezés és az intézmé-
nyek részéről takarékos gazdálko-
dás eredményeképpen a terveknek 
megfelelően zárták a 2016. évet. 
Dobos László polgármester hang-
súlyozta, hogy a 2016-os év egy 
előkészítő év volt, amely az idei és 

a következő évek pályázatait ala-
pozta meg.

Elfogadta a testület a Karcag 
Városi Önkormányzat 2016. évi  
költségvetési maradványának fel-
használásáról szóló rendelet-ter-
vezetet. Így az idei évre áthúzódó 
és felmerülő feladatok megvalósí-
tására az intézményeknél hagyják 
a megmaradt 422.939.411 forintos 
összeget.

Kilenc igen és két tartózko-
dás ellenében elfogadták a kép-
viselők a javaslatot a talajterhelé-
si díjról szóló rendelet módosítá-
sára. Dobos László elmondta, két 
cél van: a törvényesség betartása, 
valamint az, hogy továbbra is a le-
hető legkevésbé terheljék a lakos-
ságot. A most elfogadott rendelet 
alapján az adóalanyok teljes köre a 

fizetendő összeg 95%-a alól men-
tesülne. Dobos László elmondta, 
hogy a talajterhelési díjat kényte-
lenek bevezetni, mivel a város ré-
széről eddig mulasztási törvény-
sértést történt, ezért nem lehet to-
vább mentesülni a talajterhelési 
díj alól.

Két tartózkodás mellett támo-
gatták a városatyák a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról 
szóló rendelet módosítását. A fo-
lyamatosan emelkedő működési 
költségek tették szükségessé, hogy 
két intézményben megemeljék a 
térítési díjakat. Így a Horváth Fe-
renc úti idősek otthonában sze-
mélyenként 76.500 forintra, míg 
a Zöldfa úti telephelyen 81.000 fo-
rintra nő a térítési költség.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Megkezdődtek „A leg-
szebb konyhakertek” – 
Magyarország legszebb 
konyhakertjei program 
első kertszemléi Karca-
gon május 26-án, péntek 
délután. Kovács Szilvia 
programigazgató, Kar-
cag város alpolgármeste-
re elmondta, hogy bár a 
nevezési határidő letelt, 
nem szeretnének senkit 
sem kizárni a program-
ból. A jelentkezési lappal 
egészen a második kert-
szemléig jelentkezhetnek azok, akik be szeretnék mutatni a kert-
jüket. Ez az a határ, ameddig még utólag be tudják fogadni a je-
lentkezéseket - tudtuk meg Kovács Szilviától, aki bízik abban, hogy a 
nyolcvanöt jelentkezőről százra gyarapodhat a programban részt-
vevők száma. Az alpolgármester asszonnyal készült hosszabb inter-
júnkat a következő lapszámunkban olvashatják.

Megkezdődtek a kertszemlék

A Déryné Kulturális Központ 
szervezésében május 27-én a Li-
get úti Sportpályán a Családi 
és Gyermeknap, Sportnap, va-
lamint a IV. Nagykun Diák Bir-
kapörköltfőző Verseny várta az 
érdeklődőket - amelyről Szepe-
si Tibort, a Déryné Kulturális 
Központ igazgatóját kérdeztük. 

- Hosszú szervezői munka előz-
te meg a mai napot a szülők, a kol-
légák, a pedagógusok, a támogatók 
és a segítők részéről. A kiegészítő 
rendezvények - a diák birkapör-
költ főzőverseny, a Bringa Akadé-
mia ügyességi pályája, a népiétel-

főzőverseny, a pónilovaglás, a jár-
műbemutatók is egész nap elérhe-
tőek voltak. A népiétel-főzőver-
senyhez a benevezett nyolc osz-
tály számára három hozzávalót 
biztosítottunk: 1 zsák krumpli, 1 
kg hagyma és 2 szál kolbász - ezt 
mindenkinek fel kellett használ-

ni, és hogy ebből milyen étel szü-
letett, az a szülőkön múlott, hi-
szen akár birkapörkölt, akár ha-
lászlé, lecsó is főhetett. 

Nyerje meg gyermeke osztály-
kirándulását - szólt most is a fel-
hívás a szülőkhöz. A 4+1 fős csa-
patok részvételével 2x12 perces já-
tékidővel fociztak az osztálykö-
zösség szülőiből (férfi-női) össze-
állított csapatok, ahol a verseny 
végén a díjazás 20.000.-, 10.000.-
és 5.000.- forint volt, amit az adott 
osztály a kirándulás buszköltségé-
hez használhat majd fel. Az anyu-
kák banyafutásban versenyeztek 
gyermekeikért, de volt sor- és vál-

tóverseny, kapitánylabda bajnok-
ság is. A kisebbeknek kézműves 
foglalkozást tartottak a Madarász 
Imre Egyesített Óvoda óvodape-
dagógusai, volt csillámtetoválás, 
ugrálóvár, és a Bringa Akadémia 
versenypályáit is kipróbálhatták a 
gyerekek. 

A kicsiktől a nagyokig minden-
ki együtt tudott lenni ezen a na-
pon, az unokák együtt lehettek a 
nagyszülőkkel, közösen fogyaszt-
hatták el az általuk megfőzött éte-
leket is - sorolta a szakember. 

A Nagykun Diák Birkapörkölt-
főző Versenyre soha ennyien még 
nem neveztek, kilenc karcagi, kis-
újszállási, kenderesi, kunszentmár-
toni csapat versengett a legjobb 
birkapörköltfőző címért. Az étele-
ket a Karcagi Birkafőzők Egyesüle-
tének tagjai - Nagygyörgy Jenő el-
nök, Szabó Péter, Mészáros Judit 
és dr. Kenyeres Imre zsűrizte. A 
nyertes a kisújszállási Illéssy Sán-

dor Baptista Gimnázium és Szak-
gimnázium csapata lett.

A családi napon több százan vet-
tek részt, köztük Dobos László, 

Karcag város polgármestere és dr. 
Fazekas Sándor földművelésügyi 
miniszter is.

DE
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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
LMP és MLP (3.)

(avagy játék a 
betűkkel)

Sok jelen társadalomkutató vagy tudós 
mit nem adna azért, ha nem is száz évre, 
hanem csak 60-70 évre előre látná, hogy 
mit írnak majd az akkori történelemköny-
vekben a rendszerváltás utáni 30-40 évről. 
Mert bizonyára lesznek zavarok és furcsa-
ságok a magyar többpártrendszerre való át-
térés interpretálásában. Valószínűleg nehe-
zen értik majd, hogy az 1945-1990-ig tartó 
időszakban, amikor egy párt hegemóniája 
volt, amit ugyan pontatlanul kommunistá-
nak és szocialistának neveztek, és különböző 
módon rövidítettek (MDP, MSZMP), de egy-
azon ideológiai alapokon állt, hogy hogyan 
tudott „egy csapásra” megszűnni. Az meg 
aztán végképp érthetetlen lesz számukra, 
hogy utána 27 évvel az egykori rendszervál-
tó pártok közül már voltaképpen csak ket-
tő maradt, amely úgy-ahogy megőrizte az 
egykori – kezdeti – vezető párt elitjét. (Nem 
kívánom még rövidítve sem felsorolni a pár-
tokat, de akik emlékeznek még néhány rövi-
dítésre - FKgP, MDF, SZDSZ -, folytathatják.)

De az is okozhat majd némi fejtörést, 
hogy bár a társadalom nagy többsége - leg-
alábbis a közvéleménykutatások ezt kon-
zekvensen jelzik - a pártokkal és a politiká-
val szemben ambivalens viszonyban áll (ti. 
azt elismerik, hogy a többpártrendszer az 
demokratikusabb, mint az „egy”, viszont ők 
nem lennének egyiknek sem tagjai) -, még-
is kb. 350 bejegyzett pártformáció van je-
lenleg.

Nyilvánvaló, hogy ez nem egészséges tár-
sadalomfejlődés következménye. Persze, le-
het többféleképpen magyarázni, de a fő ok 
valószínűleg az, hogy az elmúlt harminc év 
magyar társadalomfejlődése nem oldotta 
meg azokat a problémákat, amelyeket a „lé-
tező szocializmus” örökül hagyott.

Egy másik racionális magyarázata is van 
ennek a sok - bár leginkább kamu - pártnak, 
hogy megszűnt az ideologizálás kényszere. Ez 
látszólag ugyan képtelenség, mert párt nem 
létezhet „ideológia” nélkül. Valamilyen esz-
me vagy eszmerendszer alapján kell állnia 
egy politikai mozgalomnak is, mert egyéb-
ként csak egy egylet, vagy „egyesület”, vagy 
klub, szervezet.

Szóval világnézeti, morális és filozófiai ala-
pok nélkül csak ilyen csoportformációk létez-
hetnek.

Láthatjuk tehát, hogy az ún. „baloldali” 
pártok azért vannak meglehetősen szétzi-
lált állapotban - hazudhatja ugyan néhány 
közvéleménykutató cég, hogy Botka nép-
szerűsége 40% -, mert abszolút ideológiai 
identitászavarban vannak. A marxizmus-le-
ninizmust nem tudják mivel helyettesíteni. 
Csak a „liberalizmus” maradt. De ez is (glob)
ál-liberalizmus. Megnézhetjük, hogy Nyugat-
Európa pártelitjeivel mit csinált.

Szóval az LMP és az MLP semmiben sem 
különbözik sem a DK-tól, sem az MSZP-től, és 
lehet folytatni a sort tetszés szerint…

 -ács-

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek júniusi 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  június 20. 15.30-16.30-ig,  
  Városháza 2. terem

Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  június 20. 17.00-18.00-ig,  
  Városháza 2. terem

Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  június 20. 15.30-16.30-ig,  
  Városháza 3. szoba

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

Dobos László  5. választókörzet  június 20. 14.30-16.30-ig 
  Városháza 5. szoba

Karcagi  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  június 12. 15.00-16.00-ig,  
  Városháza 2. terem

Szepesi Tibor 7. választókörzet  június 19. 16.00-tól,  
  Kiskulcsosi Tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  június 14. 16.00-17.00-ig,  
  Kádas György Ált. Isk.,
  Kisújszállási út 45. 

(...folytatás az 1. oldalról)
Egyhangúlag elfogadták a be-

számolót a gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatok ellátásá-
ról. Kun Csilla intézményveze-
tő beszélt az elmúlt időszak meg-
valósult feladatairól, valamint a 
jövőbeli terveikről. Szólt arról, 
hogy hamarosan új helyre költöz-
nek, ahol a szolgálat és a központ 
együttesen, a megfelelő feltételek 
mellett várja majd az ügyfeleket. 
Nagyné László Erzsébet képvise-
lő köszönetet mondott a munká-
jukért, és elmondta, hogy a Szoci-
ális és Egészségügyi Bizottság tá-
mogatta a napirendi pontot.

Egybehangzóan elfogadta a tes-
tület a fürdő tájékoztatóját a 2017. 
évi nyári szezonkezdésre történő 
felkészülésről. Dobos László pol-
gármester örömmel tapasztalta, 
hogy a strand megfelelően, a ko-
rábbi évekhez képest még jobban 
felkészült a szezonra. Ezt erősí-
tette meg az Idegenforgalmi, Tár-
sadalmi és Külkapcsolati Bizott-
ság elnöke, Pánti Ildikó, valamint 
a Pénzügyi, Fejlesztési és Mező-
gazdasági Bizottság elnöke, Kar-
cagi Nagy Zoltán is, hiszen mind-
két bizottság kihelyezett ülést tar-
tott a fürdőben. Molnár Pál kép-
viselő hozzászólásában hangsú-
lyozta, hogy a fürdő látogatottsá-
gához hozzátartozik a nyugalom 
biztosítása is, amelyet az idei év-
ben is szeretne a fürdő vezetése 
egy megerősített biztonsági szol-
gálattal végezni, és már a pénztá-

raknál kiszűrni az olyan szemé-
lyeket, akiknél felmerül a rendza-
varás gyanúja.

A képviselő-testület elfogadta 
az önkormányzat felügyelete alá 
tartozó költségvetési szervek éves 
ellenőrzési jelentései alapján ké-
szített éves összefoglaló ellenőr-
zési jelentését. Továbbá támogat-
ták a javaslatot a 2016. évi ellen-
őrzési jelentésre, amelyek az in-
tézmények szabályos működése 
miatt fontosak.

Támogatták a képviselők a ja-
vaslatot a Karcag Térségi Hulla-
dékgazdálkodási Közszolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság üzletrészének részbe-
ni értékesítésére, amely szerint a 
bejelentkezett hét új település üz-
letrészt vásárolna. Az értékesítés 

azt segíti elő, hogy Karcag régió-
központ lehessen.

Nyílt pótnapirendi pontban 
elsőként a Nők a családban és a 
munkahelyen pályázaton való 
részvételről döntöttek. Konzor-
ciumi formában a költségvetési 
szervek és a civil szervezetek szá-
mára a nők munkaerőpiaci hely-
zetének és a munka összeegyezte-
tésének céljából 100%-os támoga-
tottság mellett lehet pályázni.

Döntöttek továbbá a Madarász 
Imre Egyesített Óvoda alapító ok-
iratának módosításáról, amelyre a 
SZIM óvodában megvalósuló bő-
vítési munkák miatt van szükség, 
hiszen egy csoporttal (25 fő) több 
gyereket tudnak majd fogadni az 
óvodában.

Napirend előtti kérdések lehe-

tőségével Lengyel János és And-
rási András képviselők éltek. Fel-
szólalásukban a zártkerti és egyéb 
utakról, játszótér létrehozásának 
lehetőségéről a Dózsa György úton, 
és a zebrákról tettek fel kérdéseket. 
Dobos László elmondta, hogy le-
hetőség szerint a zártkerti utak út-
alapját támogatja, viszont azok-
nak az aszfaltozását a gépek miatt 
nem. A Dózsa György útra nem 
terveznek játszóteret, a zebrák át-
festése pedig hamarosan elkezdő-
dik.

A napirendi pontok előtt több 
díjazottat, különböző elismerés-
ben részesült személyt köszöntött 
Dobos László polgármester. Gra-
tulált Teleki Zoltán rendőr alez-
redesnek, a Karcagi Rendőrkapi-
tányság vezetőjének, Vajó Imre 
törzszászlósnak, megbízott nyo-
mozó alosztályvezetőnek, Dániel 
Zsolt főtörzszászlósnak, vizsgáló-
nak, Bakó Mihály tűzoltó főtörzs-
őrmesternek, Kovács Attila tűzol-
tó főtörzsőrmesternek, Feke Lajos 
tűzoltó főtörzsőrmesternek, Jenei 
Zoltánnak, a Karcagi Mentőállo-
más vezetőjének, Czinege János 
mentőtisztnek, Vadai Zsolt men-
tőápolónak, Hopka Sándor gép-
kocsivezetőnek, Hérmán Sándor 
gépkocsivezetőnek, ifj. Fűtő Mik-
lós mentőtisztnek és Ruzicska Fe-
renc helytörténésznek.

A testület munkaterv szerin-
ti következő ülését június 29-én, 
csütörtökön tartja.

Kapás Mónika

Testületi ülés
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A honvédelem napja alkalmá-
ból rendezett ünnepi koszorú-
zást a Karcagi Nagykun Bajtár-
si Egyesület május 20-án (szom-
baton) az Ifjúsági Ház épületé-
nél lévő emléktáblánál.

A Magyar Honvédelem Nap-
ját május 21-én ünnepeljük. Az 
1849-es évben a dicsőséges ta-
vaszi hadjárat megkoronázása-
ként ezen a napon foglalta visz-
sza a magyar honvédsereg a bu-
dai várat a császáriaktól. A Karca-
gi Nagykun Bajtársi Egyesületnek 
az évek során már sikerült hagyo-
mányt teremtenie a katonai em-
lékek megőrzésében, ápolásá-
ban városunkban.

- Ennek első lépése volt 2007-
ben az emléktáblának a felavatá-
sa – kezdte az eddigi eredmények 
felsorolását Rab János ny. őrnagy, 
az egyesület elnöke. – Ezt követő-
en 2008-ban megjelent a Bokor 
József ny. alezredes úr által meg-

írt „A karcagi laktanya történe-
te” című hiánypótló mű. A Hon-
védelmi Minisztérium és a helyi 
önkormányzat segítségével em-
lékszobát avattunk 2010-ben a 
volt laktanya területén. Hagyo-
mányápoló, az emlékeket meg-
őrző tevékenységünk folytatása-

ként 2012-ben kopjafát állítottunk 
a balatonkenesei Honvéd Üdülő 
területén a karcagi egykori kato-
nai szervezetek emlékének meg-
őrzésére – mondta az elnök.

A megemlékezésen elsőként 
Terenyi Krisztina százados, a Ma-
gyar Honvédség Katonai Igazga-

tási és Központi Nyilvántartó Pa-
rancsnokság, 1. Toborzó és Érdek-
védelmi Központ Szolnok, érdek-
védelmi részleg beosztott tiszt-

je helyezte el az emlékezés ko-
szorúját, majd Karcag Város Ön-
kormányzata nevében Karcagi 
Nagy Zoltán önkormányzati kép-
viselő. Borsi Balázs ny. őrnagy a 
Tiszaföldvári Fegyveres és Rend-

védelmi Szervek Nyugdíjasai és 
Baráti Köre Egyesület tagsága ne-
vében, Kiss Károly r. ftzls, egye-
sületi titkár pedig a Karcagi Nagy-

kun Bajtársi Egyesület nevében 
koszorúzott. Az egyesület koszo-
rúját ez évben is Kóródiné Mé-
száros Mária ny. főtörzsőrmester 
ajánlotta fel.

Erdei Orsolya

Megemlékezés a Magyar Honvédelem Napjáról

- 7-8. osztályban kezdődik ez 
a nívós verseny, azután 9-10.-ben 
folytatódik, 11-12.-ben már kis-
sé visszaszorul az OKTV miatt. 
Tananyagra, érettségire épül, de 
nemcsak alapórai ismeretekről 
van szó, hanem kell hozzá sok ki-
egészítő dolog is. Mégsem csak 

egy-egy határterületbe merülünk 
bele. A versenyt egy decemberi 
(első) forduló előzte meg, ahon-
nan harmadikként jutottam to-
vább a februárban megrende-
zett országos döntőbe. Erre Mis-
kolcon, a Földes Ferenc Gimná-
ziumban került sor. A megnyi-
tó után 11.00-től 13.00 óráig tar-
tott az írásbeli forduló, a szóbeli-
re pedig sorszámok alapján vol-

tunk beosztva. Volt, aki péntek 
délután szóbelizett, mások pedig 
szombat délelőtt. 

- Maga a versenykörnyezet nem 
volt szokatlan, mert már tavaly is 
voltam. Nagyon örültem neki, ki-
csit nehéz is volt felfogni. 

- Igen, de fontos kihangsúlyoz-
ni, hogy számomra a tanulás nem 
igazán fáradság, mert érdekel a té-
ma. Nyilván az is segít, hogy van 
egy célja az embernek. Nekem az, 
hogy orvos legyek – ezen belül ku-
tatóorvos. Van számos könyvem, 
édesapám és a nagyszüleim is or-
vosi egyetemre jártak, az ő egyete-
mi könyveiket is szoktam forgat-
ni, valamint a biológiatanáraim-
tól is sok szakirodalmat kaptam. 
Szeretném ezúton is megköszön-
ni Bíróné Varga Tünde és Kolos-
tyákné Pljesovszki Zsuzsanna ta-
nárnők óriási munkáját! 

- Igazából nem is tudom. A szü-
leim támogatnának, akármilyen 

pályát is választanék. Nem szól-
nak bele. Mégis ez kezdett el ér-
dekelni, leginkább az unokatest-
vérem befolyásolt ebben. Ő most 
orvosi egyetemre jár, kicsit példa-
képként nézek fel rá.

- Jövőre indul egy szabadegye-
tem jellegű képzés Szegeden. A le-
endő kutatóorvosok itt tanulhat-
nak leginkább biokémiát, biológi-
át, és ide várják azokat a diákokat, 
akik itt jó eredményeket értek el. 
Kutatásokat, nagyobb költségve-
tésű kísérleteket (pl. DNS-analí-
zis) lehetne ott végezni, és egyete-
mi tanárok tartanának előadáso-
kat nekünk. Tapasztalatokat, is-
meretséget kell szerezni a kutató-
munka rejtelmeiben, így nagyobb 
eséllyel lehet menni egy IBO-ra 
vagy egy EUSO-ra (Nemzetkö-
zi Biológiai Diákolimpia, Európai 
Uniós Természettudományos Di-
ákolimpia). 

- Ez nyilván alakulhat még ad-
dig, de jelenleg például az őssejt-
kutatás nagyon érdekel. Ennek van 
is jövője. A lényege az, hogy kü-
lönböző szerveket, szervrendsze-
reket hoznak létre. Most még olya-
nokkal kísérleteznek, hogy mond-
juk egy békát előállítanak egy sejt-
ből, de gondolom, a végkifejlete ez 
lenne. 

- Hat évig kosaraztam a karca-
gi egyesületen belül, most a röp-
labda tetszett meg nagyon. Gi-
tározni és számítógépezni, a ba-
rátaimmal közös programokat 
szervezni is szeretek. Tehát azért 
foglalkozom mással is a tanulá-
son kívül.

- Lesznek kutatótáborok nyá-
ron biológiából, biokémiából, ez 
a közeljövő. Hosszabb távon sze-
retnék valami innovatívat létre-
hozni. Ehhez a kutatás kiváló, de 
emellett például még a sebészet 
is foglalkoztat. Ha úgy hozza az 
élet, még a háziorvoslás is érde-
kel, az édesapám háziorvos. Majd 
meglátjuk, hogyan alakul.

Erdei Orsolya

Országos biológiaversenyt nyert 
a refis gimnazista

Kovács Péter Barnabás, a Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázi-
um 9. c osztályos tanulója országos első helyezést ért 
el a Dr. Árokszállásy Zoltán Biológia és Környezet-
védelmi Versenyen. Péter az iskolában is kitűnő ta-
nuló, az első félévet hat dicsérettel zárta, valamint 
nyelvvizsgára is készül. Terveiről és az Árokszállásy-
versenyről néhány héttel ezelőtt az iskolában beszél-
gettünk a tehetséges diákkal, aki azóta az Irinyi Já-
nos Kémiaverseny megyei fordulóját is megnyerte, 
valamint részt vett a Szegedi Tudós Akadémia ápri-
lis 20-23-a között tartó rendezvényén.

- Hogyan kell elképzelnünk 
ezt a versenyt? 

- Hogyan élted meg a ver-
senyt, illetve azt, hogy ilyen 
szép eredményt értél el?

- Sokat készültél rá?

- Ezek szerint családi indít-
tatású az érdeklődésed a bi-
ológia iránt?

- Lesz-e bármilyen pozitív kö-
vetkezménye a helyezésednek? 
Gondolok itt többletpontok-
ra például – bár az neked még 
messzebb van. 

- Kutatóorvos szeretnél len-
ni. Mi érdekel konkrétan, mi 
az, amit kutatnál?

- Mivel foglalkozol szabad-
idődben?

- Milyen terveid vannak a 
jövőre nézve?
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„Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imá-
mat: 
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat”

(Dsida Jenő)
Május első vasárnapja az édesanyá-

ké. Ezen a napon gyerekek, felnőttek 
virágokkal sietnek haza a szülői házba, 
hogy felköszöntsék az édesanyát, nagy-
mamát. Megköszönjék a tengernyi jó-
ságot, szeretetet, amit szavakkal alig 
lehet kifejezni. Az anyák napja csak 
egy nap az évben. Az év többi napján 
ők gondoskodnak rólunk. Az édesanya 
az, akihez örömünkkel, bánatunkkal 
egyaránt fordulhatunk. Ő az, aki felté-
tel nélkül szeret egész életünkben, aki 
számára mindig a gyerekei a legfon-
tosabbak, akárhány évesek is. Ő az, 
aki összetartja a családot, akinek jelenléte, 
gondoskodása életünk része, aki meghallgat, 
aggódik miattunk, aki őszintén örül a sike-
reinknek, és akihez mindig visszatérhetünk. 

„Nincs is annyi áldás,
Amennyi sok lenne, 
Amennyit az Anya
Meg ne érdemelne.”
Ezen gondolatok jegyében készültem kis óvo-

dásaimmal az anyák napi köszöntésre a Hor-
váth Ferenc úti és a Kórház úti szociális otthon-
ba. Csodaszép versekkel, énekkel, körjátékkal és 
megható táncokkal leptük meg az itt élő édes-
anyákat. Mindig nagy szeretettel fogadják az 
ovisokat, ami nemcsak örömkönnyekben, ha-
nem nagy-nagy ölelésekben is kifejeződik. Mind-
nyájan adunk és kapunk, hiszen óvodásaim na-

gyon szeretnek örömöt szerezni, szinte átlép-
nek egy másik világba. A csöndbe, a nyugalom-
ba kerülünk a mai felpörgetett, elgépiesedett ko-
runkból, itt, ahol minden az előrejutásról és az 
anyagiakról szól. Bevittük a szociális otthonba 
a gyerekek nyújtotta derűt, vidámságot, örö-
möt. Az otthon lakóinak köszönjük az óriási 
szeretetüket, amit mindig érzünk. Köszönet és 
hála az igazgató asszonynak és a dolgozóknak 
a meghívásért és a kedves fogadtatásért. Köszö-
nöm munkatársam segítségét, Ferencziné Szabó 
Andika munkáját. Végezetül a szülőknek szeret-
nék köszönetet mondani, hogy mindig örömmel 
segítik munkámat. 

Sántháné Karászi Julianna
Kuthen úti óvoda

Anyák napi köszöntés a Szociális Otthonban

POSTALÁDA

Tizedik születésnapját ünne-
pelte a SZIM-világ rendezvény 
a SZIM óvodában május 18-án, 
csütörtökön. A vidám délutá-
non az óvodások és az iskolá-
ból visszatérő gyerekek előadá-
sai szórakoztatták a résztvevő-
ket, valamint meglepetéspro-
dukciók is érkeztek az óvodába.

A délutáni programot a nagy-
csoportos óvodások kezdték a 
gesztenyetánc előadásukkal, ami-
vel már a XII. Ovi Gálán is nagy 
sikert arattak. Utánuk a középső 
csoportosok adtak ízelítőt az év-
közben tanult énekekből és mon-
dókákból. A „Tánc esernyővel” 
produkciójukkal pedig a korábbi 
óvodások tértek vissza a Kiskul-
csosi Általános Iskolai Tagintéz-
mény ötödik osztályából a SZIM 
óvoda udvarára. Szabóné Szente-
si Mária tagóvoda-vezető elmond-
ta, hogy tíz évvel ezelőtt Balajtiné 
Sütő Margó, az óvoda korábbi ve-
zetőjének a kezdeményezésére in-
dult el a rendezvény, és mára már 
hagyománnyá nőtte ki magát. 

- Kézműveskedni szoktunk, és 
így év vége felé gyerekdalokkal 

kedveskedünk az óvodásoknak – 
mondta Szabóné Szentesi Mária. 
Mint minden évben, idén is meg-
lepetésvendégekkel kedveskedtek 
a gyerekeknek. A Holdvirág együt-
tes két tagja, Noémi és Illés a gye-
rekdalaik előadása során meg is 
táncoltatták a kicsiket. - Idén, mi-
vel a szülők között van motoros, ő 
beszervezett néhány barátot, akik 
különleges motorokkal fognak ér-
kezni – árulta el a tagóvoda vezetője 

még a rendezvény előtt. A motoro-
sok és a motorok végül osztatlan si-
kert arattak a fiúk és a lányok köré-
ben egyaránt. Szinte valamennyien 
felültek rájuk, és fotózkodtak a kü-
lönleges járgányokkal. A motorok-
nál nagyobb népszerűségnek talán 
csak a születésnapi torta örvendett, 
amelyet a rendezvény végén szele-
teltek fel a SZIM-világ rendezvény 
10. évfordulója alkalmából.

Kapás Mónika

Tízéves a SZIM-világ
A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészség-

ügyi Szakgimnázium nyolcadik alkalommal csatlakozott a 
Magyar Református Szeretetszolgálat Szeretethíd elneve-
zésű programjához május 19-én (pénteken).

A Magyarországi Református Egyház kilenc évvel ezelőtt indítot-
ta el a Szeretethíd programját, amelynek lényege, hogy ezekben a 
napokban (többnyire május 19-20-a környékén) a Kárpát-medencé-
ben élő református közösségek a szeretet és a szolgálat jegyében 
végezzenek különféle önkéntes segítő tevékenységeket. A Karcagi 
Nagykun Református Gimnáziumban évről évre a kilencedik évfo-
lyamosok bevonásával kerül sor az eseményre, amely során a fiata-
lok környezetük szebbé tételén munkálkodnak, illetve embertársa-
ik felé tesznek valamilyen nyitó lépést – tudtuk meg Türke Beáta re-
formátus vallás- és nevelőtanár, munkaközösség-vezetőtől. 

Ebben az évben a Gyülekezeti Házat, a gimnázium udvarát vagy 
éppen valamelyik iskolai tantermet takarították a kilencedikesek, 
de például az egyik osztály műsort is adott a Nőszövetségben és az 
Idősek Otthonában. A napindító, ráhangolódást segítő áhítat után 
a diákok egy szeretetvendégségen vettek részt az Egyházközség 
jóvoltából. Maga a munka körülbelül két órán át különböző hely-
színeken zajlott. Távolugrógödröt, virágágyásokat tettek rendbe 
az iskolaudvaron, ablakpárkányokat, domborműveket tisztogattak, 
könyveket rendszereztek, serlegeket törölgettek, és a kémia terem-
ben kémcsöveket mosogattak a diákok. A nap zárásaként a Refor-
mátus Nagytemplomban minden csoport megoszthatta élménye-
it, tapasztalatait a rendezvénnyel kapcsolatban.

- Ennek igazából az a hozadéka, hogy a diákok más tevékenysé-
get végezve egymást is megismerik, illetve megtapasztalják azt, 
hogy milyen jó adni, és a közösség érdekében cselekedni. Azért 
Szeretethíd a program elnevezése, mert a híd kapcsolatot létesít 
két part között, ahogyan mi is próbálunk másokhoz kapcsolódni, 
és ugye mindezt szeretetből – mondta Türke Beáta.

Erdei Orsolya

„Szeretethíd” önkéntes 
nap a Refiben

A Városgondnokság idén is gondoskodott arról, hogy városun-
kat színpompás virágokkal még szebbé, főterünket még látványo-
sabbá tegye. Mint minden évben, most is május végén kezdődött 
meg az egynyáriak kiültetése a virágágyásokba, virágládákba, le-
váltva ezzel az eddig uralkodó árvácskákat. Egész nyáron több ezer 
növénypalánta, több mint tíz növényfajta (begónia, vinca, dália, 
díszcsalán, kakastaréj, stb.) teszi hangulatosabbá a város legforgal-
masabb pontjait, emlékműveit.

Virágba borult a város
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A vándorserleggel címe-
rezett váltófutóversenyt év-
ről évre megrendezik a Kováts 
Mihály Emléknapokon hét-
főnként. A versenyhez két kört 
kellett teljesíteniük a nevelő-
ikkel érkezett csapatoknak a 
Múzeumpark körül fiú-lány 
váltásban, vándorbot adoga-
tásával. A rendezvényen Lé-
vainé Kovács Róza, az isko-
la igazgatóhelyettese mondott 
köszöntő beszédet, és sport-
szerű versenyzést kívánt min-
denkinek.

Május 17-én (szerdán) történelmi vetélkedővel várták a diá-
kokat, akik két csoportban (5-6. és 7-8. évfolyam), versenyez-
tek. A vendégcsapatok a Györffy István Katolikus Általános Is-
kolából és a Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézményből ér-
keztek.

I. helyezett (5-6. osztály): Ezredes csapat: Doma Petra Dorina, 
Kováts Zoltán, Kele Gabriella, Hornung Aléna, felkészítő ta-
nár: Mester Anikó, (Kiskulcsosi Tagiskola)
II. helyezett (5-6. osztály): Lovagok csapat: Lakatos Viktor, 
Szabó Míra, Németh Szabina, Balogh Nóra, felkészítő tanár: 
Marik Mátyás (Kováts Mihály Tagiskola)
III. helyezett (5-6. osztály): Huszárlányok csapat: Fülöp And-
rea, Fülöp Krisztina, Rostás Dzsenifer, Tóth Anna, felkészítő 
tanár: Torkos Carmen (Kováts Mihály Tagiskola)
I. helyezett (7-8. évfolyam): Vissza az időbe csapat: Emődi Ré-
ka, Jávorkai Viktória, Péntek Dorina, Tótkomlósi Edina Esz-
ter, felkészítő tanár: Kovács Miklósné (Györffy István Katoli-
kus Általános Iskola)
II. helyezett (7-8. évfolyam): Kováts-huszárok csapat: Szilvási 
Norbert, Szabó Tamás, Ferenczi Máté, Ferenczi Sára, felké-
szítő tanár: Marik Mátyás (Kováts Mihály Tagiskola)
III. helyezett (7-8. évfolyam): Huszárok I. csapat: Fülöp Gá-
bor Dávid, Csíki Patrícia, Boros Gergő, Márki Barbara, fel-
készítő tanár: Mester Anikó, (Kiskulcsosi Tagiskola)

Ünnepi műsorral emlékezett 
a város Kováts Mihály huszár-
ezredesre az egykori szülőháza 
közelében felállított emlékhely-
nél május 18-án, csütörtökön.

Az ünnepség kezdetén Szentesi 
Lilla A szabadság katonája című 
versét Molnár Édua 7. b osztá-
lyos tanuló szavalta el, majd Pán-
ti Ildikó önkormányzati képvise-
lő emlékezett Kováts Mihályra. 
– Ünnepel a város, egy oktatási 
intézmény és egy helyi közösség – 
kezdte a képviselőnő, majd beszélt 
arról, hogy a Györfi Sándor szob-
rászművész által alkotott Kováts-
kapu, valamint az emlékpark a 
város nagyrabecsült helyi érté-
ke, amelyeket a hagyományok-
kal együtt ápolni kell. Pánti Ildi-
kó ezután felolvasta dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi minisz-
ter köszöntő gondolatait. – Va-
lahányszor megállunk a Fabriczi 
Kováts Mihály Emlékhely előtt 
Karcagon, a hófehér falrészlet a 

nyitott kapuval átemel minket 
az amerikai függetlenségi hábo-
rú legendás huszárezredesének 
gyermekkorába. Képzeletünk ki-
egészíti a hófehérre meszelt falat, 
amely körülöleli az egykor itt álló 
nemesi portát, felépíti a házat az 
emlékpark zöld szőnyegén – ír-
ta dr. Fazekas Sándor a levelében, 
és méltóságteljes megemlékezést 
kívánt. Pánti Ildikó pedig köszö-
netét fejezte ki Molnár Pálnak, 
a Városgondnokság igazgatójá-
nak, valamint a dolgozóinak a 
park folyamatos rendben tartásá-
ért, továbbá Andrási Zoltánnak, 
a Karcagi „Erőforrás” Kft. ügyve-
zetőjének a kőműves és meszelési 
munkálatok elvégzéséért. Tanka 
Ildikó, a rendezvény konferan-
sziéja úgy emlékezett vissza a 
huszárezredesre, hogy Kováts 
Mihály Amerikában a kilátásta-
lannak ítélt harcokat is „mindig 
vállalta a kunokra jellemző ma-
kacssággal és tetterővel”.

Az ünnepi műsor huszárdalok-

kal folytatódott, amelyet a Kováts 
Mihály Általános Iskolai Tagin-
tézmény tanulói adtak elő Vassné 
Szűcs Edit tanárnő felkészítésé-
nek köszönhetően. A műsorban 
közreműködtek továbbá az Erkel 
Ferenc Alapfokú Művészeti Isko-
lai Tagintézmény tanulói és neve-
lői, valamint a Kováts Mihály Hu-

szárbandérium huszárjai is emel-
ték az emlékezés fényét.

Az ünnepség zárásaként ko-
szorút helyeztek el az emlék-
hely falánál a Karcag Városi Ön-
kormányzat nevében Pánti Ildi-
kó és Karcagi Nagy Zoltán kép-
viselők, a 8. számú választókerü-
let nevében pedig Kiss Mihályné 

Liliom utcai lakos koszorúzott, 
majd a Karcagi Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Isko-
la, a Kováts Mihály Baráti Társa-
ság Egyesület, a Kováts-os Gyer-
mekekért Egyesület, a Karcagi 
Nagykun Bajtársi Egyesület kép-
viselői is elhelyezték az emléke-
zés virágait.

Kováts Mihály Emléknapok 2017
Az idei évi Kováts Mihály 

Emléknapok keretében a di-
ákok a Majális hagyományát 
is felelevenítették május 16-
án (kedden). A délután során 
a felsősök májusfát állítottak, 
miközben az alsó tagozato-
sok különböző helyszíneken 
tevékenykedtek. Az elsősök 
huszársapkát készítettek, a 
másodikosok huszárt ragasz-
tottak, a harmadik-negyedik 
osztályosok pedig négy hely-
szín közül választhattak: mé-
zeskalácshuszárt díszíthet-
tek, Karcag múltjáról és jele-
néről tudhattak meg érdekes-
ségeket, sor- és váltó ügyes-
ségi versenyen vehettek részt 
a tornateremben, vagy pedig huszárdalokat és tavaszi körjátékokat játszhattak az udvaron. Vé-
gül egy közös táncház zárta a programot.

Kováts Majális Történelmi vetélkedő

Kováts váltófutóverseny

Koszorúzás a Kováts Mihály Emlékhelynél
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HIRDETMÉNYEK
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Karcagi Járási Hivatal osztályainak ügyfélfogadása 

KARCAG városban:

KORMÁNYABLAK OSZTÁLY
Osztályvezető: dr. Bihari Gitta
Cím: 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Telefon: 06/59-795-158
E-mail cím: karcagjh.kab@jasz.gov.hu 

Időpontfoglalás, tájékoztatáskérés:
06/59-795-236 (személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői 
engedély, útlevél, diákigazolvány, stb.)
06/59-795-238 (nyugdíj, egészségbiztosítás, közgyógyellátás, 
ápolási díj, foglakoztatást helyettesítő támogatás, ügyfélka-
pu, stb.)
06/59-795-220, 06/59-795-221 (járműigazgatás, stb.)
06/59-795-237 (egyéni vállalkozás, parkolási igazolvány, 
adatszolgáltatás, lakcímfiktiválás, stb.)
Internetes időpontfoglalás: https://idopontfoglalo.kh.gov.hu

Ügyfélfogadás
Hétfő  7.00-17.00
Kedd  8.00-16.30
Szerda  8.00-16.30
Csütörtök  8.00-18.00
Péntek  8.00-15.00

HATÓSÁGI OSZTÁLY
Hivatalvezető-helyettes, osztályvezető: dr. Lévai Olga
Cím: 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Telefon: 06/59-795-155 
E-mail cím: karcagjh.hatosag@jasz.gov.hu 

ÉPÍTÉSÜGYI OSZTÁLY
Osztályvezető: Monori Sándor
Cím: 5300 Karcag, Ady Endre u. 4.
Telefon: 06/59-795-260, 06/59-795-259 
E-mail cím: karcagjh.epugy@jasz.gov.hu 

FÖLDHIVATALI OSZTÁLY
Osztályvezető: Huszárné Hajdu Mária
Cím: 5300 Karcag, Ady Endre u. 4.
Telefon: 06/59-795-240, 06/59-795-250
E-mail cím: karcagjh.foldhiv@jasz.gov.hu 

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY
Osztályvezető, járási tiszti főorvos: dr. Borsos Anikó
Cím: 5300 Karcag, Ady Endre u. 4.
Telefon: 06/59-795-246  
E-mail cím: karcagjh.nepeu@jasz.gov.hu 

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ÉS ÁLLATEGÉSZ-
SÉGÜGYI OSZTÁLY

Osztályvezető, járási főállatorvos: dr. Kovács Tibor
Cím: 5300 Karcag, Ady Endre u. 4.
Telefon: 06/59-795-244  
E-mail cím: karcagjh.ebaeu@jasz.gov.hu 

FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY
Osztályvezető: Domokos Gyula
Cím: 5300 Karcag, Madarasi út 27.
Telefon: 06/59-795-168  
E-mail cím: karcagjh.fogl@jasz.gov.hu 

GYÁMÜGYI OSZTÁLY
Osztályvezető: Kissné Szendrei Judit
Cím: 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Telefon: 06/59-795-149
E-mail cím: karcagjh.gyam@jasz.gov.hu

Ügyfélfogadás
Hétfő 8.00-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.00-16.00
Csütörtök 13.00-16.00
Péntek 8.00-12.00

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona 
és Háziorvosi Intézmény

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: 5300 Karcag, Horváth Ferenc utca 1., illetve Zöldfa út 48/a.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az intézmény helyiségeinek tisztán tartása, meg-
előző fertőtlenítő feladatok ellátása munkaköri leírás szerint.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

 - 8 általános iskolai végzettség,
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

Pályázat részeként benyújtandó:
 - önéletrajz, iskolai végzettséget, illetve képesítést igazoló bizonyítványok fénymásolata,
 - nyilatkozik büntetlen előéletéről, illetve alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány beszerzése.

A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 16.
A pályázatok benyújtásának módja: 

 - személyesen, Hodos Bálintné intézményvezetőnél a KTKT Idősek Otthona és Háziorvo-
si Intézmény székhelyén (5300 Karcag, Horváth F. u. 1. szám alatt),

 - postai úton, a pályázatnak a KTKT Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény címére történő 
megküldésével (5300 Karcag, Horváth F. u. 1. szám), 

 - elektronikus úton a kgszoc@enternet.hu az intézmény e-mail címére.

Álláshirdetés
A Weld-Impex Kft. munkatársat keres a szereldébe.

Feladatai:
 - a hegesztőgépeink villamos alkatrészeinek vázszerke-

zetbe való szerelése,
 - fentiekkel összefüggő egyéb szerelési feladatok végzése.

Amennyiben Önt érdekli egy stabil, hosszú távon gondol-
kodó cégnél való munka, kérjük küldje el jelentkezését a kö-
vetkező e-mail címre: kele.janos@weldimpex.hu.

A jelentkezésben jelölje meg a várható munkakezdés ide-
jét, munkatapasztalatait, gyakorlatát, jövedelem igényét és 
elérhetőségét.

Álláshirdetés
A Weld-Impex Kft. bérszámfejtő és TB ügyintéző, és 

egyéb gazdasági feladatok ellátására munkatársat keres 
felvételre szakmai és tapasztalati referenciákkal.

Feladatai:
 - a Weld-Impex dolgozóinak bérszámfejtése, és TB-vel 

kapcsolatos tennivalók (pályázati anyagok kezelése),
 - pénztárosi és egyéb feladatok ellátása.

A sokrétű feladatok elvégzését segítőkész munkatársak tá-
mogatják szükség esetén.

A bérszámfejtés a NEXON rendszerű szoftverrel történik.

Amennyiben Önt érdekli egy stabil, hosszú távon gondol-
kodó cégnél való munka, kérjük küldje el pályázatát a követ-
kező e-mail címre: csontosl@weldimpex.hu.

A pályázatában jelölje meg a várható munkakezdés idejét, 
munkatapasztalatait, gyakorlatát és jövedelem igényét, elér-
hetőségét.

Horgászok 
figyelem!

A június 05-én kezdődő 
héttől a horgásziroda csak 

szerdai napokon tart 
ügyfélfogadást 

15-18 óra között. 

Karcagi Nagykun 
Horgász Egyesület 

elnökség

A Karcagi Katolikus 
Egyházközség 

2017. június 06-án, 
kedden 

17.30 órakor 

szentmise keretében 
emlékezik meg a város 

pedagógusairól. 

Szeretettel hívjuk és várjuk 
az aktív és nyugdíjas 

pedagógusokat! 
Gulyás Zsolt 

plébános

2 FŐ KISEGÍTŐ

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 2017. június 16-án jelenik meg.

Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!
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HIRDETMÉNYEK
Tájékoztató

az ingyenes nyári szünidei gyermekétkeztetésről
Tájékoztatjuk az érintett szülőket, hogy az 1997. évi XXXI. törvény alapján a 

települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, tör-
vényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos és a gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermek részére ingyenesen biztosítja.
Az ingyenes szünidei étkezést a nyári szünetben 

 - a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermek a bölcső-
de és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt,

 - a többi jogosult gyermek a 2017. június 19. napjától - 2017. augusztus 
18. napjáig munkanapokon veheti igénybe.

Az étkeztetés 11.30-13.30 óra között az ebéd elvitelével az előre kiközölt 
helyszíneken valósul meg:

 - az EURO Kft. (Széchenyi sgt. 52.),
 - az Essen Kft. (Varró u. 1.),
 - a Szent Pál Marista Általános Iskola (Zádor u. 3.),
 - az Idősek Otthona ebédlője (Horváth Ferenc u. 1.).

Az étkeztetés formanyomtatványon igényelhető, amely az érintett szülők 
részére megküldésre került.

A nyilatkozatok a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szol-
gáltató Központ (Püspökladányi út 33. szám alatti) intézménynél nyújt-
hatóak be.

A Városi Önkormányzat Városgondnoksága a Villamos utca 109. szám 
alatt osztja ki az étkezéshez szükséges jegyeket a jegyosztások napján 
9.00-12.00 és 13.00-17.00 óra között.

Jegyosztás Étkeztetési időszakra vonatkozóan
2017. június 13.
2017. június 14. 2017. június 19 - 2017. július 07.

2017. július 04.
2017. július 05. 2017. július 10 - 2017. július 28.

2017. július 25.
2017. július 26. 2017. július 31 - 2017. augusztus 18.

Polgármesteri Hivatal

Lapzárta: 2017. június 12. (hétfő) 12 óra

Tisztelt szülők, kedves 
gyerekek!

A KÁIAMI Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolai 
Tagintézménye felvételt hirdet az alábbi tanszakokra:

 - zeneművészet (egyéni hangszeres órák és szolfézs-
oktatás),

 - képzőművészet (grafika, festészet),
 - népzene (népi hegedű, brácsa, bőgő).

Az oktatás költségéből szociális helyzet alapján 
kedvezmény igényelhető. A hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

térítési-, illetve tandíjmentességben részesülnek. 
(A térítési- és tandíjjakkal kapcsolatban további 

felvilágosítást a helyszínen kaphatnak.)

Várunk minden érdeklődő tanköteles 
(2017. augusztus 31-ig 6. életévét betöltő) 

gyermeket szülővel együtt az alábbi időpontokban:

2017. június 8. (csütörtök) 14-18 óráig
2017. június 9. (péntek) 14-18 óráig

A beiratkozás helye:

Karcag, Szabó József u. 10. 
szolfézs terem (11. terem)

A képzőművészet tanszak iránt érdeklődőknek 
bemutató és beiratkozási lehetőség lesz még 

2017. június 7-én 16.45 perctől a főtéri filagóriánál.
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Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 
ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).

Június 03-04-05.  Dr. Dániel Mihály Karcag, Sport utca 13. Tel.: 06/30-205-3260
Június 10-11.  Dr. Godó Zoltán Karcag, Körös utca 40.  Tel.: 06/30-218-5722

HIRDETMÉNYEK

2017. június 02. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Programajánló
18.10 Karcagi tükör
 A Dérynés néptánccsoportok gálája
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin     
 Aktuális kérdések - stúdióbeszélgetés
 Vendég: dr. Bihari Gitta
 Téma: jó ha tudja a nyaralás előtt... 
 Karcagi hírek - hírek, információk 
 városunkról
 - Adomány a Kátai Gábor Kórház 
  csecsemő osztályának
 - Koszorúzás a honvédelem napján
 - Szeretethíd program a gimiben
 - Gyermekekkel a természetért a  
  SZIM oviban
 Háttér
 Vendég: Kovács Szilvia
 Téma: beszélgetés Karcag város 
 alpolgármesterével   
20.20 Kováts Mihály Emléknapok

2017. június 06. kedd
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám – református is-
tentisztelet
19.30 Karcagi hírek
20.00 A Hit Szava – római katolikus 
szentmise 

21.15 Karcag Sport: Karcagi SE - Kisúj-

szállási SE megyei I. osztályú bajnoki 

labdarúgó mérkőzés

2017. június 08. csütörtök

18.00 Műsorajánlat

18.05 Programajánló

18.10 Széchenyi 2020

 Foglalkoztatási együttműködések  

 megvalósítása a Karcagi Járásban

19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 

magazin     

 Aktuális kérdések - stúdióbeszélgetés

 Vendég: Gulyás Zsolt 

 Karcagi hírek - hírek, információk 

 városunkról    

 Téma: pünkösd üzenete 

 Karcagi koszorúzások 

 Fizika-matek díjkiosztó a Kováts-ban

 Nemadomfel koncert - riport 

 Tour de Hongrie tájékoztató

 Háttér

 Téma: Birkafőző fesztiválra készülve

20.20 Karcag Város Önkormányzatának 

Képviselő-testületi ülése

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. május 26.
Sánta Tünde - Szilágyi Lajos

Születés
2017. május 24.
Kiss Ibolya - Farkas Richárd
Kg, Északi utca 17.

Richárd
Halálozás

Balajti Imre Lajos 
 (1940)

Balajti Gáborné 
(Németh Mária) 
 (1923)

Németh Imre 
 (1941)

Illyés Béla Elekné 
(Nagy Erzsébet) 
 (1946) 

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

Június 4. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 
 Betánia Gyógyszertár
 (Szabó József utca 14.)  

Június 05. (Hétfő) 
9-12 óráig 
 Oroszlán Gyógyszertár
 (Kórház utca)

Június 10. (Szombat) 
8-13 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Június 11. (Vasárnap) 
9-12 óráig 
 Oroszlán Gyógyszertár 
 (Kórház utca)

A fenti időpontokon túl sürgős 
esetben egészségügyi ellátás a 
Háziorvosi ügyeleten 
(Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

„Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.” 
/Galata 6,2/

 
Szeretettel tájékoztatjuk településünk lakosait, hogy a 
Nádudvari Református Egyházközség fenntartásában

Karcag város területén

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
szolgálatát működteti.

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken 
lehet:
Cím: 5300 Karcag, Varró u. 4.
Nagykun Református Általános Iskola 
épületében
Tel.: 06/30-269-1363
Ügyfélfogadási idő:
hétfőtől-péntekig: 8.00 órától 16.30 óráig
Információnyújtás: 06/30-269-1363
Ellátási terület: Karcag lakókörzete

„A „szeretni” ige után a „segíteni” ige a világon a legszebb szó.”
(Bertha von Suttner)

TÉRÍTÉSMENTESEN NYÚJTOTT 
SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE:

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműkö-
dés körében pl.:

 - takarítás a lakás életvitelszerűen használt helységeiben, 
mosás, vasalás.

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében pl.:
 - bevásárlás, mosogatás, közreműködés az étel előkészítésében.

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és 
fenntartása körében pl.:

 - ügyintézés, kapcsolattartás a hozzátartozókkal.
Gondozási és ápolási feladatok körében pl.:

 - fürdetés, ágyneműcsere, körömápolás, bőrápolás, étkeztetés, 
felületi sebkezelés, mozgatás, gyógyszer adagolása, vérnyo-
más- és vércukormérés.

A házi segítségnyújtás keretében az ellátást igénybevevő 
lakásán, az egészségi állapotának és élethelyzetének 

megfelelően nyújtunk fizikai, mentális és szociális segítsé-
get. Tevékenységünkkel pótoljuk a részlegesen vagy teljesen 

hiányzó családi gondoskodást, amelynek folyamatossága 
biztonságérzetet jelent az ellátottnak.

A SZOLGÁLTATÁSOK 
IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA:

Kérelem alapján történik, amit az igénybe vevő, vagy annak 
törvényes képviselője kér önkéntesen a szolgálat vezetőjénél, a 
szolgálat telephelyén személyesen a Karcag, Varró u. 4. szám 

alatt, illetve telefonos bejelentkezés alapján.
Telefonszám: 06/30-269-1363

A SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRA 
JOGOSULTAK KÖRE:

 - mindazon időskorú személyek, akik otthonukban önmaguk el-
látására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak,

 - azok a pszichiátriai betegek, fogyatékos személyek, valamint 
szenvedélybetegek, akik állapotukból adódóan az önálló élet-
vitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényel-
nek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,

 - azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, 
akik ezt az ellátási formát igénylik.

PÁLYÁZAT
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 

pályázatot hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

Betöltéséhez szükséges feltételek:
 - szakirányú felsőfokú iskolai végzettség,  
 - magyar állampolgárság,
 - büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 - mérlegképes könyvelői szakképesítés, 
 - legalább 1-3 éves vezetői gyakorlat.

Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
 - a pályázó szakmai önéletrajzát, 
 - végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolatát.

Az állás betöltésének várható időpontja: 2017. június. 15. 

Jelentkezni írásban, 2017. június 09-ig lehet, az alábbi címünkre:
Városi Önkormányzat Városgondnoksága

5300 Karcag, Villamos u. 109.
e-mail cím: vgkarcag.munkaugy@gmail.com

Tel: 06/59-311-411 Fax: 06/59-311-538  
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 13.

GAZDASÁGVEZETŐ
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Ingatlan
Karcagon a főtérhez közel, 712 m2-

es telken, teljes közművesített, le-

bontásra vagy nagy felújításra szoru-

ló ház eladó. Érdeklődni: Kacsóh utca 

21. szám alatt. Tel.: 06/30-478-2714.

Eladó Karcagon, az Ács utca 12. szám 

alatti ház (háromszobás, összkomfor-

tos), akár két család részére is alkal-

mas, 20 m-es alsóépülettel, gazdasá-

gi épületekkel, garázzsal, gáz- és cse-

répkályhafűtéssel. A telek nagysá-

ga 1204 m2, akár társasház építésé-

re is alkalmas. Tel.: 06/30-967-5578, 

06/30-645-1845.

Kétszobás családi ház lakható alsó-

épülettel eladó. Befőttesüvegek el-

adók. Tel.: 06/20-258-8997.

Karcagon, a Kisújszállási út 117. szám 
alatt 2,5 szobás, összközműves sátorte-
tős ház, külön épített üzlettel, sok mel-
léképülettel eladó. Érdeklődni 16 óra 
után és hétvégén. Tel.: 06/30-490-3143.

Karcagon a kórházhoz közel építési 
telek eladó. Tel.: 06/30-358-3061.

Régi típusú parasztház, teljesen fel-
újítva (a közművek is), aláfalazva, két 
sor szigeteléssel eladó. Tel.: 06/30-
219-6813.

Karcag belvárosában III. emeleti, 59 
m2-es társasházi lakás eladó. Tel.: 
06/30-540-4462.

Táncsics krt. 13. szám alatt, I. emeleti 
1+2 félszobás lakás eladó. Tel.: 06/30-
714-0888. 

Eladó kétszobás, összkomfortos, koc-
kaépítésű ház Karcagon, a Vasút ut-
cán. Tel.: 06/70-242-2613.

Karcagon, a Bocskai utcában kétszo-
bás, összkomfortos, téglaépítésű kocka-
ház eladó. Tel.: 06/70-701-1705, 06/20-
581-4356.

Karcagon, a Madarasi úton mozgás-
sérült részére kialakított 2 szoba össz-
komfortos (gázkonvektor + cserép-
kályha fűtésű, előkertes, tárolókkal, 
garázs lehetősséggel) házrész teher-
mentesen, készpénzfizetéssel eladó. 
Tel.: 06/20-298-5828.

96 m2-es családi ház eladó. Központi 
fűtés, gáz- és vegyes tüzelés, fúrt kút. 
Ugyanitt kukoricamorzsoló eladó. Tel.: 
06/59-300-129.

100 m2 -es modern családi ház eladó 
Karcagon, a Forint utcán. Bővebben: 
www.ingatlan.com. Érdeklődni: 06/30-
433-9264-as számon 16-20 óráig, hét-
végén egész nap.

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

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

Karcagon belvárosi 55 m2-es kétszo-
bás, erkélyes, földszinti lakás eladó. 
Tel.: 06/30-683-2647. 

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

Amstaff anyától és német juhász apá-
tól 4 db 4 hónapos szuka kutya oltva, 
féregtelenítve eladó. Tel.: 06/30-929-
3851, 06/30-229-5636. 

Vegyes
Trapézlemez többféle színben kap-
ható 1.450 Ft/m2-től (kerítésnek, tető-
nek, garázsnak). Tel.: 06/30-265-4197.

Indukciós főzőlap, autórádió, elektro-
mos masszírozó, mosógép, bevásár-
lókocsi, gáztűzhely, állóventilátor el-
adó. Tel.: 06/20-572-6285.

Jó állapotú, bontott hódfarkú cserép, 
nagyméretű tégla, faanyag, nyílászá-
rók eladók. Tel.: 06/30-312-2728.

Kombinált gyalugép, MTZ-50-es gép, 
körbálás búzaszalma, hereliszt eladó. 
Tel.: 06/20-323-9901.

Eladó 3 hónapra való gyári csoma-
golású (270 db) SENI SUPER PLUS (2-
es, M-es) pelenka, nagyméretű Yukka 
pálmák, Hajdu tárcsás mosógép (jó ál-
lapotú), EL-GO rokkantkocsi, háromke-
rekű benzinmotoros rokkantkocsi, ro-
tációs kapa (HP BRIGGS típusú), vasta-
licska, szoba WC. Tel.: 06/20-323-2128.

Padlásfeljáró létra, kőműves bak, 2 db 
fotel, porszívó, fénycsőarmatúra, rámás 
tükör, mechanikus gérvágó, ventilátor 
(alkatrésznek), és sok egyéb eladó, pl. 
ruhaneműk. Tel.: 06/30-849-2295.

9 személyes kisbuszt bérelnék július 
közepére. Tel.: 06/20-258-8997.

Fésülködőasztal (fehér, 6.000 Ft) és 
cipősszekrény (fehér, 6.000 Ft), mind-
kettő szép állapotban eladó. Tel.: 
06/30-850-7819.

Eladó Hajdu mosógép és asztal (4 db 
székkel). Tel.: 06/70-654-3375. 

Elektromos fűnyíró eladó. Ár: 6.500 
Ft. Tel.: 06/59-887-269.

Eladó 2 db 26-os női MTB kerékpár, 
kőműves talicska és 30 méteres slag. 
Tel.: 06/30-293-4076.

Eladó elektromos kerékpár, jó állapo-
tú EL-GO moped, négykerekű rokkant-
kocsi, Suzuki tetőcsomagtartó, 4 faj-
ta szalagcserép (100-150-200-250 db), 
B-30-as tégla (új és bontott), nagymé-
retű tégla, 4 db 220 cm-es gangoszlop 
(beton). Tel.: 06/30-266-2859.

Elektromos kerékpár, mosógép, centri-
fuga, benzines fűkasza, vastagvázú 24-
es és 28-as női-férfi kerékpár, fűnyíró, 
összecsukható elektromos rokkantkocsi 
eladó. Tel.: 06/30-355-7875.

Eladó egy ipari Textima gyorsvarró-
gép, 1 db ipari, 3 szálas Interlock, 1 
db 140x60 cm-es, 9 fiókos, fehér szek-
rény, 1 db 2x1 m-es zártszelvényből 
készült szabászasztal (fehér bútorlap-
pal). Érdeklődni reggel 10 órától este 
19 óráig. Tel.: 06/30-480-9442.

Eladó 1 db Hausmeister porszívó (új-
szerű állapotban, 1000 W-os), 1 db 
száraztésztakészítő-gép, ProUser (12 
V, 10 a) akkumulátortöltő. Érdeklődni 
reggel 10 órától este 19 óráig. Tel.: 
06/30-480-9442.

Szövőszék anyaggal és fonállal eladó. 
Ugyanitt Kinetic segédmotor-kerék-
pár eladó. Tel.: 06/30-421-1071, 06/30-
455-6092.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár-cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi 
szövet- és bársonynadrág, bőrkabát 
varrását rövid határidőre vállalom! 
Tel.: 06/59-887-269.

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

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

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

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

Növényvédelmi szakirányítást, szerző-
déskötéssel, számlaképesen vállalok. 
Kenyeres László okleveles növényor-
vos, tel.: 06/30-785-0690.

Földet bérelnék Biharnagybajom, Kar-
cag, Kaba, Nádudvar, Nagyrábé, Püs-
pökladány, Sárrétudvari térségében. 
Ár megegyezés szerint. Tel.: 06/70-370-
1149.

Utánfutóval kisebb-nagyobb fuva-
rokat vállalok, akár távolságit is. Tel.: 
06/30-265-4197.

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.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
 - Gépészmérnök, tervezőmérnök (Kisújszállás),
 - Gépésztechnikus, technológus (Kisújszállás),
 - Minőségbiztosítási technikus - IFS megbízott (Karcag),
 - Általános irodai adminisztrátor (Karcag),
 - Könyvelő, analitikus könyvelő, adatrögzítő (Kisújszállás),
 - Egyéb számviteli foglalkozás - könyvelő (Kunmadaras),
 - Bolti eladó (Kunmadaras, Karcag),
 - Növénytermesztő - trakrorvezető - egyszerűsített foglalkozás 

(Berekfürdő),
 - Kisállatgondozó (Kisújszállás),
 - Szerkezetlakatos (Karcag),
 - Forgácsoló (Karcag),
 - Hegesztő, lángvágó (Karcag),
 - Kőműves (Karcag),
 - Víz-gáz és központi fűtésszerelő - vasipari munkás (Kisújszállás),
 - Épületvillamossági szerelő (Karcag),
 - Egyéb, egyszerű építőipari foglalkozás - betonminta-vételező 

(Karcag),
 - Targoncavezető - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Tehergépkocsi-vezető – „B” kat. jogosítvány szükséges (Kisúj-

szállás),
 - Rakodómunkás - anyagmozgató, egyszerűsített foglalkozás 

(Karcag),
 - Raktárkezelő - raktáros (Karcag),
 - Gyorséttermi eladó (Szajol),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szál-

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

lítási foglalkozás - segédmunka (Kisújszállás, Karcag),
 - Egyéb, egyszerű építőipari foglalkozás - egyszerűsített foglal-

kozás (Karcag),
 - Egyéb, egyszerű építőipari foglalkozás - asztalos, szerkezetla-

katos (Kisújszállás),
 - Egyszerű mezőgazdasági foglalkozás - állatgondozó (Karcag),
 - Juhász - egyszerűsített foglalkozás (Berekfürdő),
 - Nevelőszülő (lakóhely szerint).

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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SPORT HIRDETMÉNYEK

Megyei I. osztályú bajnokság
2017. május 20. (szombat)
Tószeg – Karcag 3-2 (1-2)

A karcagi csapat győzelmi remé-
nyekkel indult a kiesés szélén álló 
Tószeg ellen. Amint az később ki-
derült, egészen más eredmény szü-
letett. A vendégegyüttes az alábbi 
összeállításban vette fel a küzdel-
met a hazaiak ellen: Fekete-Kovács 
L., Orosz, Szőke N., Hamar, Farkas 
S., Szentannai, Szívós G., Terjék, 
Kupai K., Székely.
Cserék: Daróczi, Sípos, Szívós Gy. 
Edző: Orosz István.

A karcagi csapat rögtön táma-
dólag lépett fel. A 7. percben Far-
kas S. több hazai játékost is ki-
cselezett, majd 17 méterről a jobb 
alsó sarok mellé lőtt.

Egy perc elteltével megszüle-
tett az első gól. 

Hamar szögletébe Gyurkó, a 
hazaiak kapusa ujjheggyel bele-
ért, és a labda Szentannai elé ke-
rült, aki egyből a kapura fejelte. 
A védők a gólvonal előtt felszaba-
dítottak, és Szívós G. félmagasan 
a hálóba lőtt (0-1).

A 9. percben gyors vendégakció 
után a középre gurítást Szívós G. 
nagy helyzetben a kapu mellé pör-
gette. A 15. percben Székely lefu-
totta védőjét, beadását Szívós G. a 
jobb alsó sarok mellé helyezte.

A 17. percben Hamar ellépett 
a bal oldalon, Kupai elé passzolt, 
aki Székelyhez továbbított A csa-
tár beadását Szívós G. a bal alsó 
sarokba helyezte (2-0).

A 19. percben Székely átadásá-
val Terjék betört a 16-oson belül-
re, közeli lövése azonban elment 
a bal alsó sarok mellett (0-2).

A 20. percben újabb karcagi akció 
után Székely és Terjék volt a labda 
útja, de Szívós G. közeli lövését egy 
védő még a gólvonal előtt szögletre 
rúgta. A 21. percben Terjék becselez-
te magát a 16-oson belülre, átadását 
Székely a jobb kapufára rúgta. A 22. 
percben Kurucz lövését Fekete bra-
vúrral védte. A 31. percben Pap V. 
egy csel után a vetődő Fekete mel-
lett a bal alsó sarokba helyezett (1-2).

A 43. percben Monoki nagy len-
dülettel ment a labda után, de nagy 
erejű lövése elzúgott a felső léc fö-
lött. Az 50. percben Monoki egy-
más után kétszer is lőtt, de Fekete 
vetődve hárítani tudott. A 69. perc-
ben egy jobb oldali támadás során 
az üresen hagyott Kása a kiindu-
ló Fekete mellett a bal alsó sarok-
ba emelt (2-2).

A 75. percben az eleső Kovács L. 
kezével hozzáért a labdához, ame-
lyért 11-es járt. A büntetőt Kása a 
bal sarokba lőtte (3-2).

A karcagi csapat biztos győzel-
met engedett ki a kezéből. A tó-
szegiek úgy ünnepeltek, mintha 
bajnokságot nyertek volna.

B.I. 

Vereség Tószeg ellen
L A B D A R Ú G Á S

Fotó: KLBK

Meghívó
A Kunhalom Polgári Kör nyári szünet előtti záró programját június 6-án (kedden) 17 

órától tartja a Déryné Kulturális Központ klubtermében.
Téma: a XXV. Nagykun Diák Sportviadal kupagyőztese a Karcagi Nagykun Reformá-

tus Gimnázium. A meghívott testnevelők és versenyzők élménybeszámolójára kerül sor az 
elnyert trófeák bemutatásával.

Az összejövetelen megemlékezünk a kör alapítójáról, Körmendi Lajos íróról is születés-
napja alkalmából.

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!
dr. Varga Gyöngyi, a klub elnöke

2017. május 20-án a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Férfi Kézi-
labda Bajnokságban megrendez-
ték az utolsó fordulókat is, ezzel 
kialakult a bajnokság végső sor-
rendje. Örömteli, hogy együtte-
sünk az utolsó fordulóban a már 
bajnok Martfűt is le tudta győzni, 
29 pontot gyűjtött, 14 győzelem-
mel, 1 döntetlennel és 5 vereséggel, 
bronzéremmel zárta a 2016/2017-
es szezont. Jövőre folytatjuk.

Az NB II déli csoportjában sze-
replő juniorok is befejezték a küz-
delmeket, ők a 10. helyen végeztek.

Major

Bronzéremmel zártak a megyei bajnokságban
K É Z I L A B D A

Meghívó
a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézményének

2017. június 7. (szerda)
16 óra 45 perctől kezdődő

SZABADTÉRI KONCERTJÉRE.
A rendezvény ideje alatt bemutatót tart az iskola 

képzőművészet tanszaka.

Helyszín: a Kossuth téri f ilagória
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!


