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Nagy sikert aratott a Nem-
adomfel Együttes koncertje a 
Déryné Kulturális Központban 
május 25-én, hétfő délelőtt. A 
kisújszállási székhelyű „Jessi 
és Társai” Alapítvány által szer-
vezett eseményre a térség több 
mint tíz intézményéből érkez-
tek a sérültek és az épek.

Másfél évvel ezelőtt szülői kez-
deményezésre indult el a „Jessi 
és Társai” Alapítvány munkája 
abból a célból, hogy minden nap 
élményeket adjanak a fogyaték-
kal élő embereknek. Az alapít-
vány a nevét Szilágyi Jessicáról 
kapta, aki 22 évvel ezelőtt, a szü-
letésekor oxigiénhiány következ-
tében súlyos értelmi fogyatékos 
és mozgássérült lett. Szilágyi La-
jos így nemcsak a kuratórium el-
nökeként, hanem érintett szü-
lőként is köszöntötte a közön-
ségben ülőket, és felkonferálta 
a Nemadomfel Együttest. - Nem 
titkolt célunk, hogy egy kicsit lát-

tassuk azt, hogy mennyire jó bol-
dogan és harmonikusan együtt 
élni egy olyan emberrel, aki egy 
kicsit más, mint mi vagyunk. Le-
het, hogy sokkal több örömöt 
ad, bár lehet, hogy sokkal több 
szervezést igényel az ő élete és 
a vele való együttélés – mond-
ta Szilágyi Lajos a felvezetőjében, 

majd a Nemadomfel Együttes lé-
pett a színpadra, akik talán az el-
hangzott soroknak az egyik leg-
hitelesebb képviselői. A formáció 
ugyanis egy olyan integrált zene-
kar, ahol a rutinos zenészek mel-
lett a szólisták kivétel nélkül sé-
rült előadók.

(Folytatás a 4. oldalon...)

Nemadomfel – Élményadó koncert a Dérynében

A Magyar Országgyűlés hét évvel ezelőtt nyilvánította júni-
us 4-ét, a trianoni békediktátum aláírásának napját a nemze-
ti összetartozás napjává. Karcagon 2007 óta tartunk megem-
lékezést ehhez a naphoz kapcsolódva.

Idén június 2-án (pénteken) a református templom előtt gyüleke-
zett az emlékező közösség. A városvezetők és a karcagi iskolák jelen-
lévő pedagógusainak, diákjainak köszöntése után a Himnusz a Nagy-
kun Honvéd Banda közreműködésével csendült fel. Karinthy Frigyes 
Levél kisfiamnak című művét Gánóczy Ferenc középiskolai tanár 
szavalatában hallgathattuk meg, majd felhangzott a Székely Himnusz 
gyönyörű dallama is a rezes hangszerek tolmácsolásában. 

(Folytatás a 4. oldalon...)

A nemzeti összetartozás napja

Ha június utolsó hétvégéje, 
akkor Birkafőző Fesztivál Kar-
cagon! Jövő héten, június 23-24-
én rendezik meg a térség egyik 
legnagyobb gasztronómiai ese-
ményét, a XIX. Karcagi Birkafő-
ző Fesztivált. A rendezvény idén 
is a Múzeumparkban és a Kos-
suth téri parkban várja az érdek-
lődőket. A fesztivál előkészüle-
teiről, a programokról Szepe-
si Tibor főszervezővel, a Déryné 
Kulturális Központ igazgatójá-
val beszélgettünk.

- Jövő héten rendezik meg a 
Birkafőző Fesztivált. Hol tarta-
nak most az előkészületek, mi-
lyen teendők vannak még a prog-
ramig?

- Az időarányos feladatokat el-
végeztük az előző hetek, hóna-
pok során. Jelenleg még a részletes 
megbeszélések zajlanak a rende-
zésben, szervezésben a résztvevők-
kel. Ennek megfelelően napi kap-
csolatban vagyunk szinte minden 
érdekelttel, a különböző területek 
képviselőivel. Folyamatos a neve-
zések feldolgozása, a főzők érte-

sítése, az engedélyek átadása és a 
nyomdai anyagok előkészítése. A 
következő héten a meghívók, pla-
kátok terjesztése, szórása, a terü-
leten lakók kiértesítése és a kar-
szalagok átadása történik meg.

- Mire kell majd figyelni a fesz-
tivál ideje alatt, illetve az azt meg-
előző napokban? 

- A terület bővítésének lehető-
ségét folyamatosan vizsgáltuk, és 
vizsgáljuk idén is. A tavalyi évhez 

képest csak kicsi vál-
toztatás lesz a szín-
pad elhelyezése miatt, 
amelyet a jogszabályi 
változások betartá-
sa céljából kell meg-
tennünk. Így az érin-
tett helyeken útlezá-
rásra kell készülni. A 
Püspökladányi úton, 
az Ifjúsági Házig ter-
jedő szakaszon kéz-

műves áru-
sok lesznek, de marad a 
jól bevált Borudvar is a 
Kálvin utca 5. szám alat-
ti iskola udvarán.  

- Mennyien fognak 
főzni, maradt-e üres fő-
zőhely?

- A tavalyi évhez ké-
pest növeltük a főzőhe-
lyek számát. Jelenleg a 
megnövelt létszám elle-
nére is közel egy hónap 
alatt minden hely elkelt. 
Ha esetleg akad vissza-
mondás, azonnal van a 
helyérére jelentkező. A 
szabályok nem módosul-

tak az előző évekhez képest. A pa-
pírmunkákat ugyanúgy el kell vé-
gezni a szabályok betartása miatt. 
A tűzoltó készülékek ellenőrzése, a 
behajtási térkép, a befizetési igazo-
lás azonban a szokásos módon zaj-
lanak. Már most meg kell köszön-
nöm a főzők hozzáállását, hiszen 
nagyon gördülékenyen, eddig ha-
táridőre megtörténtek azok a szük-
séges feladatok, amelyek a zavarta-
lan megrendezéshez szükségesek.

- Mennyi birkapörkölttel készül-
nek a vendégek számára? Lehet-e 
eleget főzni a hungarikum karca-
gi birkapörköltből egy ilyen ese-
ményre?

- Az előkészületek és a jelent-
kezések alapján azt kell monda-
nom, hogy csak reménykedni és 
bízni tudok ebben. Minden év-
ben azon dolgozunk, hogy aki 
egy kicsit később, vagy csak az 
esti koncertekre érkezik a város-
ba, az is gasztronómiai élmény-
hez jusson a birkapörkölt révén. 
A város vendéglátóhelyei is ilyen-
kor ezt ajánlják legjobban az étla-
pon. Ez a nap a karcagi birkapör-
költről szól elsősorban, így nincs 
az a mennyiség, amely ne találna 
gazdára.

(Folytatás a 4. oldalon...)

Jövő héten Birkafőző Fesztivál

A rendezvényen Sági István, a Karcagi Tankerületi 
Központ igazgatója mondott emlékező beszédet

A versenyen egyre több gyerek is fakanalat ragad 

Képünkön a tavalyi győztesek, a Csontos család tagjai
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok
Kis, nagy könyv
(Füred válogatott flórája 

és faunája)

Bevallom, „loptam” a címet az 1964-ben 
készült amerikai filmcímből, amely Thomas 
Berger hasonló című regényéből készült. Sem-
mi összefüggése sincs persze ezekkel a mű-
alkotásokkal ennek a kis, színes zsebkönyv-
nek. Az amerikai társadalomrajz, Harka Ákos 
könyve pedig természetrajz. Tiszafüred fló-
rája és faunája a témája, na és persze a ha-
lak. Mivel a szerző már jó néhány éve a Ma-
gyar Haltani Társaság elnöke is, nemcsak a ti-
szafüredi „lokálpatrióták doyenje”. E hasábo-
kon már többször írtam róla, és az általa „el-
követett” fantasztikus munkáról, kiváló stílus-
ban, „népszerű” tudományos ismeretterjesz-
tés a régió talán legszínesebb és legizgalma-
sabb természeti környezetéről, a Tisza-tó élő-
világáról.

Persze több is annál, és itt most kényte-
len vagyok a szerzőt pontosan idézni: „Meg-
győződéssel vallom, hogy a természetisme-
ret nélkülözhetetlen része a honismeretnek, 
és hogy ebben az értelem mellett az érzel-
meknek is meghatározó szerepe van.” 

De nemcsak több ez a kis könyvecske, mint 
a hozzá hasonló magas szintű, mégis közért-
hető tudományos ismeretterjesztő munkák, 
hanem bizonyos értelemben összegzés is. A 
szerző 1990-től napjainkig, különböző orgánu-
mokban megjelent rövidebb-hosszabb tudo-
mányt népszerűsítő írásait gyűjti egybe. A füre-
di táj őstörténetével kezdi és eljut napjainkig; 
a természetvédelem fontosságát nem szá-
raz didaktikai szigorral kihangsúlyozva, ha-
nem olyan kedves, közvetlen emberi szavak-
kal, hogy aki elolvassa, azt már utána soha 
nem kell figyelmeztetni a természeti környe-
zet megóvására. Nem programokban és kam-
pányokban gondolkodik a továbbiakban, ha-
nem beivódik életformájába. 

A könyv szerkesztése is zseniális; centru-
mában a „Rövid hírek és megfigyelések” c. fe-
jezet van, amelyben a tiszavirágzástól kezd-
ve, az imádkozó sáska újabb tiszafüredi észle-
lésén, az énekesrigó urbanizációján át, a ke-
leti sün kerti megjelenéséig, számtalan érde-
kességgel találkozhatunk. Majd a Halak vilá-
ga fejezetben az év haláról, a harcsáról olvas-
hatunk újdonságokat és furcsaságokat, ami 
még az öreg „harcsavadászokat” is meglep-
heti. Szól a katasztrofális cianidszennyezés 
körülményeiről (egy 2000-es cikkét teljes egé-
szében újraközölve), és a cianidszennyezés 
10. évfordulóján lejegyzett pontos helyzetér-
tékelésről. 

Beszámol az új halfajok megjelenéséről, 
amelyeket 1978 óta, kitartó megfigyelő mun-
kával – többnyire egyedül – ő fedezett fel. (A 
bolgár törpecsíktól kezdve a kaukázusi törpe-
gébig.)

„Tiszafüredről természetkedvelőknek, hal-
barátoknak” a címe ennek a kis, nagy könyv-
nek, amelyről csak szuperlatívuszokban lehet 
beszélni, s csak szégyenkezhetek, mert ennél 
az ismertetésnél jóval többet érdemel.  

 -ács-

Magam sem tudom hányszor olvastam el az utolsó leveledet, 
lassan már kívülről fújom a sorokat. Szinte hallom a leírt sza-
vakat, mintha csak beszélgetnénk a verandád árnyékokkal át-
szőtt félhomályában, ahogy tettük azt hosszú éveken át. Szeret-
tem ezeket a délutánokat, a hosszú beszélgetéseket könyvekről, 
versekről és a lélek dolgairól. Olyan szenvedéllyel tudtál mesél-
ni a költészetről, a prózáról, de még a verstanról is, amire iga-
zán csak azok képesek, akiknek a szíve valamikor eggyé vált az 
irodalommal. 

Lassan harminc éve ismerlek, a diákod voltam, a „szívednek 
kedves diákod”, ahogy Te mondogattad. 

Nézem a fényképed, s nem akarom elhinni, hogy már nem 
vagy. Olyan valósnak látlak, mint közel három évtizeddel ez-
előtt, amikor először beléptél a 2. b osztály ajtaján. Őszinte lel-
kesedéssel beszéltél nekünk az irodalomról, gondolkodni taní-
tottál, saját véleményt formálni költészetről, prózáról. Azt val-
lottad, hogy az irodalom tág fogalom, mindenkinek joga van 
önálló véleményt megfogalmazni még akkor is, ha csak sarjadó 
lelkű kamasz az illető. A világra éppen csak rácsodálkozó, nyi-
tott szívű tizenévesek voltunk mi is akkor, de egyben sérüléke-
nyek és dacosak is. S lám, Te ezt is nagyszerűen tudtad kezelni, 
mert volt egy titkos fegyvered: a humorod. Rövid időn belül a 
cinkosunk lettél, az, aki sosem „árulta be” a csínytevőket, a há-
zi feladatot elfelejtőket, az ábrándozókat. Mégsem volt soha ká-
osz az óráidon, volt helyette demokrácia, szabad véleményalko-
tás, s ha kellett, akár lelkizés is. Partnerként kezeltél bennünket, 
és pont emiatt tiszteltünk igazán. Sokszor még a szünetekben is 
nálad lebzseltünk a könyvtárban. Ez volt a Te várad, a könyvek 
pedig a bástyák benne. Olyan voltál, mint egy hatalmas tölgyfa 
a mező szélén, aki élelmet ad az ágain ücsörgő madaraknak, és 
árnyékot az arra tévedő vándoroknak. 

Tanár lettem én is, nem véletlenül. Kaptam hozzá elég muní-
ciót Tőled, de leginkább hitet a tanításhoz, mert „...ez egy gyö-
nyörű pálya...”, mondtad. Az irodalom pedig csodálatos „fegy-
ver”, olyan, aminek a segítségével visszatalálhatunk a gyökere-
inkhez, még akkor is, ha időnként túl messzire kerültünk tőlük. 
Ebben még a betegséged sem tudott térdre kényszeríteni. Ren-
dületlenül olvastál, alkottál, történeteket gyűjtöttél a gimnázi-
um hajdani életéből. S a humor oly sokszor visszaköszönt az ál-
talad szerkesztett „Iskolafüzetek” kultikus sztorijaiból is. Sze-
retted ezt a várost, nagyon is. Érdekelt a múltja, a jelene. A keze-

id között éledhetett újra gyönyörű díszkötésben Ujj Péter mél-
tatlanul feledésbe merült műve, a „Zádor és Ágota”, vagy a kar-
cagi pásztorkodásról szóló gyűjteményes kötet, amit Te szer-
kesztettél. 

Eszembe jut az utolsó, csaknem egy évvel ezelőtti találkozá-
sunk. Szeptember eleje volt, pár nappal a születésnapod előtt. 
A nap erősen tűzött, de a levegőbe már észrevétlenül bekúszott 
az ősz fanyar illata. A táskámban ott lapultak a friss novelláim, 
publikációim. Látod, Neked köszönhetem azt is, hogy elkezd-
tem írni. Emlékszem az első cikkem abban a sulis újságban je-
lent meg, amit Te szerkesztettél. Innen indultam, s Te végig ve-
lem voltál az úton. Még akkor is, amikor az életem más város-
hoz, az utóbbi néhány évben pedig más országhoz kötött. Te 
voltál a Mester, én pedig a tanítvány. Soha nem lehetek elég há-
lás a támogatásodért, a tanácsaidért, a szeretetedért, de legin-
kább azért, hogy mindig hittél bennem! Már csak ez maradt ne-
kem, az emlékeim és a levelek, amiket a hosszú évek alatt váltot-
tunk egymással. 

 Mintha megérezted volna, hogy többé már nem találkozunk. 
„Jövőre - ha még élek - feltétlenül elvárlak. Írj sokat és rendü-
letlenül!” – írtad a legutolsó leveled végén. Megígérem, hogy 
így lesz! 

S hiszem, hogy mindig ott leszel a történeteim mögött, mint 
ahogy a szeretteid, hajdanvolt kedves diákjaid, barátaid és kol-
légáid emlékeiben is. Reményik Sándor csodálatos versével bú-
csúzom Tőled. Nyugodj békében a karcagi föld csendjében! 

Reményik Sándor: Végrendelet

Fáradtságom adom az esti árnynak, 
Színeimet vissza a szivárványnak. 

Megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek, 
Mosolygásom az őszi verőfénynek. 
Sok sötét titkom rábízom a szélre, 

Semmit se várva és semmit se kérve. 
Kik üldöztek át tüskén, vad bozóton:

Kétségeim az örvényekbe szórom. 
A holtom után ne keressetek, 

Leszek sehol - és mindenütt leszek.       

Laczik-Pintér Edit

In memoriam Cselényi Barnabásné 
(1944-2017)

XIX. Karcagi Birkafőző Fesztivál
Karcag, 2017. június 23-24.

BIRKAFŐZŐK FIGYELEM!
A nevező főzők részére megbeszélést tartunk 

2017. június 20-án (kedden) 18.00 órakor a Múzeumparkban.
Helyszíni bejárásra a megbeszélés után nyílik lehetőség.

Várunk minden régi és új jelentkezőt!
Információ: 06/59-503-224

Szervezők

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
XIX. Karcagi Birkafőző Fesztiválra 

szóló beléptető karszalagok 500.- Ft-os áron elővételben 
megvásárolhatók az alábbi helyszíneken 2017. június 8-22-ig:

 - a Déryné Kulturális Központ (5300 Karcag, Dózsa György 
u. 5-7.) I. emeleti 57-es irodájában hétfő-péntek: 8.00-12.00; 
12.30-16.00,

 - az Ifjúsági Ház-Csokonai Könyvtárban (5300 Karcag, Püs-
pökladányi u. 11.) kedd-péntek: 10.00-12.30, 13.00-18.00, 
szombat 8.00-12.00,

 - június 23-án (pénteken) 16.00-21.00 óráig a Györffy Ist-
ván Nagykun Múzeum tornácán.

Szervezők

XIX. Karcagi Birkafőző Fesztivál
Kiállítások és kiállítóhelyek nyitvatartása 

2017. június 24-én (szombaton)

10.00-16.00 óráig 
 - Református Nagytemplom „Nyitott templom-temp-

lomtúra” – ingyenes program
10.00-17.00 óráig 

 - Györffy István Nagykun Múzeum (Karcag, Kálvin u. 4.) 
 - Kántor Sándor Fazekasház (Karcag, Erkel Ferenc u. 1.)
 - Nagykunsági Tájház (Karcag, Jókai u. 16.)
 - Szélmalom (Karcag, Vágóhíd u. 24.)
 - Orvostörténeti és Patikagyűjtemény (Karcag, Széche-

nyi sgt. 45.) 
 - Kövesdaráló (Karcag, Kisújszállási u. 18.)
 - Tűzoltó Történeti Kiállítóterem (5300 Karcag, Horváth 

Ferenc u. 1.) telefonos bejelentkezéssel: +36-20-924-2514

 - Az Erkel Ferenc u. 29. szám alatt található, 1773-ban 
épült parasztház csak kívülről tekinthető meg.

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 2017. június 23-án jelenik meg.

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

Bár hivatalosan a jelentkezé-
si határidő már lejárt, és meg-
kezdődtek az első kertszemlék, 
még mindig nem késő csatla-
kozni „A legszebb konyhaker-
tek” karcagi versenyhez, prog-
ramhoz. A lehetséges nevezés-
ről és az ötödik évét ünneplő 
kertprogram részleteiről Ko-
vács Szilvia programigazgató-
val, Karcag város alpolgármes-

terével beszélgettünk, aki töb-
bek között azt is elárulta, hogy 
mely kategóriák a legnépszerűb-
bek, és milyen újdonságok vár-
hatóak az idei évben.

- Nem veszem annyira szigo-
rúan a határidőt, hiszen az ed-
digi évek tapasztalata azt mutat-
ja, hogy mindig van egy-két le-
maradó jelentkező, és őket sem 
szeretném kizárni a versenyből. 
Most 85-en vagyunk, de nagyon 
szeretném, ha 100-ig nem áll-
nánk meg, és Karcag megmutat-
ná, hogy az ötéves program 100 
jelentkezővel ünnepel. A jelent-
kezési lappal egészen a második 

kertszemléig lehet nevezni. Ez az 
a határ, ameddig be tudjuk fogad-
ni a jelentkezéseket, hiszen a kertet 
minimum egyszer mindenképpen 
meg kell nézni, és ha ezt a második 
szemlén megtesszük, akkor ennek 
eleget tudunk tenni. Már megkez-
dődtek, és még mindig tartanak az 
első kertszemlék. Úgy gondolom, 
hogy az eső jót tett a kerteknek, ki-
virultak, és szépek lesznek. Bízom 

abban, hogy aki ezután kap ked-
vet, megtalál bennünket, és be 
tudja nevezni kertjét.

- Nagyon kedvelt a Mini és a 
Normál, ugyanakkor a Zártkertek 
is népszerűek. Ennek külön örü-
lök, hiszen ez azt mutatja, hogy a 
zártkertekben is megindult az élet. 
Egyre több zöldséges, gyümöl-
csös és vegyes művelésű zártkert 
jelentkezik, valamint a Közösség 
kategória is nagyon népes. Nagy 
öröm számomra, hogy az önkor-
mányzat Babos kertje volt az első 
jelentkező a Közösségi kategóriá-
ban, és az idén először Karcag ösz-
szes óvodája nevezett a program-
ba. A Balkon kategória továbbra 
is kevés jelentkezővel bír, de bí-

zom benne, hogy lesznek 
még nevezők, illetve jövő-
re még többen kapnak ked-
vet ehhez a kategóriához. 
Országos szinten nagy le-
maradásunk nincs, hiszen 
Karcagon kevés az emele-
tes, úgymond „polcos” ház, 
és ha valaki ilyenben él, ak-
kor is többnyire rendelkezik 
zártkerttel, így azzal nevez 
a versenybe. Viszont, ha va-
lakinek csak emeletes ház-
ban van lehetősége kertész-
kedni, azokat is biztatom 
arra, hogy a balkonon ala-
kítsanak ki ládákban 
zöldséges, fűszeres/
gyógynövényes kis 
ágyásokat.

- Igazság szerint ezt sem 
lehetett még véglegesen le-
zárni, hiszen mindig van-
nak, akik utólag szeretné-
nek csatlakozni. Ha ilyen 
elhatározással találom ma-
gam szemben, akkor meg-
adom a lehetőséget nekik. 
Ebben az évben feltűnő-
en sok új település jelent-
kezett a programba. Külön 
öröm, hogy olyan települé-
sek is vannak, akik egy-két év ki-
hagyás után visszajöttek. Az ed-
dig feltöltött jelentkezési lapok 
számát tekintve rekordot fogunk 
dönteni, hiszen minden települé-
sen több a nevezés az eddigiek-

hez képest. Az, hogy az új telepü-
lések mit hoznak, a jövő titka, de 
remélem, hogy az április 27-ei ko-
ordinátori megbeszélésen sikerült 
őket is olyan hasznos tanácsokkal 
ellátni, amely nyomán minél több 
jelentkezőt be tudnak fogadni „A 
legszebb konyhakertek” verseny-
be.

- Ebben az évben újításként a 
növénylapot (kinek, milyen nö-

vényei vannak a kertjében) a ker-
tesek fogják kitölteni, hiszen tu-
dom, hogy mennyire szeretnek 
otthon esténként a kertjükkel fog-
lalkozni, akár papíron is. Felír-
ják, hogy mikor mit vetettek, mi-

ből mennyi termésük volt. En-
nek mintájára szeretném, ha a 
már említett növénylapot ők töl-
tenék ki: miből volt saját, kapott 
vagy vásárolt vetőmagjuk, miből 
volt első, másod, harmad vetésük 
vagy télalávetésük, illetve miből 
mennyit termeltek? Ez újdonság 
ebben az évben, és nekünk na-
gyon sok hasznos információt je-
lent. Ennek segítségével be tudjuk 
bizonyítani, hogy mekkora ter-
melőerő van a kezében annak, aki 
otthon termel zöldséget és gyü-
mölcsöt. Azt, hogy az idei „Hasz-
nos rovarokat a kertbe!” mottónk 

mit hoz, még nem tudom, de bí-
zom abban, hogy a kertesek eh-
hez is olyan hűek lesznek, mint az 
eddigi témákhoz voltak. 

Kapás Mónika

Idén ötéves „A legszebb konyhakertek” 
– Magyarország legszebb konyhakertjei program

- Lezárult az idei program je-
lentkezési határideje. Meny-
nyien nevezték be a kertjeiket 
a versenybe?

- Mely kerttípusok a legnép-
szerűbbek idén, és melyek ke-
vésbé?

- Országos szinten mit 
lehet tudni a program-
ról? Vannak újonnan 
csatlakozó települések?

- Van-e valami különleges-
sége az idei évnek?

Az idei év mottója: 
Hasznos rovarokat a kertbe!

– Interjú Kovács Szilvia alpolgármesterrel –

Már megkezdődtek az első kertszemlék

Kovács Szilvia alpolgármester szeretné, ha Karcag 100 versenyzővel ünnepelné a program 5. évfordulóját

„A legszebb konyhakertek” programba egyre több gyerek is bekapcsolódik
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(... folytatás az 1. oldalról)
Szilágyi Lajos a koncert előtt azt is elárulta, hogy Jessicával soká-

ig jártak a Pető Intézetbe, majd egy fejlesztő intézményt keresve ta-
láltak rá a karcagi Gólyafészek Otthonra, ahol már tíz éve kollégista 
rendszerben foglalkoznak a lánnyal, valamint a Kádas György EGYMI 
is sokat segít a mindennapjaikban. - Úgy láttuk, hogy Jessinek szük-
sége van további élményekre is. Az volt a célunk, hogy ne teljen el 
úgy hónap, hogy Jessi és a hozzá hasonló társai ne kapjanak vala-
mi pluszt. Így meseterápiát, színházi előadást, néptáncot és koncer-
tet szerveztünk. Legutóbb például szolnoki vendégművészek adtak 
elő egy mesét homokanimációval a Gólyafészek Otthonban – árulta 
el a kuratórium elnöke, majd az alapítvány további terveiről beszélt. 
- A fejlesztő iskolákban a tanköteles kor 23 év, utána már nincs fej-
lesztés. Úgy látjuk viszont, hogy erre szükség van, mert ha nincs na-
pi szintű foglalkozás, akkor leépülés történik. Erre szeretnénk megol-
dást találni, és egy olyan intézményt létrehozni, ahol az élethosszig 
tartó, megfelelő szintű ellátást, gondozást és mindennapos foglalko-
zásokat biztosítani tudjuk – fogalmazott Szilágyi Lajos, aki az alapít-
vánnyal minden hónapban szervez élményalapú programokat Kar-
cagon. – A Gólyafészek Otthon gyereknapi programjához kapcso-
lódva masszőröket viszünk az intézménybe, akik nemcsak a sérül-
teket, hanem a gondozókat is megmasszírozzák – árulta el az elnök. 
Bíznak abban, hogy ez, és a további programjaik is hasonlóan sike-
resek lesznek, mint a Nemadomfel Együttes koncertje, ahol a közön-
ség együtt énekelte a dalokat az előadókkal.

Kapás Mónika

Nemadomfel – Élményadó 
koncert a Dérynében(...folytatás az 1. oldalról)

Sági István, a Karcagi Tankerü-
leti Központ igazgatója mondott 
emlékező beszédet, amelyben a 
magyarság országhatárokon át-
ívelő összetartozását hangsúlyoz-
ta. 

- A történelmi visszaemlékezé-
sen túl legyen alkalom a Kárpát-
medencei magyarság kapcsola-
tainak elősegítésére, a magyaror-
szági fiatalok külhoni magyarság-
gal kapcsolatos ismereteinek bő-
vítésére, az ezzel kapcsolatos ta-
pasztalatszerzésre – emelte ki az 
igazgató, majd arról is szólt, hogy 
a trianoni békediktátum aláírása 
olyan mély nyomott hagyott Kö-
zép-Európa nemzeteinek tudatá-
ban, amely generációk óta a mai 
napig – közvetett vagy közvet-
len módon – kijelöli, befolyásol-
ja a régió történelmét, politikai 
eseményeit. Ezek után a nagyha-
talmaknak a békeszerződés mö-
götti hibás politikai stratégiáját és 
a Monarchia felbomlásához ve-
zető eseményeket kezdte körül-
járni a megemlékezés szónoka, 
majd szóba került Teleki Pál ne-
héz helyzete is, végül rátért Tria-
non konkrét következményeire.

- A trianoni békedöntéssel Ma-
gyarország területének több mint 
kétharmad részét vesztette el, 
nagysága 283.000 km²-ről 94.000 
km²-re csökkent. Ami a népes-
séget illeti, a Horvátország nél-
küli Trianon előtti Magyarország 

18.300.000 lakosából 7.980.000 
maradt az 1920-as népszámlálá-
si adatok alapján. A Kárpát-me-
dencei magyarság 32,5%-a, tehát 
minden harmadik magyar került 
a trianoni határokon túlra. A Tria-
non utáni Magyarország viszont 
a 90%-os magyar arányával csak-
nem nemzetállammá vált, szem-
ben a területileg nyertes, ún. utód-
államokkal, ahol Csehszlovákiában 
mintegy 34%, a későbbi Jugoszlá-
viában 17,1%, Romániában pedig 
30% lett a nemzetiségek aránya, 
mindenütt meghatározó módon 
a magyarokkal – részletezte Sági Ist-
ván, majd Vörösmarty Mihály sora-
it idézte: „Isten segíts! Népeknek Is-

tene! Tedd jóra, munkássá e nemze-
tet, hogy amihez fog óriás keze, vé-
gére hajtson minden kezdetet. Add, 
hogy mit emberész és kéz kivíhat, ne 
várja mástól, mint szerencsedíjat. Ne 
szerencsedíjat várjunk, ne kölcsönt.”

- Igen, ha kell, meg kell húznunk 
a nadrágot, de tenni, tenni, tenni 
és dolgozni kell. És megtanítani 
a gyerekeinket a három legszen-
tebb dologra: a munka becsületét, 
a család becsületét és a nemzet 
becsületét visszaszerezni – zárta 
gondolatait az igazgató. Az ünnep-
ség a Szózat felhangzásával zárult, 
amelyben közreműködött a Nagy-
kun Honvéd Banda.

Erdei Orsolya

A nemzeti összetartozás napja

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 ide-
jű közalkalmazotti jogviszony.

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

Az állás betöltésének várható időpontja: 2017. július 10. 
Jelentkezni írásban 2017. június 30-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. július 07.

GAZDASÁGVEZETŐ

(...folytatás az 1. oldalról)
- Milyen újdonságok, külön-

legességek várhatóak az idei év-
ben? Miért érdemes kilátogatni 
már pénteken a programra?

- Pénteken „előprogramokkal” 
indul a fesztivál. Természetesen 
megrendezésre kerülnek a hagyo-
mányos programok, így a Juh-
szárnyék is, ahol késő délután vá-
sári komédiás előadására hívjuk a 
gyerekeket. A múzeumparki szín-
padon a szokásos rendben folynak 
a koncertek, fellépések. A péntek 
a hagyományoknak megfelelően 
a helyi együttesek bemutatkozá-
sának ideje. Először a Matchboys, 
majd este a Brain Drain együtte-
sek következnek. A két fellépés 
között pedig az est sztárvendége 
Takács Nikolas és Dér Heni lesz. 
A Borudvarban fog véget érni a 
péntek esti program, ahol idén is 
a Fülemüle Presszó Tribute Band 
zenekarral találkozhatunk.

- Milyen programok várják az 
érdeklődőket a fesztivál fő nap-
ján, szombaton?

- A felvonulást és a megnyitó ün-
nepséget követően délelőtt a folklór 
műsoroké lesz a főszerep. A karca-
gi néptánccsoportok fellépését a ka-
zah vendégek műsora fogja színesí-

teni. A gyerekekről sem feledkez-
tünk meg, de most egy másik hely-
színen, a Juhszárnyékban tartjuk 
a szokásos szombati programot, 
ami délelőtt bábelőadásból, dél-
után pedig interaktív gyerekmű-
sorból áll. Ebédidőben a Múzeum-
parkban egy fúvószenekar műso-
rát élvezhetjük. Az eredményhir-
detést követően a műsor a magyar 
nóta jegyében zajlik, ahol a meg-
szokott magas színvonalú nóta-
műsor zárja a színpadi produk-

ciókat, de nem az estet, hiszen az 
folytatódik a Kálvin színpadon. 
Először a testvérvárosunkból ér-
kező Royal Székelykeresztúr lép 
színpadra. Őket a tavalyi év ze-
nei felfedezettje, a jelenleg legtöb-
bet a rádiókban hallható Bagossy 
Brothers Company követi. Az egész 
fesztivált pedig Tóth Andi fellépé-
se, DJ Krisz műsora, majd az éjféli 
tűzijáték zárja.

Kapás Mónika

Jövő héten Birkafőző Fesztivál

Képünkön Dobos László polgármester, Nagyné László Erzsébet, 
Pánti Ildikó és Molnár Pál önkormányzati képviselők

Szilágyi Lajos az alapítvánnyal minden hónapban 
szervez programot Karcagon

A tavalyi fesztivál vendégtelepülése Mohács volt
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Karcagról indul a Tour de 
Hongrie idei legnehezebb sza-
kasza. A július 1-jén városunkba 
érkező, és innen továbbinduló 
kerékpáros körversenyről má-
jus 27-én (szombaton) a csalá-
di és gyermeknapon tartott saj-
tótájékoztatót a szervező Eisen-
krammer Károly, valamint dr. 
Fazekas Sándor földművelés-
ügyi miniszter és Dobos László 
polgármester.

Huszonkét csapat nevezésé-
ben több mint harmincöt ország-
ból érkeznek a versenyzők az idei 
Tour de Hongrie körversenyre. 

- Soha ilyen erős mezőny nem 
volt még Magyarországon, hiszen 
a Föld minden részéről jönnek 
Dél-Amerikától kezdve Ausztrá-
lián, Ázsián át Észak-Amerikáig, 
és Európából is nagyon sok csa-
pat érkezik. Tavaly volt afrikai 
szakaszgyőztesünk, ők idén is el 
fognak jönni a magyar körver-
senyre – mondta Eisenkrammer 
Károly, a Tour de Hongrie Szer-
vezőbizottságának elnöke, majd a 
Karcagról induló szakaszról be-
szélt. - A karcagi rajtú lesz a leg-
hosszabb és legnehezebb szaka-
sza az ez évi körversenynek, hi-
szen a befutó Miskolcon lesz. Oda 
érkezik a mezőny kb. 160 km múl-
va, és onnan jön a neheze, hiszen 
kétszer másszák meg a Bükk emel-
kedőit. A célig több mint 212 km 
lesz a teljes táv, és abban lesz két 
komoly bükki emelkedő – árulta 
el a szervező.

Dr. Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter örömét fejez-
te ki amiatt, hogy az ország leglát-
ványosabb kerékpáros versenye is-
mét Karcagra érkezik. - Biztos va-
gyok benne, hogy a város lakos-
ságát, de a környéken élőket is ér-
dekli ez a program, és vonzza majd 
őket, hiszen nagyon sokan bicikli-
zünk errefelé. Lehet, hogy a túrá-
ink a munkahelyre, a piacra, a vá-
ros körül található kertekbe irá-
nyulnak elsősorban, de azért a bi-
cikli szerelmeseinek érdemes erre 
a programra odafigyelni – fogal-
mazott a miniszter, aki, ha ideje en-
gedi, a távolsági kerékpározásban 
szokott részt venni. 

Dobos László polgármester is 
inkább meghagyja a sportot a pro-
fiknak. - Ez egészen másról szól, ez 
nem tömegsport, ez nem szabad-
idősport, itt kőkemény napi edzés-
ben éleződő versenyek, versenyzők 
szerepelnek, és csak ők tudják kibír-

ni azt a hihetetlen nagy távot napról 
napra – mondta a városvezető. 

- Nálunk immáron negyedik al-
kalommal jár a Tour de Hongrie 
mezőnye, és büszkék is vagyunk 
arra, hogy erre lehetőséget tudunk 
biztosítani. Innen rajtolnak a ki-
rály etapra, innen másszák meg a 
legmagasabb részeket a verseny-
zők. Nyilvánvalóan nagyon ko-
moly érdeklődés fogja ezt kísér-
ni – bizakodott Dobos László, aki 
hozzátette, hogy ehhez nívós kí-
sérőprogramokra is szükség van. 
Eisenkrammer Károly szervező el-
mondta, hogy július 1-jén, a rajt 
előtti délelőttön nagyon sok bicik-
lis program, többek között brin-
ga-párbaj és ügyességi pálya várja 
majd az érdeklődőket a városköz-
pontban, amelyre mindenkit invi-
tált: érdemes eljönni, és bringázni 
velünk!

Kapás Mónika

Negyedjére Karcagon a Tour de Hongrie

Játszóterét fogja felújítani 
a közepes és súlyos fogyaték-
kal élők ápolásával foglalkozó 
karcagi Gólyafészek Otthon a 
közelmúltban átvett adomá-
nyokból.

Adományokat adtak át a kar-
cagi Gólyafészek Otthonnak jú-
nius 1-jén (csütörtökön). A Szol-
nokon megrendezett jubileu-
mi XXV. Megyebál adománya-
iból és támogatásaiból befolyt 
1.090.000 Ft-os összeget Kovács 
Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Közgyűlés elnöke ad-
ta át Kállai Mihályné igazgató 
asszonynak, valamint a karcagi 
Ortoprofil Kft. is csatlakozott egy 
250 ezer Ft-os felajánlással az in-
tézmény támogatásához. 

- Azoknak a gondozottaknak, 
akik itt élnek, azoknak a gyere-
keknek, fiatal felnőtteknek és fel-
nőtteknek nagyon nehéz. Min-
den ember tud magán segíteni, 
de vannak olyan emberek, akik 
egész életükben a mi segítsé-
günkre szorulnak, és ha tudunk 
segíteni, akkor tennünk kell vala-

mit – kezdte beszédét Kovács Sán-
dor, akinek egyszerre jó és szív-
szorító érzés visszatérni a hely-
színre, amelynek egyik irodájá-
ban annak idején édesanyja is 
dolgozott, és ahol ebből kifolyó-
lag ő maga is számos alkalom-
mal megfordult. - Azt is tudom, 
hogy az itt dolgozóknak is na-
gyon nehéz. Emlékszem rá, fiatal 
gyermekként, amikor az irodai 
részről elmentünk az ebédlőbe, 
igyekeztem úgy menni, hogy ne 
kelljen se jobbra, se balra nézni, 
hiszen annyi gyermek, annyi em-
ber szenvedése volt ezeken az 
osztályokon, amit nehéz volt ak-
kor is feldolgozni. Nagyon nehéz 
az a munkakör, amit az itt dolgo-
zók végeznek, és minden segít-
séget megérdemelnek a gondo-
zottak és a dolgozók – folytatta, 
majd azt is elmondta, hogy egy-
értelmű volt számára, hogy a Me-
gyebálból befolyt összeget a Gó-
lyafészek Otthonnak szeretné ad-
ni. Az ötletet szerencsére sokan 
támogatták.

- Azt gondolom, ha van egy 
komoly, nemes cél, akkor köny-

nyű hozzá támogatókat találni. 
Könnyű az embereket meggyőz-
ni arról, hogy igen, van hova se-
gíteni, van hogyan segíteni, és 
örülök annak, hogy a Megyebál 
után, amikor megjött ez az ado-
mány, Szuhai Erikáék (Ortoprofil 
Kft.) is azt mondták, hogy ők is 
szeretnének ehhez csatlakozni. 
Remélem, hogy adtunk egy kis 

lendületet, ötletet, hiszen nem 
csak egy alkalommal lehet segí-
teni – mondta a megyei közgyű-
lés elnöke.

Az idén 25 éves, gyógyásza-
ti segédeszközök gyártásával és 
forgalmazásával foglalkozó Or-
toprofil Kft. nevében Szuhai Eri-
ka szólt néhány szót. Miután be-
mutatta az országos hálózattal ren-

delkező céget, elmondta, hogy 
minden szükséges eszközt biztosí-
tani tudnak a gondozottak életmi-
nőségének a javításához.

Kállai Mihályné igazgató asz-
szony köszönetét fejezte ki, és el-
mondta, hogy álmában sem gon-
dolta volna, hogy ilyen komoly 
összeget fognak kapni. 

- Régi álmunk, hogy egy uni-
ós elvárásnak megfelelő játszóte-
ret alakítsunk ki. Az intézményben 
54 kiskorú gyermek él. Ezeket a 
gyermekeket mi a közeli játszótér-
re visszük ki játszani, és nagy öröm 
lesz számukra, ha egy mai kor elvá-
rásának megfelelő játszóteret tu-
dunk létrehozni, hogy aztán dél-
előtt és délután is, a nap bármelyik 
szakában tudjanak menni játszani. 
Ezt a célt tűztük ki magunk elé, és 
nagyon örülünk ennek a szép ösz-
szegnek, amiből el tudunk indul-
ni ezen az úton – mondta az igaz-
gató. Az adományátadás után meg 
lehetett tekinteni néhány osztályt, 
illetve a felújításra váró, mára kis-
sé leromlott állapotú, jelenlegi ját-
szóteret.

Erdei Orsolya

Adományok érkeztek a karcagi Gólyafészek Otthonba

Minden év májusának utolsó vasárnapján emlékezünk 
azokra a hőseinkre, akik a magyar állam fennállása óta – 
fegyverrel vagy fegyvertelenül – hazánk védelmére keltek.

A Hősök Napjának eredete az 1917. évi VIII. törvényben gyö-
keredzik, amely azt mondta ki, hogy hősi halottaink iránt tanú-
sított tiszteletünket méltóképpen le kell rónunk, a hősök em-
lékét az utókor számára meg kell őriznünk. A kommunista dik-
tatúra idején az ünnep egyszerűen eltűnt a naptárból – és ve-
le együtt a köztudatból is. A rendszerváltozást követő történel-
mi igazságtétel részeként visszakaptuk ezt az ünnepünket, rövi-
desen kiterjesztve az emlékezést az 1938 után elesett hőseinkre 
is. Karcag Város Önkormányzata nevében május 26-án Dobos 
László polgármester, Gyurcsek János alpolgármester és Ró-
zsa Sándor jegyző helyezte el az emlékezés koszorúit az első és 
második világháborús emlékműveknél, valamint az Erzsébet-li-
getnél található Levente emlékműnél.

Koszorúzás a Hősök Napján

Képünkön Kállai Mihályné, a Gólyafészek Otthon igazgatója és 
Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke
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HIRDETMÉNYEK

2017 | 05 | 31

KARCAG VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Karcagi járásban cím-
mel indult projekt végrehajtásához a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormány-
hivatal, illetve annak szervezeti egysége, a Karcagi Járási Hivatal Foglalkozta-
tási Osztálya és a Karcag Városi Önkormányzat is kapcsolódik. A cél a hátrányos 
helyzetű munkanélküliek visszavezetése az elsődleges munkaerőpiacra. A pro-
jekt nyitórendezvényét 2017. 05. 31-én a karcagi Városházán tartották. 

- Nagyon komoly a tét, a társa-
dalom fejlődése érdekében min-
denképp fontos, hogy a szerep-
lők összefogjanak. A Karcagi Já-
rásban igen sokat szenvedtünk 
attól, hogy sokaknak még nincs 
végzettsége sem. Ez a projekt eb-
ben segíthet, de nagy odafigye-
lésre, kitartásra, akaratra és tu-
dásra van szükség a sikeres vég-
rehajtásához. Biztos vagyok ab-
ban, hogy közösen sikerül előre-

lépni - fogalmazott Dobos László, Karcag város polgármestere köszöntőjében.
- Az 500 millió forint, amit a járás a foglalkoztatás bővítésére fordíthat, számotte-

vő összeg, amivel jelentős fejlődés érhető el az érintett településeken. A foglalkozta-
tottak száma országosan nem volt ilyen magas, 200 ezerrel nőtt, 5% alá esett a mun-
kanélküliség, amire az elmúlt 26 évben nem volt példa. Megyénk gazdasági teljesít-
ménye alapján az utolsó harmadból az első harmadba került, de még nem egyfor-
mán fejlett. Ezzel a projekttel a Karcagi Járás óriási lehetőséget kapott, amelynek a fi-
nomhangolása van hátra, és reményeink szerint a munkavállalók és munkaadók is él-
nek a lehetőséggel. Eredményes együttműködést kívánok a paktum tagjainak - hang-
zott el dr. Kállai Mária, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal kormánymeg-
bízott köszöntőjében.

- A feladat adott, jól kell felhasználni a forrásokat. A járásban a vállalkozók keresné-
nek dolgozókat, szakembereket, a dolgozók pedig keresnének jól fizető munkahelye-
ket, ahol jól is érzik magukat. Ezt a két dolgot kell összehangolni, végzettséget biztosí-
tani azoknak, akiknek nincs. Ha mindkét félnek segítünk, elérjük azt a célt, hogy mun-
kahelyek jönnek létre, ahol a képzett dolgozók nagyobb értéket állítanak elő. Most 
kaptunk egy lehetőséget egy bonyolult problémára, bízom benne, hogy a magyar kre-
ativitás ki tudja hozni ebből is a maximumot. Ehhez jó munkát kívánok a projektben 
részt vevőknek - mondta köszöntőjében Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Közgyűlés elnöke.

A köszöntők után Nagy-Kabai Patrícia partnerségi koordinátor előadásában bemu-
tatta a projektet.

- A Széchenyi 2020 támogatásával a „Helyi foglalkoztatási együttműködések megva-
lósítása 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 közvet-
len átfogó célja a járási foglalkoztatási együttműködés - paktum - képzési foglalkozta-
tási programjainak támogatása, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek meg-
valósításával való bővítése a járás teljes területén. A projekt konzorciumi formában va-
lósul meg, vezetője a Karcag Városi Önkormányzat, tagja a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Kormányhivatal. A projekt keretében felállításra került egy Helyi Paktumszervezet, 
amelynek küldetése egy széleskörű térségi partnerség megszervezése azzal a céllal, 
hogy azonosítsák a térség foglalkoztatási szempontból eredő problémáit és mozgósít-
sanak minden rendelkezésre álló erőforrást egy integrált közös intézkedési stratégia ki-
alakítása és megvalósítása érdekében. A projekt keretében megvalósítandó tevékeny-
ségek koordinálására, kialakításra került egy Paktumiroda (5300 Karcag, Városudvar 2.) 
- hangzott el Nagy-Kabai Patrícia partnerségi koordinátor előadásában.

A Karcagi Járás munkaerő-piaci helyzetéről Domokos Gyula, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának a vezetője 
szólt. Mint elhangzott, a nyilvántartott álláskeresők száma 2017 áprilisában a Karcagi Já-
rásban a 15-64 éves népességhez viszonyítva 7,7% (2276 fő), a megyei átlag 6,5%. So-
kan vannak köztük tartós, több hónapja, vagy akár évek óta munkanélküliek. A projekt 
célcsoportjai az alacsony iskolai végzettségűek, a 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti 
pályakezdő álláskeresők, az 50 év felettiek, a gyedről, gyesről, ápolási díjról visszatérők, 
vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek, a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülők, a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, a megválto-
zott munkaképességű személyek, a roma nemzetiséghez tartozó személyek, az inaktí-
vak és a közfoglalkoztatottak.

Az előadások után aláírták a Foglalkoztatási Paktum együttműködési megállapo-
dását.

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-traktorvezető - egyszerűsített foglalkozás (Berekfürdő),
 - Kisállatgondozó (Kisújszállás),
 - Szerkezetlakatos (Karcag),
 - Forgácsoló (Karcag),
 - Hegesztő, lángvágó (Karcag),
 - Kőműves (Karcag),
 - Víz-gáz és központifűtés-szerelő - vasipari munkás (Kisújszállás),
 - Épületvillamossági-szerelő (Karcag),
 - Egyéb, egyszerű építőipari foglalkozás - betonminta-vételező (Karcag),
 - Targoncavezető - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Tehergépkocsi-vezető - „B” kategóriás jogosítvány szükséges (Kisújszállás),
 - Rakodómunkás-anyagmozgató, egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Raktárkezelő-raktáros (Karcag),
 - Gyorséttermi eladó (Szajol), 
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozás 

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

segédmunka (Kisújszállás, Karcag), 
 - Egyéb, egyszerű építőipari foglalkozás - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Egyéb, egyszerű építőipari foglalkozás - asztalos, szerkezetlakatos (Kisújszállás),
 - Egyszerű mezőgazdasági foglalkozás - állatgondozó (Karcag),
 - Juhász - egyszerűsített foglalkozás (Berekfürdő).

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

Az állásajánlatokról további információk találhatók a Virtuális Munka-
erőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/
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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 17-18.  Dr. Terjék Imre Karcag, Duna utca 7. Tel.: 06/20-939-4650

HIRDETMÉNYEK

2017. június 16. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Programajánló
18.10 Családi és gyermeknap
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin    
 Aktuális kérdések - stúdióbeszélgetés
 Vendég: Szepesi Tibor
 Téma: a jövő héten Birkafőző Fesztivál
 Karcagi hírek - hírek, információk 
 városunkról   
 Csöppnyi csodák a „kistáncsics”-ban
 Nyugdíjas pedagógusok köszöntése
 „Határtalanul!” pályázat - Kováts Mihály 
 Tagiskola
 Megyebál támogatása a Gólyafészek 
 Otthon részére
 Háttér
 Vendég: Lévai Kálmán
 Téma: Bögöz díszpolgára lett
20.20 Kátai Bál 2017

2017. június 20. kedd
18.00 Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám – református is-
tentisztelet
19.25 Karcagi hírek

20.00 A Hit Szava – római katolikus 

szentmise

21.05 XIX. Kevi Juhászfesztivál - a szom-

bati nap összefoglalója

2017. június 22. csütörtök

18.00 Műsorajánlat

18.05 Programajánló

18.10 Megyei tükör

18.30 Soron kívüli testületi ülés 

19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 

magazin    

 Aktuális kérdések - stúdióbeszélgetés

 Karcagi hírek - hírek, információk 

 városunkról   

 Refisztár - riport

 Mezőgazdasággal kapcsolatos 

 tűzvédelem

 Olva-Show a filagóriánál    

 Kátyúk javítása Karcag több pontján

 Háttér - különkiadás

 Soron kívüli testületi ülés

 Téma: milánói pavilon

20.20 Szabadtéri koncert a filagóriánál

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. június 10.
Buzalka Annamária - Ács 
Károly

2017. június 09.
Farkas Gyöngyi - Horváth 
Zoltán

Születés
2017. május 31.
Bartha Bernadett - Laboncz 
János
Kg, Szondi utca 13.

Hanna

2017. június 01.
Kanalas Tímea - Vas Roland
Kg., Szamos utca 87.

Kevin Raul

2017. június 12. 
Farkas Ilona - Tasi Kálmán
Kg., Tiszta utca 44.

Rajmund

Halálozás
Győri Mária 
 (1928)

Csőreg Sándorné 
(Barta Julianna Katalin)
 (1944)

Rapi István 
 (1964)

Némethné Duleba Mónika 
 (1974) 

Puskás Istvánné 
(Szigeti Erzsébet) 
 (1934)

Rácz Antalné 
(Szabó Mária) 
 (1928)

András János 
 (1938) 

Június 17. (SZOMBAT)
8-13 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Június 18. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 
 Pingvin Gyógyszertár 
 (Kossuth tér) 

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

Gyógyszertári 
ügyelet

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondok köszönetet Dobos László polgármes-

ter úrnak és az önkormányzat képviselő-testületének a 
Széchenyi sgt. 5-7. számú tömblakás mögötti útszakaszon 
gyalogosan közlekedők biztonsága érdekében - a lakókö-
zösség által kérelmezett - „fekvőrendőr” kiépítéséért. 

egy lakos

KÖZHÍRELÉS
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház – 

Rendelőintézet Tüdőgondozó Intézete a kötelező egészségbiz-
tosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és ko-
rai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szű-
rővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. NM. rendelet alapján 
ajánlott tüdőszűrő vizsgálatot tart a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megye területén huzamos jelleggel tartózkodó 40 éves és ennél 
idősebb lakosok számára. A Megyei Tüdőgondozó Intézet 

2017. június 15-től – 2017. augusztus 7-ig
végzi városunk lakosainak szűrővizsgálatát

 az alábbiak szerint:

A vizsgálat helye: Karcag, Kossuth tér 11-13.
Szűrési idő naponta:
 Hétfő: 12.30-tól - 16.30-ig
 Kedd: 08.30-tól - 12.30-ig
 Szerda: 12.30-tól - 16.30-ig
 Csütörtök: 08.30-tól - 12.30-ig
 Péntek: 08.30-tól - 12.30-ig

 augusztus 7. (hétfő)  12.30-tól - 16.00-ig

A szűrővizsgálat alól mentesülnek azok a személyek, akik 
egy éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan részt vettek, illetőleg 
a tüdőgondozó intézetben gyógykezelés alatt állnak.

Kérem, hogy egészségük megóvása érdekében vegyenek részt a 
szűrésen. A tüdőszűrés a TBC-n kívül számos más betegség fel-
derítésére, szűrésére is szolgál. 40 éves kor felettieknek ajánlott. 

Kérem, hogy a szűrésre kötelezett a személyi igazolványával és 
betegkártyájával (TAJ szám) szíveskedjen a vizsgálaton részt venni.

A 40 éven aluli lakosok (munkakör ellátásához vagy tanul-
mányainak folytatásához szükséges) tüdőszűrése az alábbiak 
szerint történik: 

 - 18 éves kor alatt személyi igazolványával, betegkártyájá-
val, orvosi beutalóval, szülői kísérettel szíveskedjen meg-
jelenni,

 - 14-40 éves korig a szűrésért a jogszabályok szerint fizet-
ni kell (1.700,-Ft), valamint orvosi beutaló szükséges, pos-
tai csekket a szűrés helyén lehet kérni, a tavalyi nem meg-
felelő (a befizetett összegről számla kiállítása lehetséges), 

 - válaszboríték ellenében a szűrés eredményéről levélben ér-
tesítést küld a kórház.  

Rózsa Sándor
jegyző

Hirdetés
A Nádudvari Református Egyházközség Idősek 

Otthona Karcagi Telephelye felvételt hirdet 
Házi segítségnyújtó szolgálatába

A fényképpel ellátott szakmai önéletrajzokat az 
alábbi elérhetőségekre várjuk: 

4181 Nádudvar, Petri-Derzs u. 6-8.; 
daranyi.andrea@nadudvaririo.axelero.net 

Telefon: 06/54-527-090.

gondozónői munkakörbe.

Tájékoztatás
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. június 12-én (hét-

fő) 10.00 órától, a 3401. jelű Karcag-Kunmadaras összekötő 
út (Püspökladányi út), a 4206. jelű Karcag-Füzesgyarmat ösz-
szekötő út (Széchenyi sugárút) és az önkormányzati kezelés-
ben lévő Széchenyi István sugárút csomópontjában (ún. „Pos-
tai” csomópont) telepített forgalomirányító berendezés pró-
baüzeme a bekapcsolással megkezdődött.

A fényjelző készülék forgalomtól függő üzemmódban (gya-
logos és járműbejelentkezés alapján), hétköznap és szombaton 
05.30 és 21.00 óra között fog működni. A megváltozott forgal-
mi rendre veszélyt jelző és figyelmeztető táblák fogják felhívni a 
közlekedők figyelmét.

Kérjük, hogy a jelzőlámpa működését, a megváltozott for-
galmi rendet - különösen a gyalogosok és kerékpárosok közle-
kedését - fokozott figyelemmel kísérjék!

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága

Lapzárta: 
2017. június 19. (hétfő) 12 óra
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Ingatlan
Karcagon a főtérhez közel, 712 m2-es 
telken, teljes közművesített, lebontás-
ra vagy nagy felújításra szoruló ház el-
adó. Érdeklődni: Kacsóh utca 21. szám 
alatt. Tel.: 06/30-478-2714.

Kétszobás családi ház lakható alsóépü-
lettel eladó. Befőttesüvegek eladók. 
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 te-
lek eladó. Tel.: 06/30-358-3061.

Régi típusú parasztház, teljesen felújítva 
(a közművek is), aláfalazva, két sor szige-
teléssel eladó. Tel.: 06/30-219-6813.

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

Karcagon, a Bocskai utcában kétszobás, 
összkomfortos, téglaépítésű kockaház el-
adó. Tel.: 06/70-701-1705, 06/20-581-4356.

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 utcában. 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. 

Eladó Karcagon a Kisvénkertben egy 10 
éve épült, 1,5 szobás komfortos kis ház. 
Cserépkályha, fürdőszoba, benti WC, 
vezetékes víz, alsóépület van. Irányár: 
1,9 millió Ft. Ha van e-mail címe, küldök 
fotókat. Tel.: 06/20-563-5087. 

Eladó Karcag központjában, a vásár-
csarnoknál egy vegyes ingatlan. Az in-
gatlan üzleti része 250 m2, továbbá 
egy- és kétszobás lakások, valamint egy 
új építésű családi ház. A telek nagysága 
1200 m2, további építési lehetőség van. 
Vállalkozzon és éljen egy helyen, most 
kedvezően hozzájuthat. E-mail címre 
tudok fotókat küldeni. Tel.: 06/20-563-
5087.

Jelentős árengedménnyel eladó Karca-
gon, a Széchenyi sgt. 13. szám alatt, III. 
emeleti, 59 m2-es, klímás lakás berendez-
ve. Tel.: 06/30-540-4462.

Karcagon előkertes, összközműves, tég-
lából épült kertes ház betegség miatt 
eladó. További építkezés bontás nélkül 
megoldható. Tel.: 06/30-635-9662.

Régi családi ház, nagy gazdasági épüle-
tekkel eladó. Irányár: 6 M Ft. Cím: Karcag, 
Damjanich utca 12/b. Tel.: 06/30-850-
7819.

Régi típusú kertes ház eladó Karcagon, 
a Deák körút 63. szám alatt. Tel.: 06/30-
479-0714.

Kis ház nagy telekkel eladó Karcagon, a 
Villamos utca 27. szám alatt. Tel.: 06/30-
716-0411.

A Partos 1-ben 15 sor kertföld eladó. Tel.: 
06/30-644-9371.

Karcagon városközponti, 65 m2-es kert-
kapcsolatos lakás eladó. Tel.: 06/30-460-
2974.

Karcagon felújításra szoruló kis ház el-
adó. Tel.: 06/30-944-8364. 

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

Karcagon, a Damjanich utca 19. szám 
alatt, kétszobás, összkomfortos családi 
ház eladó. Hagyatéki bútorok, szőnye-
gek, hűtő eladó. Tel.: 06/30-499-9237, 
06/70-312-9486.

Eladó 3 szobás, tehermentes családi ház 
Karcagon, a Rába utca 27. szám alatt 
(Kisföldek). Tel.: 06/59-311-184, 06/30-
458-9526.

Állat
Kopasztott, rántani való csirke, kakas, 
jérce (3-4 kg) eladó. Vágás minden pén-
teken. A megrendelést csütörtök dé-
lig 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
Mindennemű régiség és teljes körű ha-
gyaték felvásárlás! Bútorokat, festmé-
nyeket, órákat, porcelánokat, dísztár-
gyakat, paraszti használati tárgyakat, 
eszközöket, bödönt, kannát, konyha-
asztalt, kredencet, komódot, stb. vásá-
rolnék. Tel.: 06/20-996-1346.

Trapézlemez többféle színben kapha-
tó 1.450 Ft/m2-től (kerítésnek, tetőnek, 
garázsnak). Tel.: 06/30-265-4197.

Indukciós főzőlap, autórádió, elektro-
mos masszírozó, mosógép, bevásárlóko-
csi, gáztűzhely, állóventilátor eladó. 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 csomago-
lású SENI SUPER PLUS (270 db, 2-es, 
M-es) pelenka, nagyméretű Yukka pál-
mák, Hajdu tárcsás mosógép (jó álla-
potú), EL-GO rokkantkocsi, háromke-
rekű benzinmotoros rokkantkocsi, ro-
tációs kapa (HP BRIGGS típusú), vasta-
licska, szoba WC. Tel.: 06/20-323-2128.

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

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

Eladó 4 fajta szalagcserép (100-150-200-
250 db), B-30-as tégla (új és bontott), 
nagyméretű tégla, 4 db 220 cm-es gang-
oszlop (beton), 300 cm magas zuhanyáll-
vány, 200 literes alumíniumhordó, sza-
lonnasütő (70 cm széles, 35 cm magas lá-
bakon, 9 személy részére), 220 kg-ig mé-
rő hízókaloda. Tel.: 06/30-266-2859.

Eladó egy ipari Textima gyorsvarrógép, 
1 db ipari, 3 szálas Interlock, 1 db 140x60 
cm-es, 9 fiókos fehér szekrény, 1 db 2x1 
m-es zártszelvényből készült szabász-
asztal (fehér bútorlappal). Érdeklődni reg-
gel 10 órától este 19 óráig. Tel.: 06/30-480-
9442.

Eladó 1 db Hausmeister porszívó (újszerű 
állapotban, 1000 W-os), 1 db száraztész-
takészítő-gép, ProUser (12 V, 10 a) akku-
mulátortöltő. 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.

Új 12 V-os akkumulátortöltő, gáz- és 
olaj égőfej eladó. Tel.: 06/30-324-0522.

Használt bútorok (mindenféle) alkuké-
pesen eladók Karcagon, a Nap utca 3/a 
alatt. Tel.: 06/30-200-3261.

Eladó 1 db 28-as férfi kerékpár, 1 db fel-
újított centrifuga, 1 db szőlőprés, 1 db 
szőlőzúzó, 1 db kovácsüllő. Tel.: 06/30-
245-3691.

Skif sátras utánfutó sürgősen, jó állapot-
ban eladó. Ugyanitt 380 V-os termény-
daráló (5q/óra teljesítmény), MTZ gene-
rátor, önindító, lámpák és egyéb alkat-
részek eladók. Tel.: 06/30-423-7522.

2001-es Suzuki Swift (1300 cm3, 5 ajtós, 
ezüstszínű, 140.000 km-rel, szeptembe-
ri műszakival) eladó. Irányár: 320.000 Ft. 
Tel.: 06/30-428-6511.

Karcagon eladó 1 db szintetizátor, moto-
ros dzseki, grilltárcsa, leander, 1 db női és 
1 db férfi kerékpár. Tel.: 06/59-401-316.

Eladó 1 db automata mosógép (kis hi-
bával), 1 db szárítógép, 1 db mosogató-
gép, halfőző bogrács tálalóbográcsok-
kal, 12 személyes, hiányos étkészlet. Tel.: 
06/30-425-9068. 

16-os Csepel kisfiúkerékpár első kéz-
ből eladó, és egy lábbal hajtós kismo-
tor. Tel.: 06/30-530-1134. 

1 db kertitraktor-utánfutó és 1 db javí-
tásra szoruló magas, szürke kombinált 
hűtő olcsón eladó. Tel.: 06/30-500-1841.

Masszőrágy újszerű állapotban eladó. 
Irányár: 25.000 Ft. Tel.: 06/20-360-9514.

Sötét színű dohányzóasztal (6.000 Ft), új, 
egyágú falétra (8.000 Ft), hűtőszekrény 
(200 literes, jó állapotban, 15.000 Ft) el-
adó. Cím: Karcag, Szent István sgt. 36. 

Hatfokos, kétágú létra, padlásfeljá-
ró létra (2,8 m), kőműves bak, fűnyíró, 
porszívó, férfi ruhaneműk, cipők, fotel 
(2 db), Singer varrógép és sok egyéb 
eladó. Tel.: 06/30-849-2295.

Színes TV (7.000 Ft), monitor (35.000 Ft) 
eladó. Tel.: 06/70-350-5308.

Lada Samara ajtók, ülések, generátor, 
hűtő, spoiler és gyújtáskapcsoló, stb. 
eladó. Fűnyírók és Hammond-orgona 
(két manuális láb-basszusos), varrógé-
pek eladók. Tel.: 06/59-887-269.

Eladó 1 db világos színű vitrin, TV szek-
rény, 2 db falra akasztható tölgyfa téka, 1 
db világos szobaasztal, 1 db kovácsoltvas 
előszobafal, 1 db franciaágy. Tel.: 06/70-
300-9730.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár-cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi szö-
vet- és bársonynadrág, bőrkabát var-
rását 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 válla-
lok. Sütő Kálmán ácsmester, tel.: 06/30-
584-2767.

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

Az Orgonda Agrár Kft. földet bérelne, és 
vállal növényvédelmi szaktanácsadást, 
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, Karcag, 
Kaba, Nádudvar, Nagyrábé, Püspökladány, 
Sárrétudvari térségében. Ár megegyezés 
szerint. Tel.: 06/70-370-1149.

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

Meszelést, festést, kisebb javításokat, 
kerítésfestést vállalok. Tel.: 06/70-220-
6635.

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 Karcagi Nagykun Református Gimnázium 
és Egészségügyi Szakgimnázium

pályázatot hirdet
matematika-fizika vagy matematika-informatika,

angol-informatika vagy angol-bármely, 
vagy 

informatika-bármely,
és

testnevelés-bármely,
valamint

egészségügyi szakoktató
munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.
Az állás betöltésének időpontja: 2017. augusztus 21.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 15.

A részletes pályázati kiírás megtalálható a 
www.nagykunreformatus.hu webcímen.

A pályázattal kapcsolatosan további információ az alábbi 
elérhetőségen kérhető: 06/59-311-248; (info@reformatus.eu)  
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SPORT

A Sütő Kézisuli U7-es és U8-as 
lánycsapata meghívást kapott a 
II. Metisz-Tomker kupára, amit 
Hajdúszoboszlón rendeztek meg 
május 27-én. 

A gyerekek az első mérkőzé-
sükre készültek, amit nagyon vár-
tak. U7-es korosztályban a Haj-
dúszoboszló I., a Hajdúszoboszló 
II., a Debrecen és a Sütő Kézisuli 
versenyeztek. A karcagiak a 4. he-
lyen végeztek, de ki kell emel-
ni, hogy 2 játékos kivételével csak 
óvodás korúak játszottak a csa-
patban. Nagyon ügyesek voltak. 
Az U8-as csapat óriási meglepe-
tést okozva a 3. helyen végzett. Ha 
nem akkor játszanak először, talán 
övék lehetett volna a kupa is. Az 
első mérkőzésen kikaptak a Nagy-
hegyes csapatától 9-7-re, a másodi-
kon nyertek a Hajdúszoboszló el-
len 10-2-re, a harmadik meccsen 
pedig szoros küzdelemben a Deb-
recen ellen 5-5-ös félidőt követő-
en, 10-8-ra maradtak alul.  

Edzői értékelés: - Büszke va-
gyok a gyerekekre, úgy gondolom, 
egy kiváló közösség van kialakuló-
ban. Jól éreztük magunkat a remek 

szervezésű kupán. Ha minden kez-
det ilyen könnyű volna... 

Szeretnénk megköszönni Tóth 
Imre és a Dúrógépes Kft. támo-
gatását. 

Ha van kedved egy jó közösség 
tagja lenni, szeretnéd a kézilabda 

sportágat kipróbálni és 2008. ja-
nuár 1. után születtél, JELENT-
KEZZ csapatainkba! 

Nagyné Sütő Mariann edző
Szarkáné Sütő Edina edző

Jobbágy Gergő edző

II. Metisz-Tomker kupa

Az idén is Zalakaroson került 
megrendezésre május 18-tól a nyílt 
magyar bajnokság, ahol az A cso-
portban 114, a B csoportban 146, a 
C csoportban 19 fő nevezett. 

Az előző évhez hasonlóan a B 
csoportban a hölgyek egyben a 
Junior Női (20 év alatti) Bajno-
ki címért is harcoltak. A kilenc-
napos verseny nagy kihívást jelen-
tett minden résztvevőnek. A ta-
valyi évben Egyed Judit a 3. he-
lyen végzett a Junior Női Bajnok-
ságban, és a KVG Kft., valamint a 
Karcagi SE támogatásával ismét 
elindulhatott a versenyen. A B cso-
port erősségét mutatja, hogy itt 12 
nemzetközi mester, 14 Fide mes-
ter, 1 női nagymester, és Judit-
tal együtt 4 női Fide mester neve-
zett. Előzetesen 9 mérkőzésből az 
5 pont elérése volt a célkitűzés, va-
lamint a Junior bajnokságon a do-
bogón végezni. A verseny jól kez-
dődött, hiszen sikerült a kötele-
ző győzelmet megszerezni az első 
két fordulóban. A jó kezdés ered-
ményeként megkapta a 3. forduló-
ban a 2. kiemelt Szeberényi Ádám 
nemzetközi mestert. A mérkőzést 
a tőle megszokott nagy lendület-
tel kezdte, nem ijedt meg az ellen-
felétől, és felvállalta a bonyolult 
taktikai állásokat, amiben ellen-
felét túljátszva gyalogelőnyt szer-
zett a végjátékra. Sajnos itt egy pi-

cit elbizonytalanodott, így a győ-
zelem küszöbén döntetlent aján-
lott ellenfelének, aki azonnal el is 
fogadta. A következő fordulóban 
Judit egy Fide mester ellenfelet ka-
pott, aki próbálta kerülni a takti-
kai bonyodalmakat az előző par-
tinkból tanulva. Amikor sikerült 
egy kis életet lehelni a statikus ál-
lásba, sajnos hibáztunk, ami miatt 
vereség lett a parti vége. Ezután is-
mét egy izgalmas mérkőzés követ-
kezett, ahol egy rutinos cseh ver-
senyző ellen kellett megpróbálni 
nyerni. Judit mindent elkövetett, 
és ismét vállalta a taktikai bonyo-
dalmakat, ahol egy nehéz végjá-
tékban fordította a maga javára 
a mérkőzést, és szerezte meg ezzel 
a győzelmet. A következő fordu-
lóban egy lengyel ellenféllel szem-
ben kellett volna sötéttel nyerni, 
de tanulva a korábbi mérkőzése-
inkből, semmit nem csinált a táb-
lán, csak a taktikai harcot kerül-
te el mindenáron, így a mérkőzés 
döntetlennel ért véget. A követke-
ző napon Judit világossal kezdett 
egy idős nemzetközi mester el-
len. Mindenképpen győzni szere-
tett volna, azonban a megnyitás-
ban felcserélt két lépést, amit ru-
tinos ellenfele kihasznált, és egy 
egyenlő állás alakult ki, amit a 
végjátékig nyúztak, de ismét dön-
tetlen lett az eredmény. A követ-

kező fordulóban egy igazán ne-
héz ellenfelet kapott Ianov Viktor 
nemzetközi mester személyében. 
Régi ismerős, megalkuvás nélkü-
li harcos, aki nyert már a hagyo-
mányos berekfürdői versenyün-
kön is. A játék a papírforma sze-
rint alakult, Judit sötéttel próbált 
fogást találni ellenfelén, aki vil-
lámgyorsan válaszolt a lépései-
re, míg nekünk vészesen fogyott 
az időnk a pozíciós csatározás so-
rán. Azonban az időzavarban si-
került taktikai úton előnyös állás-
hoz jutni, ahol ellenfelünk 30 perc 
gondolkozás után elfogadta a dön-

tetlen ajánlatot. Ezzel a bravúros 
eredménnyel sikerült a kitűzött 
5 pontot elérni az utolsó fordu-
ló előtt, és tulajdonképpen a do-
bogó is biztosnak látszott a Juni-
orok között, hiszen csak rosszabb 
mezőnyérték-számítással voltunk 
a 2. helyen. Ennek tükrében nagy 
izgalommal vártuk az utolsó for-
dulóbeli ellenfelet. Ekkor derült 
ki, hogy amennyiben címvise-
lőt kap Judit, és sikerülne győz-
ni, akkor teljesítené a női nemzet-
közi mesteri normát is, amire ad-
dig nem is gondoltunk. A párosí-
tás azonban ezt gyorsan keresz-

tülhúzta, hiszen egy erős ukrán 
fiatalember lett az ellenfél, de ő 
még nem címviselő, így nem tel-
jesült az a feltétel, hogy 5 címvise-
lő ellen játszik a versenyen. A ri-
válisok párosítása könnyebbnek 
tűnt, így nagyon nehéz mérkő-
zésnek ígérkezett az utolsó parti. 
Ennek megfelelően Judit aktívan 
kezdett, és felvállalta a bonyodal-
makat, azonban egy pontatlan lé-
pés vereséget eredményezett. A ri-
válisok egy kivétellel nem tudtak 
ellenfelük fölé kerekedni, így sike-
rült a Junior Női Bajnokságban 
előrelépni, és a 2. helyen végezni. 
Juditon kívül Egyed Zsolt is részt 
vett a versenyen, ahol ő is 5 pontot 
szerzett, és neki is sikerült tarta-
nia a döntetlent nemzetközi mes-
ter ellenfele ellen. A szereplés na-
gyon jónak mondható, hiszen Ju-
dit még most lesz 17 éves, és játé-
ka jelentős fejlődést mutat az elő-
ző időszakhoz képest, ami remél-
hetőleg sikeres válogatott szerep-
lést eredményez az idén. Fejlődé-
séhez elengedhetetlenek az ilyen 
versenyek, ahova a támogatók se-
gítségével tud csak eljutni, akik 
évek óta segítik a minél jobb ered-
mények elérésében. Ezért külön 
köszönetet mondunk a KVG Kft.-
nek és a Karcagi SE-nek.  

Egyed Zsolt

Sikeres szereplés az U20-as női bajnokságban
S A K K

K É Z I L A B D A A S Z TA L I T E N I S Z
Az NB III-ban lejátszotta utolsó mérkőzését a Kováts DSE 

csapata.
Jászberény UNION ASE - Kováts DSE Karcag: 9-9
Karcagi győzelmek: Páros: Skumáth István-Imrei Ferenc
 Egyéni: Skumáth István 4 győzelem
  Imrei Ferenc 2 győzelem
  Szepesi Bence 2 győzelem

A rangadó nagy küzdelmet és igazságos pontosztozkodást ho-
zott, ahol Skumáth István nagyszerű, 100%-os teljesítménye na-
gyon fontos volt. 

Az idegenbeli pontszerzéssel csapatunk veretlenül nyerte az 
NB III dél-alföldi csoportját, és jogot szerzett az NB II-ben va-
ló indulásra.
Megyei I. osztályú csapatbajnokság: 
Kováts DSE II. - Tiszafüredi ASE I. 

Mivel az ellenfél nem jelent meg, csapatunk kapta a két baj-
noki pontot.
Megyei II. osztályú csapatbajnokság: 
Tiszafüred ASE II. - Kováts DSE III.: 9:1

Az egyetlen karcagi győzelmet Pekár Nikolett szerezte.
Jászapáti VSE-Kováts DSE III.: 9:1

A karcagi csapat győzelmét Nyíri László szerezte.
Kováts DSE IV. - Jászapáti VSE: 7:3
Karcagi győzelmek: Páros: Nagy Sándor-Kun Szabolcs 

 Egyéni: Kun Szabolcs 3 győzelem 
  Hérmán Sándor 2 győzelem
  Nagy Sándor 1 győzelem 
  (1 mérkőzésől)
Szoros mérkőzések, nagy küzdelem jellemezte az összecsapást.

Csornai Csaba

Szoros mérkőzések, nagy küzdelmek

Egyed Judit még csak 17 éves lesz, de játéka mesteri


