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A magyar forradalom és 
szabadságharc 170. évforduló-
ja alkalmából március 14-én, 
szerdán ünnepi műsorral em-
lékezett városunk az 1848/49-
es hősökre. Azokra a bátor 
magyarokra, akiknek cseleke-
detei hatására megkezdődött 
a polgári átalakulás, és azok-
ra a márciusi ifjakra, akik le-
tették a nemzeti identitásunk 
alapkövét.

A városi megemlékezés a Déry-
né Kulturális Központban kezdő-
dött a Szolnoki Szimfonikus Ze-
nekar ünnepi hangversenyével, 
ahol Dobos László, Karcag vá-
ros polgármestere köszöntötte az 
emlékezőket, majd Kovács Sán-
dor, a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Közgyűlés elnöke tartott ün-
nepi beszédet. - A magyar sza-
badság, mint szó az nemcsak egy 

megfoghatatlan dolog, nem vált-
ható pénzre, hanem ebben sokkal 
több minden benne van. Benne 
van a magyar haza, a föld, a ma-
gyar szó, a magyar nyelv és a ma-
gyar kultúra, amiből a mai este 
egy kicsi ízelítőt kapunk – mond-
ta az elnök.

Az ünnepi hangverseny re-
pertoárjában magyar komponis-
ták – Bartók, Kodály, Liszt és Er-
kel – remekművei szerepeltek, és 
az előadásokat homokanimáció 
is színesítette.

A koncert után az emlékezők 
a Kováts Mihály Huszárban-
dérium és a Nagykun Honvéd-
banda kíséretében vonultak az 
Országzászló felvonásához.

Ezt követően a Petőfi szobor-
nál dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter emléke-
zett az 1848/49-es események-

re. - Mi, magyarok büszkék le-
hetünk arra, hogy soha nem tét-
lenkedtünk, amikor véráldoza-
tot kellett hozni a haza védelmé-
ben. A megvívott csaták során 
a kunok, a jászok, a székelyek, a 
munkában edzett szikár alföldi 
férfiak és támaszaik, a magyar 
lányok és asszonyok mindig az 
első sorokban küzdöttek kard-
dal a csatamezőn, majd a sebe-
sültek gondozásával, a honvé-
dők elszállásolásával és ellátá-
sával. Elmondhatjuk azt, hogy 
1100 éves történelmünk során, 
erejéhez mérten mindig, min-
denki kivette a részét a szabad-
ságunkért vívott küzdelemből. 
Így volt ez 1848-49 dicsőséges 
napjaiban is. A lelkes márciusi 
forradalmat követően hamaro-
san fegyverrel kellett megvédeni 
a magyar hazát – fogalmazott a 
tárcavezető, majd a 12 pont kö-

veteléseiről beszélt. Dr. Fazekas 
Sándor hosszan beszélt az euró-
pai nemzetek között egyedülál-
ló módon létrejövő magyar had-
seregről, amely kitartó, lelkes és 
önfeláldozó volt, pedig a felsze-
relésük és a fegyverzetük erő-
sen hiányos volt. - A karcagi, a 
nagykunsági, az alföldi alakula-
tok, a szabad csapatokból szer-
vezett Hunyadi huszárezred, 
a pörgekalapos csikós huszá-
rok jócskán kivették a részüket 
a csatákból. Egyedi harcmodo-
rukkal állandóan borsot törtek 
a császáriak orra alá, váratlan 
kitöréseikkel folyton megbon-
tották az ellenség sorait. Itt az 
Alföldön különösen sok csikós 
állt be huszárnak Kossuth La-
jos alföldi toborzóútját követő-
en. Ennek az útnak fontos hely-
színe volt Karcag főtere, a hely, 

ahol állunk, amely méltón vi-
seli Kossuth Lajosnak a nevét - 
mondta a szónok, aki szólt a 48-
as nemzedéket követő generáci-
ókról is. -’48 hősei úrrá lettek a 
széthúzáson, létrejött egy olyan 
nemzeti egység, amely csodákra 
volt képes. Ezért is fontos, ha a 

magyar történelemben vannak 
olyan pillanatok, amikor újra 
létrejön a nemzeti egység, akkor 
arra hosszabb távon is tudjunk 
tervezni és építeni. 2010 megint 
egy ilyen pillanat volt, egy olyan 
újjászületés, amely lehetővé tet-
te azt, hogy Magyarország erős 

államként megszervezze önma-
gát, függetlenségét, anyagi biz-
tonságát, és egyáltalán azt a kö-
zösségi összetartó erőt, amit a 
magyar állam jelenthet – fogal-
mazott dr. Fazekas Sándor.

(Folytatás a 2. oldalon...)

A teremtés gondolata kísé-
ri végig Györfi Sándor Mun-
kácsy Mihály-díjas szobrász-
művész munkásságát, aki a 
nemzeti ünnepen Kossuth-
díjat vehetett át a Parlament-
ben.

„A alkotás maga a terem-
tés, visszavisz a múltba és köt 
a természethez, amelynek 
mi is részei vagyunk” – fogal-
mazta meg hitvallását Györfi 
Sándor érdemes művész az 
MTI-nek, aki a laudáció sze-
rint a magyar kultúra, főként 
a kun hagyományok meg-
őrzését és népszerűsítését 
szolgáló alkotóművészete, a 
paraszti világ mellett a ma-
gyar történelem jeles alakja-
it megörökítő alkotásai, va-
lamint érmeket, plaketteket 
és grandiózus köztéri szob-
rokat is magába foglaló gaz-

dag életműve elismeréseként 
kapta a díjat.

A Munkácsy Mihály-díjas 
szobrászművész azt mondta, 
nagy alázattal fogadja az elis-
merést. Mikor őseinkről, áldo-
zatainkról, megbecsült szü-
lötteinkről készít emlékmű-

veket, közfeladatot lát el, így 
eddigi élete „a nemzeti em-
lékezet napszámosaként telt 
el”, és örül neki, hogy a közös-
séget tudta szolgálni.

Györfi Sándorral készített in-
terjúnkat egy következő lap-
számunkban olvashatják.

Kossuth-díjat kapott 
Györfi Sándor szobrászművész

A forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztünk

A városi megemlékezésen ünnepi beszédet mondott 
dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter és Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke

A fáklyás felvonuláson többszáz diák vett részt
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KÖZÉLET

FM hírek

Közéleti szilánkok
A nemzeti 

szuverenitás 
és az 

„egyéni migráció”
Nemzeti ünnepünkkor sok emlékező 

az egykori, 1848-as magyar forradalom 
és szabadságharc történetéből azokat 
az eseményeket, eseménysorokat említi 
fel, amelyek a mára is átértelmezhetőek 
és valamiféle eszmei és igazodási tám-
pontot jelenthetnek.

Kétségtelen, hogy az aktuális társa-
dalmi és politikai történésekben a nem-
zeti függetlenség és a migráció kérdé-
se nap, mint nap felvetődik, és új és új 
megvilágításba kerül. A sokszor hallott 
fogalmaknál nagy a veszély, hogy az ér-
telmezésük egysíkúvá, magyarán köz-
helyessé válik. Valahogy így van ez a 
migrációval is, pedig fontos lenne időn-
ként a pontosítás. 

Az egyéni kivándorlás, az egyéni mig-
ráció a történelem során nem tartozott 
a negatív érzelmet kiváltó cselekedetek 
közé, szemben a tömeges vándorlással, 
amely nyilvánvalóan már nagyobb cso-
portérdekeket is sérthetett, illetve több-
nyire sértett is. 

Ez juthat az ember eszébe többek kö-
zött, amikor az idei március 15-ei meg-
emlékezések sorába újra felvetődött a 
budai Bem szobortól induló Békemenet 
gondolata. Ugyanis köztudomású, hogy 
a mára már magyar szabadsághősként 
tisztelt Bem apó, a szabadságharc le-
gendás tábornoka lengyel migráns volt. 
Külön érdekesség, hogy születésnapja 
éppen március 14-ére esik, bár ’48-ban 
már 54 éves volt. De már 35 éves korá-
ban a lengyel függetlenségért harcolt az 
oroszok ellen, és Osztrolenkánál válik 
közismertté: tüzértiszti működésével az 
egész lengyel hadsereget mentette meg 
a megsemmisüléstől. 

A ’48-49-es magyar szabadságharc 
kormányának hivatalos lapja a Köz-
löny c. újság volt, amely néplap is volt 
egyben. Ebben a lapban a lengyel lé-
gió szervezését indulatos sajtóvita kísér-
te.  Bem cikksorozatban ismertette addi-
gi életét és tevékenységét, s közben cári 
ágenseknek és kommunistáknak (!) bé-
lyegezte a lengyel Demokrata Társaság 
vezetőit, akik úgymond félrevezetik a jó 
szándékú ifjakat. (Egy fiatal lengyel lé-
giós még merényletet is követett el Pes-
ten Bem ellen.) Úgyhogy nem volt köny-
nyű helyzetben Kossuth sem, amikor az 
erdélyi haderő főparancsnokává nevezte 
ki Jozef Bemet. A szabadságharc bukása 
után Törökországba menekült, ahol ’49 
nyarán gr. Andrássy Gyula (a kiegyezés 
utáni miniszterelnök) volt az isztambu-
li nagykövet, akire hivatkozhatott.  Élet-
ben maradásához viszont át kellett tér-
nie a muszlim hitre. (Andrássy Gyula is 
migációba kényszerült Londonba, majd 
Párizsba, távollétében az osztrák hadbí-
róság ugyan halálra ítélte, de 1858-ban 
amnesztiával hazatérhetett. Az ő törté-
nete egy másik magyar „sorstörténet”.)

-ács-

(...folytatás az 1. oldalról)
Városunk és térségünk or-

szággyűlési képviselője kiemel-
te, hogy „nem engedünk a 48-
ból, nem engedünk azokból az 
értékekből, amelynek köszön-
hetően létrejött az egységes ma-
gyar nemzet”. - Máig ható erőt 
ad 1848 példamutatása. Mutatja 
azt, hogy csak egy erős Magyar-
ország tud bennünket megvé-
deni az idegenbefolyástól, a kül-
ső hatásoktól. Csak egy olyan 
erős ország tud bennünket 
megvédeni, amit magunkénak 
érzünk, és amelynek értékeire 
büszkék lehetünk. Ezen gondo-
latok jegyében kívánok méltó-
ságteljes ünneplést és megem-

lékezést, és kívánom azt, hogy 
mind a hétköznapokban, mind 

az ünnepnapokon tudjunk er-
re az értékrendre támaszkodni, 
segítsen bennünket az eligazo-
dásban - zárta ünnepi beszédét 
dr. Fazekas Sándor.

Az emlékező gondolatokat 
követően Karcag Városi Önkor-
mányzat nevében Dobos László 
polgármester, Kovács Szilvia és 
Gyurcsek János alpolgármeste-
rek és Rózsa Sándor jegyző he-
lyezett koszorút a Petőfi-szo-
bor talapzatára, majd dr. Faze-
kas Sándor földművelésügyi mi-
niszter, Kovács Sándor, a megyei 
közgyűlés elnöke emlékezett a 
kegyelet virágaival a forradalom 
hőseire. Őket követve a járás ve-

zetői, az intézmények, a pártok 
és a civil szervezetek képvise-
lői is elhelyezték koszorúikat az 
emlékműnél.

A Petőfi és Kossuth szobrok 
koszorúzását követően a Város-
háza előtt gyülekező fáklyás fel-
vonulókhoz Kovács Sándor el-
nök és a városi diákönkormány-
zat vezetői szóltak. A térről több 
százan indultak el a felvonulás-
ra a megszokott útvonalon, majd 
visszaérkezve a Városházához, 
egy látványos, ünnepi lézershow-
val zárult az ünnepi megemléke-
zés Karcagon.

Kapás Mónika

Máig ható erőt ad 1848 pél-
damutatása - mondta dr. Faze-
kas Sándor földművelésügyi 
miniszter március 13-án (ked-
den) a tárca 1848/49-es forra-
dalom és szabadságharc év-
fordulója alkalmából rende-
zett kitüntetési ünnepségén.

Az agrártárca vezetője hang-
súlyozta, a magyarság összefo-
gása nehéz helyzetben olyan 
példa, amely a mai napig a 
nemzet számára fontos össze-
tartó kapocs, megkerülhetet-
len kiindulópont. Hozzátette: a 
közép-európai régióban a ma-
gyarság – ahogy más nép is – 
gyakran került abba a helyzet-
be, hogy történelmi korszak-
váltásokat követően erőt kellett 
gyűjtenie, újjá kellett építenie a 
számára fontos világot.

Ünnepi beszédében a mi-
niszter kiemelte: a magyar-
ság fennmaradásának kereteit 
az erős nemzetállam által tud-
hatja biztonságban, ez a lehe-
tőség 2010-ben újra megnyílt, 
azóta az ország halad a közös 
dolgok rendezésében, a gaz-

daság, a társadalmi problémák 
megoldásában, mindabban, 
ami fontos számára. Lényeges, 
hogy ez a folyamat ne törjön 
meg, a 2010-ben kezdődött új 
korszak folytatódjon - mondta 
a földművelésügyi miniszter.

Dr. Fazekas Sándor szerint 
a jelenben is fontos, hogy a 
nemzetben meglegyen az az 
összefogás, amely biztosítja a 
célok elérését, talán ez 1848 
egyik legfontosabb öröksége - 
fogalmazott a miniszter.

Az ünnepségen dr. Fazekas 
Sándor miniszter állami és mi-
niszteri kitüntetéseket adott át. 
Hárman a Magyar Érdemrend 
Tisztikeresztje, nyolcan a Ma-
gyar Érdemrend Lovagkereszt-
je, nyolcan a Magyar Arany Ér-
demkereszt, nyolcan a Magyar 
Ezüst Érdemkereszt kitüntetést 
vették át.

Miniszter úrtól a Magyar Ér-
demrend Lovagkeresztje kitünte-
tés vehetett át:

Pánti Ildikó Anna, a Karcag 

Városi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének tagja, a karcagi 
Györffy István Katolikus Általá-
nos Iskola nyugalmazott igaz-
gatója, kitüntetésben részesül 
a település kulturális és gazda-
sági fejlődése érdekében vég-
zett magas színvonalú közéle-
ti tevékenységéért.

Miniszter úrtól Elismerő Okle-
veleket vehetett át:

Dr. Nagy Molnár Miklós 
György, a Györffy István Nagy-
kun Múzeum múzeumigazga-
tója, kitüntetésben részesül 
Karcag város szellemi és tárgyi 
örökségének megőrzésében, 
néprajzi gyűjteménygyarapí-
tásában végzett kimagasló te-
vékenységéért, kutatási mun-
kájáért.

Pandur Zoltán Benjaminné, 
a Karcagi Polgármesteri Hiva-
tal polgármesteri titkára, kitün-
tetésben részesül Karcag test-
vérvárosaival, különösen a hatá-
ron túli magyarokkal kialakított 
eredményes kapcsolattartásért, 
kulturális események szervezé-
séért, a Kunszövetségben vég-
zett közéleti munkájáért.

Nemzeti ünnepünk alkalmából hárman vehettek át 
kitüntetést városunkból a Földművelésügyi Minisztériumban

A forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztünk

Képünkön dr. Fazekas Sándor miniszter és a karcagi kitüntetettek: dr. Nagy 
Molnár Miklós György, Pandur Zoltán Benjaminné és Pánti Ildikó Anna

A Karcag Városi Önkormányzat nevében Dobos László polgármester, Kovács Szilvia és Gyurcsek János 
alpolgármesterek és Rózsa Sándor jegyző helyezte el az emlékezés koszorúját a Petőfi-szobornál

A Déryné Kulturális Központban a Szolnoki Szimfonikus Zenekar 
adott ünnepi hangversenyt
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Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2018. március 30-án jelenik meg.

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

Pályázati felhívás
A Karcag Városi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 

meghirdeti a karcagi lakóhellyel rendelkező hallgatók és tanulók 2018. I. 
félévi tanulmányi támogatásáról szóló pályázatát. 

A pályázati felhívás és az adatlap letölthető a www.karcag.hu oldalról, 
vagy kinyomtatott formában elvihető a Karcagi Polgármesteri Hivatalból.

A pályázatot a Karcagi Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani 
(Karcag, Kossuth tér 1. fszt. 52. iroda)

A beadás határideje: 2018. március 31. 
Az elbírálás határideje: 2018. április 16. 

Karcagi Polgármesteri Hivatal

HÍREK

Március 3-án a kisújszállási XVII. 
Nagykun Bálon vehette át dr. Bartha 
Júlia keletkutató a nagykunkapitá-
nyok Illéssy-díját Györfi Sándor szob-
rászművésztől a Nagykunság népi kul-
túrájának feltárása, hagyományápoló-
inak segítése terén végzett több évtize-
des munkája elismeréseként.

Dr. Bartha Júlia a díjat a Kun mi-
atyánk elmondásával köszönte meg. A 
megyei múzeumok igazgatósága nyu-
galmazott néprajzi osztályvezetője év-
tizedek óta a kunsági folklór és kele-
ti kapcsolatait és a török népek népraj-
zát kutatja. Mára száznál több tanul-
mányt és 13 saját kötetet jegyez, tagja a 
Magyar Tudományos Akadémia Köz-
testületének. 

- Számomra Karcag, a Nagykunság 
nemcsak a szülőföldet jelenti, hanem az 
éltető közeget is. Vallom, kunnak, kun-
ságinak lenni különös érzés, tartást ad 
az embernek. Bár az elmúlt 800 év alatt 
a kunok asszimilálódtak, nyelvüket is 
elveszítették, ennek ellenére egy olyan 
etnokulturális csoportról van szó, akik 

származástudatuk és hajdan volt mű-
veltségük számos elemét megőrizte. A 
történeti, néprajzi vizsgálatok is alátá-
masztják ezt. Az is nagyon izgalmas, 
ahogy a Nagykunság lakói reagálnak a 
globalizációs nyomásra. Kapaszkodót, 
mércét és mértéket keresve feléledtek a 
hagyományok, amire nagyon jó példa 
Kisújszálláson a kunkapitány választás 
felelevenítése, Karcagon a kun hagyo-
mányok napja - sorolja a díjazott, aki a 
török kultúra követe is. Számára az idei 
év jól kezdődik, hiszen a kapitányok dí-
ja mellé egy török nemzetközi díjat is 
átvehet április végén. 

- Az Özkan Mert Nemzetközi Díjat a 
törökök „török Nobel Béke-díj”-nak ne-
vezik, mert az elbírálás, a választás krité-
riumai a Nobel Béke-díj és az UNESCO 
az Alkotó Ember-díja feltételrendszeré-
nek alapján lett kialakítva. Én a török-
magyar tudományos és kulturális kap-
csolatok előmozdításáért és az UNESCO 
török-magyar néprajzkutató program 
egyik vezetőjeként, a kutatás szervezé-
séért kaptam - árulja el dr. Bartha Júlia.

DE

A kunkapitányok díját vette át 
dr. Bartha Júlia

Jelentős, 140 millió forintos pályázati forrásból szépül tovább a város-
unk. A Területi Operatív Program keretében Karcag zöld területeinek fej-
lesztése valósul meg, így új térburkolatot kap a virágpiac, elkészül a víz-
elvezetés és olyan rámpa kerül kialakításra, amellyel a mozgássérültek is 
meg tudják közelíteni a területet. A helyszínen kezdődő munkálatokról 
március 6-án Kovács Sándor, a JNSZ Megyei Közgyűlés elnöke és Dobos 
László polgármester is tájékozódott. A városvezető elmondta, hogy a be-
ruházás érinti a Toronyház környékét, fákat, növényeket fognak ültetni. 
Megújul a tér keleti része, új padokat is ki fognak helyezni. A másik parkfel-
újítás pedig a templomkertben fog megvalósulni, ahol térburkolatot kap 
majd a kör alakú terület. Uniós előírásoknak megfelelően megújul továbbá 
két játszótér is, az egyik a Toronyháznál, a másik pedig rendőrség mellett. 
A Városháza mögött pedig egy kerékpártároló kerül kialakításra.

Karcag zöldfelületeinek 
fejlesztése

A Városháza mögötti kerékpártároló látványterve

Új játszótéri elemek látványterve
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Karcagra érkezett március 
1-jén az Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ „Főzzük körbe 
Magyarországot kórházaink-
ban” kampánya. A Kátai Gábor 
Kórház már a kilencedik állo-
mása a programnak, amellyel 
a cél bebizonyítani, hogy a be-
tegétkeztetés minősége a ren-
delkezésre álló eszközökkel jól 
biztosítható. 

Lebbencslevest és rakott brok-
kolit készített Ambrus György 
olimpiai aranyérmes, Venesz-
díjas mesterszakács, a Magyar 
Gasztronómia Nagykövete és a 
Kátai Gábor Kórház mb. fősza-
kácsa, Cseppentő Sándorné a 
betegek és a meghívott vendégek 
részére.

Dr. Hajnal Judit, az ÁEEK or-
szágos kampánymenedzsere el-

mondta, azért indult el az orszá-
gos program, mert nagyon sok 
negatív kritika érte a kórházi ét-
keztetést. A céljuk, hogy a kam-
pánnyal bebizonyítsák, hogy 
nemcsak amikor itt vannak, ha-
nem az év minden napján meg-
felelő minőségű étel kerül a be-
tegek elé. - Ambrus György min-
dig abban működik közre, amit 
a diatetikusok és az élelmezésve-
zető aznapra tervezett. Ez sok-
szor hetekkel korábban törté-
nik meg – fogalmazott a kam-
pánymenedzser. - Nagyon fon-
tos hangsúlyozni, hogy ez egy 
csapatmunka. A betegeknek a 
gyógyulás érdekében ugyanúgy 
be kell tartania a diatetikai elő-
írásokat, mint az étel készítői-
nek – árulta el dr. Hajnal Judit, 
aki kiemelte, hogy sokan azért 
kerülnek be a kórházba, mert 

nem tartják be a diétás előíráso-
kat. Az intézményi étkeztetésnek 
ezért szükségszerűen el kell térni 
az otthon megszokottól.

A kórház konyháján ezen a 
napon is ugyanaz a személy-
zet, ugyanazokkal az eszközök-
kel dolgozott a rendelkezésre ál-
ló alapanyagok felhasználásával, 
mint az év többi napján. - Meg-
főztünk három adagot a séf asz-
szonnyal, majd egy adagot meg-
tálaltunk, utána pedig a vendé-
geinket vendégül láttuk egy kö-
zépszintű étteremnek megfele-
lő tálalási móddal. Ezzel be tud-
tuk bizonyítani, hogy a mai na-
pon a kórház konyháján készült 
ételt – amit a betegek is kaptak 
– azt egy vendéglőben, egy ét-
teremben is fel lehetne szolgál-
ni, és jó ízzel el lehet fogyasztani 
– fogalmazott a mesterszakács. 

Ambrus György úgy gondolja, 
hogy talán aki betegként a kór-
házba kerül, az más szájízzel – 
hiszen senki sem szeret kórház-
ban lenni – kezd neki az ételnek, 
mint egy vendég az étteremben. 
- Ma 550 forintos normából kell 
a kórházaknak főzni. Azt gon-
dolom, hogy ez még mindig vál-

lalható, igaz, hogy nagyon nehe-
zen. Az étkeztetések során sok 
szempontot kell figyelembe ven-
ni, ez viszont nem jelentheti aka-
dályát annak, hogy mindezen 
feltételek, elvárások biztosítása 
mellett az ízvilág és a küllem is 
megfelelő legyen – mondta a séf.

Kapás Mónika

„Főzzük körbe Magyarországot kórházainkban”

A jövő szakképzése – a szakkép-
zés jövője címmel rendezte meg a 
Karcagi Szakképzési Centrum inte-
raktív konferenciáját a Déryné Kul-
turális Központban március 2-án. A 
telt házas fórumon a szakképzés-
ben felmerülő problémákra keres-
ték a választ, és igyekeztek megol-
dást találni a szakképzett munka-
erő-hiány csökkentésére.

Az együtt gondolkodás jegyében 
a tavalyi év után idén is megrendez-
te interaktív fórumát a Karcagi Szak-
képzési Centrum. Dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter beszédé-
ben hangsúlyozta, hogy a konferen-
cia a szakképzés jövője mellett sokkal 
tágabb témaköröket is érint úgy, mint 
a magyar gazdaság, mezőgazdaság. 
- Fontos kérdések, hiszen a szakkép-
zésből jön az utánpótlás, a fiatal szak-
emberek, akik utána az iparban, me-
zőgazdaságban, szolgáltatásokban 
termelnek, fenntartják a társadalmat. 
Adó keletkezik, nemzeti jövedelem, a 
beruházások épülnek erre, és vezet-
hetők vissza. Ahhoz, hogy egy szak-
képzés fejlődjön nagy társadalmi, kor-
mányzati odafigyelés kell, és az Önök 
színvonalas munkája, elhivatottsága 
is, amelyet ezúton is szeretnék meg-
köszönni – mondta a tárcavezető. Dr. 
Fazekas Sándor azt is kiemelte, hogy 
Magyarország az elmúlt évek gépipa-
ri fejlesztéseinek köszönhetően felzár-
kózóban van Európa ipari társadalom-
ban jelenős államaihoz. Hangsúlyozta 
továbbá, hogy a munkanélküliség Ma-
gyarországon történelmi mélypon-
ton van, a régióban 16-17%-ról 7%-ra 
csökkent a munkanélküliség. 

- Azt vállaltuk, hogy egymillió új 
munkahely jöjjön létre tíz év alatt, te-
hát 2020-ig. Most hétszáznegyven-

ezernél tartunk, és haladunk előre – 
mondta a miniszter, aki arról is beszélt, 
hogy mára minden szakma hiány-
szakmává vált. - Bízom abban, hogy a 
megfelelő igazításokkal, illetve a szak-
mák presztízsének emelkedésével 
eleget tudunk tenni a munkaerő-pia-
ci kihívásoknak. Ehhez pedig korszerű 
képzés kell, olyan intézmények, ame-
lyekben folyamatosak a fejlesztések 
és a felújítások – mondta dr. Fazekas 
Sándor, és ugyanakkor hangsúlyozta, 
hogy olyan társadalmi közeg, szülői 
kör is szükséges hozzá, akik meglátják 
a lehetőséget ezekben a munkákban.

A város vezetésének nevében Ko-
vács Szilvia alpolgármester asszony 
köszöntötte a konferencia résztvevőit, 
aki elsőként átadta Dobos László pol-
gármester szívélyes üdvözletét. Kovács 
Szilvia beszélt a személyes kötődésé-
ről is a szakképzéshez, hiszen koráb-
ban szakképző tanfolyamokon tanított 
munkanélkülieket. - Jó úton haladunk 
akkor, ha a fiatalokat meggyőzzük ar-
ról, hogy érdemes szakmát tanulniuk, 
hiszen a szakmával boldogulni fognak. 
Ez fontos nekünk is, hiszen a 24. órá-
ban vagyunk. Ne feledjük, még élnek 

és közöttünk dolgoznak azok a szakik 
– így szoktuk őket nevezni –, akiktől a 
szakmát el lehet lesni, a csínját-bínját, 
fortélyát a villanyszerelésnek, az aszta-
losságnak, stb. – mondta alpolgármes-
ter asszony kiemelve azt, hogy jó szak-
emberekre mindig szükség van.

Pardi Sándor, a Karcagi Szakképzé-
si Centrum főigazgatója az elmúlt év 
eredményei és az előttük álló felada-
tok tükrében egy visszatekintéssel 
kezdte a beszédét, és nagyvonalakban 
vázolta a sikereket. Elmondta, hogy je-
lenleg a nappali képzésben közel 2100 
fő vesz részt, amely a kitartó munka el-
lenére jelentősen nem emelkedett, de 
nem is csökkent. Tagintézményeikben 
felnőttképzésen összesen 800 fő tanul. 
Megemlítette az új szakmaként meg-
jelenő központifűtés- és gázrendszer-
szerelő, villanyszerelő, gyakorló ápoló, 
szakács, pincér, vendéglátásszervező 
szakmákat, illetve az új ágazatokat: a 
vízügyi és villamosipari és elektrotech-
nikai szakirányú képzéseket. - Új, ki-
emelt fontosságú feladatként jelennek 
meg a lemorzsolódás csökkentésére, 
illetve az idegennyelvvi készségek fej-
lesztésére irányuló projektek – árulta 

el a főigazgató, aki szerint az egyik leg-
fontosabb teendőjük a folyamatos vál-
tozásra való reagálás, és erre a szak-
képző intézmények felkészítése.

A köszöntők után a konferencia 
résztvevői előadásokat hallgathattak 
meg a szakképzés szerepéről a gazda-
ságban, a szakképzési centrumok és a 
területi kamarák együttműködési le-
hetőségéről, az egészségügyi képzés 
jelentőségéről, a szakképzést és a fel-
nőttképzést érintő stratégiáról, a KSZC 
működéséről, a felnőttképzési tapasz-
talatokról a gyakorlati képzőhelyek 
szemszögéből, a szakgimnáziumi kép-
zés változásairól.

A konferenciát Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter zárta, aki úgy 
látja, hogy minden fiatalnak szakmát 
kell tanulnia. - Az a cél, hogy egy fia-
tal megértse, hogy egy szakma lehet, 
hogy átmenetileg elég, de nem biz-
tos, hogy hosszú távra is az. Szeret-
nénk mellékszakmákat oktatni. A tava-
lyi évtől 25 év alatt a második szakkép-
zés megszerzése ingyenes, így sokan 
választották ezt a tanulási rendszert. 
Szeretnénk azt is, hogy a felnőttokta-
tásban minél többen vegyenek részt. 
Erre már a nagyvárosokban mutatko-
zik igény, kistelepüléseken ezeket még 
elég nehéz megszervezni. A feladat, 
hogy a Kormányhivatalok bevonásával 
indítsunk ilyen programot. Szeretnénk 
megteremteni, hogy a munkavállaló, 
aki munkára jelentkezik, lehetőleg több 
képesítéssel is rendelkezzen. Értsen a 
számítógépekhez, valamilyen szinten 
beszéljen egy nyelvet, ha több szakmá-
ja van, akkor szerintem majdnem mind-
egy, hogy hány éves, egy munkaadó 
biztos, hogy alkalmazni fogja, mert úgy 
érzi, hogy egy jó munkaerőt kap a fize-
tésért - mondta a miniszter.

Kapás Mónika

A jövő szakképzése – a szakképzés jövője
Interaktív konferenciát rendezett a szakképzési centrum
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TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a református általános iskola iránt 

érdeklődő kedves szülőket, hogy a 

2018/2019-es tanév
1. osztályába lehet jelentkezni.

A jelentkezési lapok átvehetők 
az iskola titkárságán,

munkanapokon 7.30-15.30 óráig, illetve 
az iskolaelőkészítő foglalkozások ideje alatt.

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket!

Iskolavezetés

Tisztelt Szülők!
A Karcagi Általános 
Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

Kiskulcsosi Általános 
Iskolai Tagintézménye 

szeretettel hívja és 
várja a leendő első 

osztályos gyerekeket és 
szüleiket 

iskolanyitogató 
programunk bemutató 

foglalkozására 
2018. április 5-én 

(csütörtökön) 
8.00 órakor, 

majd az ezt követő 
szülői fórumra.

Érdeklődni: 
06/59-503-126-os

telefonszámon

2018 januárjától a Curie Tehet-
séggondozó és Oktatásfejlesztő Ala-
pítvány együttműködő partnere, te-
rületi versenyközpontja lett a refor-
mátus általános iskolánk, mint Ki-
válóan Akkreditált Tehetségpont. 
Az együttműködés célja, hogy be-
vonjuk a közös programokba a ter-
mészetismeret és a környezetvéde-
lem iránt érdeklődő iskolák tanuló-
it. Együttműködési kötelezettséget 
vállaltunk a tehetséges tanulók fel-
kutatásában, gondozásában, ver-
senyeztetésében. A jövőben egymás 
munkáját kölcsönösen segítve az el-
ért eredményeket igyekszünk fenn-
tartani, saját eszközeinkkel biztosí-

tani. Az együttműködés keretében 
az érdeklődő tanárok továbbképzési 
lehetősége is biztosított, akár hatá-
rainkon túli tehetségműhelyekben 
való betekintésre, illetve konzultáció 
formájában. Curie Területi Verseny-
központként versenyeknek adunk 
helyet a területi iskolák tanulóinak, 
ahol környezetvédelem témakör-
ben mérhetik össze tudásukat. 

Az első megmérettetésre febru-
ár elején került sor. Ezen a verse-
nyen nyolc csapat 3-3 tanulója mér-
te össze tudását. Továbbra is várjuk 
az érdeklődő iskolák pedagógusa-
it, tanulóit.

Iskolavezetés, Refi

A farsangi mulatságok időszakában az evés-ivás, a mulatozás szinte kötelező. A 
farsang ad alkalmat a különféle jelmezek, maszkok felöltésére, s az ezekben való vi-
gadozásra. 

Ebben a tanévben február hónapban a tanulóifjúság nagy örömére az osztálykö-
zösségek megrendezték farsangjaikat. Sokan öltöztek be farsangi maskarába, hogy el-
űzzék a telet.

Az alsó tagozatos jelmezesek között volt jégkirálynő, rendőr, boxoló, tigris, meny-
asszony, indián, rabló, varázsló, katicabogár, csontváz, pillangó, unikornis, zombi, ta-
vasztündér, Pókember, kéményseprő, cicalány, boszorkány, Kasszás Erzsi, komman-
dós, vadász, esőfelhő hercegnő, kutya.

A felsősöknél volt, aki Charlie Chaplinnek, vegyésznek, vámpírnak, csontváznak, 
úttörőnek, traktorszerelőnek, Batmannek, katonának, rappernek, focistának, tűzol-
tónak, kéményseprőnek öltözött. A zsűri sok díjjal jutalmazta a szereplőket, kiemelve 
a legötletesebb, legszebb, legijesztőbb jelmezeket.

Köszönjük tagintézményünk tanulóifjúsága és tantestülete nevében a Karcagi Tan-
kerületi Központnak és a szülői munkaközösségnek a rendezéshez nyújtott segítségét.

Veres Henrietta Katalin
Diákönkormányzatot

segítő nevelő

Curie Területi Versenyközpont 
lett a refi általános iskola

Télbúcsúztató farsang Kiskulcsoson

Kezdetét veszi a
nyári időszámítás,

amely október utolsó
vasárnapjáig tart.
Kérjük, ne feledjék

március 25-én
(vasárnap)

hajnali 2 órakor 3 órára
átállítani óráikat!
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Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
törvényi kötelezettségének eleget téve megalkotta a talajterhelési díjról szóló 3/2017. (II. 24.) 
önkormányzati rendeletét, amely 2017. július 1. napján hatályba lépett. 

A rendelet értelmében a talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terhe-
li, aki a műszakilag rendelkezésére álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdálko-
dási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést - ideért-
ve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben he-
lyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezést köve-
tő 90. naptól terheli.

A talajterhelési díj alapja a felhasznált víz mennyisége (méréssel, illetve mérési lehető-
ség hiányában átalány alapján meghatározott víz mennyisége, amely 5 m³/fő/hó), csökkent-
ve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vehető víz mennyisé-
gével, továbbá a szabályszerűen elszállítatott szennyvíz mennyiségével. (Az elszállítást szám-
lával kell igazolni.) 

A talajterhelési díj mértékét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 
határozza meg, amely városunkban 1.800 Ft/m³. 

A helyi rendelet értelmében a képviselő-testület talajterhelési díjkedvezményt nyújt a 
talajterhelési díj fizetésére kötelezetteknek, amelynek mértéke a fizetendő díj 95%-a. 
Így a ténylegesen fizetendő díj 90 Ft/m³-re módosul.

A 2017. évre vonatkozóan a talajterhelési díjfizetési kötelezettség csak a rendelet 
hatálybalépését követő naptól, azaz 2017. 07. 01-től történő vízfogyasztás után ke-
letkezik!

A talajterhelési díjat a kibocsátónak ingatlanonként külön-külön kell megállapítania, beval-
lania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-ig. Első ízben tehát 2018. 
március 31-ig kell az adóbevallást (a 2017. 07. 01 - 2017. 12. 31-ig történt vízfogyasztás 
után) benyújtani.

A 2017. évi talajterhelési díjat a Karcag Városi Önkormányzat 12053005-01000953-01200009 
számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell megfizetni.

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó fizetési kötelezettségét belföldi pénzfor-
galmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni!

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2018. 01. 01-től a jogszabályi előírások értelmében a gazdálko-
dó szervezetek (ideértve az egyéni vállalkozókat is) az adóhatósággal kötelesek elekt-
ronikus úton kapcsolatot tartani. Így ezen adózói csoportba tartozó jogalanyok adóbeval-
lásukat elektronikus úton kötelesek benyújtani. A talajterhelési díj vonatkozásában az elektro-
nikus kapcsolattartás az e-papír rendszer segítségével történik!

További részletes tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjától kérhető (Városháza, 
fszt. 40. szoba, tel.: 06/59-500-610).

A bevallási nyomtatvány letölthető: www.karcag.hu/e-ügyintézés/adóügyek/talajterhelési díj.

Karcag Városi Önkormányzat 
Adócsoport 

TÁJÉKOZTATÓ

2018 | 03 | 06 

KARCAG VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A ”Karcag zöldfelületeinek fejlesztése” TOP-2.1.2-15-
JN1-2016-00011 projekt konzorciumi formában valósul 
meg. Pályázó: Karcag Városi Önkormányzat – konzorci-
umvezető, Karcagi Református Egyházközség – konzor-
ciumi tag.  A pályázat a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program TOP-2.1.2-15 „Zöld város kialakítása” 
tárgyú pályázati felhívás keretében került benyújtásra. 
A pályázat keretében a Kossuth tér zöldfelületeinek és a 
városközpont fejlesztése valósul meg.

A projekt címe: „Karcag zöldfelületeinek fejlesztése”
A projekt kezdete: 2017. 06. 01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. 10. 31.
Igényelt támogatás: 140.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt műszaki bemutatása 

KOSSUTH TÉR ZÖLDFELÜLETEINEK FEJLESZTÉSE: a Karcag 
belterület 10/3 helyrajzi számon (Toronyház előtt) található 
parkban fa- és cserjeirtás, növényültetés (növényszigetek ki-
építése, locsolórendszer fejlesztése), a tér bútorzatának fej-
lesztése (új padrendszer, a felette készülő egyedi fém pergo-
lával, egyedi gyártmányú fém rózsalugas telepítése), össze-
sen 4430 m2 területen.

VÁROSKÖZPONT FEJLESZTÉSE: a Karcag belterület 9/2 
helyrajzi számú ingatlanon nyilvános mosdó kerül építésre 
a régi illemhely helyére, akadálymentes mosdóval, női-, fér-
fi WC-vel, kiszolgáló helyiségekkel. Az épület hagyományos 
falazott szerkezetből épül, fém burkolattal ellátva. Az épület 
hasznos alapterülete 29,58 m2.

A Karcag belterület 190/7 (Toronyház mögött) és a 2/2 
helyrajzi számokon (rendőrségi játszótér egy része) 1-1 ját-
szótér újul meg, a jelenleg hatályos jogszabályi előírások-
nak megfelelően. A területeken elhelyezendő főbb játékok: 
kombinált mászóvárak, egyensúlyozó szett, álló mérleghin-
ta, trambulin, mászóka, körforgó. A területek Playtop öntött 
gumiburkolatot kapnak. A Karcag belterület 2/2 hrsz-ú terü-
leten kialakítandó játszótér burkolata szervesen csatlakozik 
az ugyanezen területen építendő térkő burkolatú járdához.

A Karcagi Református Egyházközség tulajdonát képező 
Karcag belterület 2/1 (Templomkert), valamint az önkor-
mányzat tulajdonát képező Karcag belterület 6 és 2/2 hely-
rajzi számú ingatlanokon térkő burkolatú, rétegrendjében 
vízáteresztő sétányok kerülnek kialakításra, összesen 1940 
m2 érintett területen.

A Karcag belterület 6 helyrajzi számú ingatlanon, a Város-
háza hátsó bejáratánál fedett, térkő burkolattal ellátott 30 
férőhelyes, előregyártott, fémszerkezetű kerékpártároló ke-
rül kiépítésre 60 m2 hasznos alapterülettel.

A Karcag belterület 184/5 helyrajzi számú ingatlan (virág-
piac) jelenleg is árusítóhelyként funkcionál. A beruházás so-
rán a felújítandó piacterülethez vezető járdaszakasz akadály-
mentesítése, a terület teljes térburkolattal való ellátása és a 
vízelvezetésnek megoldása valósul meg, összesen 700 m2 
érintett területen.

Lapzárta: 2018. március 26. 
(hétfő) 12 óra

Tájékozató
az ingyenes tavaszi szünidei 

gyermekétkeztetésről
A Karcag Városi Önkormányzat a szünidei gyermekét-

keztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmé-
re a déli meleg főétkezést hátrányos és a gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos hely-
zetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

Az ingyenes szünidei étkezést a tavaszi szünetben:
 - a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesü-

lő gyermek a bölcsőde és az óvoda zárva tartásának 
időtartama alatt valamennyi munkanapon, míg

 - a többi jogosult gyermek 2018. március 29. és április 
03. napján veheti igénybe.

Az étkeztetés 11.30-13.30 óra között az ebéd elvitelével 
a szülők részére előre kiközölt helyszíneken valósul meg.

Az étkezés igénybevételéhez étkezési jegy kerül kiadásra.

A Városi Önkormányzat Városgondnoksága a 
Villamos utca 109. szám alatt osztja ki az étkezés-
hez szükséges jegyeket 2018. március 27-én (kedd) 
10.00 - 12.00 és 14.00 - 17.00 óráig.

Hirdetmény
Tisztelt 

Ügyfeleink!
A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal 

Adategyeztetési és 
Nyugdíjbiztosítási 

Osztály tájékoztatja 
Önöket, hogy a 

Karcag, Kossuth tér 1. 
szám alatti kihelyezett 

ügyfélszolgálata 
2018. március 

negyedik hetétől -
 első alkalommal 

2018. március 29-én – 
minden hónap 

negyedik csütörtökén 
9.00-12.00 óráig 

fogadja az ügyfeleket. 

 Hodos Julianna
Karcagi Járási Hivatal

      hivatalvezető
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HIRDETMÉNYEK

Önnek is fáj a dereka? Szorít a nadrág? Karcsúsodni szeretne?
Már a 2. emelet is magasan van? Hamar elfárad?

Szeretne egy vidám társaságban mozogni?

50 év felettieknek szóló kondíciójavító torna
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

Idősek Klubja (Karcag, Szabó József utca 6. – a Zeneiskolával szemben) 
senior tornát hirdet, amely mindenki számára nyitott szolgáltatás.

Speciálisan a senior korosztálynak kidolgozott mozgásforma, figyelembe véve 
az időskor életkori sajátosságait, 

a foglalkozások eredményeként a mindennapokban végzett tevékenységek könnyebbé válnak, 
gyorsul az anyagcsere, javul az állóképesség, jobb közérzet alakul ki. 

Segít a fittség és a mozgékonyság megőrzésében, megelőzi a csontritkulást.

2018. április 9-től hétfőnként

A terem befogadóképessége miatt előzetes bejelentkezés szükséges.
Telefon: 06/30-887-7574, Lévainé Olajos Cecília nappali ellátás vezető

Senior Torna, 50+

14.30 – 15.30 senior „székes” torna 
(nagyrészt széken ülve végzett gyakorlatok)

15.30 – 16.30 senior torna
(szükséges felszerelés: 

kényelmes öltözet, sportcipő, víz, törölköző)

Kovács Szilvia alpolgármester az általa létrehozott 
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország 

legszebb konyhakertjei országos program részeként 
meghirdeti Karcagon

„A legszebb konyhakertek” programot
A program célja: elismerni a kertművelők munkáját, és ezzel 

ösztönözni a lakosságot arra, hogy saját, rokonai vagy ba-
rátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondoz-
za, termesszen benne maga és családja számára minél több 
konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt. 

Az év kiemelt témája „A termőföld, a talaj védelme” 
- a Riolittufa támogatásával

A programban történő részvétel feltételei: konyhakerti zöldsé-
geket/gyümölcsöket termeszt saját, vagy bérelt földterületen.

Nevezési kategóriák:
•	 Balkon - Erkélyen kialakított 
•	 Mini  - 50 m2 alatt
•	 Normál  - 50 m2 felett
•	 Zártkert 1. - Zöldséges
•	 Zártkert 2.  - Gyümölcsös
•	 Zártkert 3.  - Vegyes - zöldség és gyümölcs
•	 Közösségi - Csoportok, óvodák, iskolák, 

   szervezetek által megművelt kertek
Jelentkezési határidő: 2018. június 15. 
Jelentkezés módja: a jelentkezési lap kitöltése és leadása 
Jelentkezési lap kérhető és leadható: 
•	 Karcag Városi Önkormányzat – porta és az ott elhelyezett 

gyűjtődoboz
•	 Falugazdász Iroda (volt Csokonai Könyvtár, Dózsa Gy. út 29.) 

Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdo-
nosa, vagy annak megművelője.

Jelentkezéskor, illetve a verseny ideje alatt szívesen vesszük, 
ha készítenek fotókat a balkonról, kertről, amely segíti a bírá-
lók munkáját. Az országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen.

Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben 

elhelyezett, 3 különböző konyhakerti növény termeszté-
se történjen.

2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki 
igényének megfelelően.

3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, 
megfelelően gondozott, gyommentes és hasznos.

4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el.
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfele-

lő legyen.
6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályo-

san vezetett Permetezési napló.
7. Előnyt élvez a komposztálás, öko/bio módszerek alkalmazá-

sa, öntözésnél csatorna/esővíz használata, madárbarát kert 
kialakítása, azaz van benne madáretető, -itató, és -odú, ha a 
kertben minél többféle fűszer és gyógynövény található és 
a kertet több generáció műveli.

8. 2018-as év kiemelt témájához – „A termőföld, a talaj védel-
me a Riolittufa támogatásával” – külön előny, ha a kertmű-
velő minél több talajkímélő művelési, védekezési, vízgazdál-
kodási módszerek; tápanyag utánpótlás szerves, természe-
tes talajjavító anyagokkal, pl. Riolittufával, komposzttal, stb.; 
egyéb saját talajvédelmi módszerek alkalmazása.

Díjazás: kategóriánként az első három helyezés, és indokolt 
esetben különdíjak odaítélése a település szervezésében.

Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország 
legszebb konyhakertje” díjra történő jelölésre minden kategó-
ria első helyezettje lesz jogosult a helyi zsűri ajánlása alapján.
Országos díj – Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrász, Magyar-

ország érdemes művésze által készített bronz kisplasztika és egy 
Elismerő Oklevél, amelyet az országos eredményhirdetésen ün-
nepélyes keretek között eddig dr. Fazekas Sándor földművelés-
ügyi miniszter úr adott át Kovács Szilvia programigazgatóval. 
A kertek megtekintése: 2 alkalommal (várhatóan június 01 - 

augusztus 15-ig) történik előzetes időpont egyeztetés alapján.
Eredményhirdetés: 2018 őszén.

Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő 
kertművelő jelentkezését!

Kovács Szilvia
alpolgármester 



8 2018. március 23.

Március 24. (Szombat)
8-13 óráig 
 Berek Patika
 (Kiss Antal utca 3.)
9-20 óráig
 Kulcs Gyógyszertár
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Március 25. (Vasárnap)
9-12 óráig 
 Pingvin Patika 
 (Kossuth tér)

HIRDETMÉNYEK

2018. március 23. péntek
18.00 Műsorajánlat

18.05 Nagykunsági Híradó

18.25 Néptánc Gála II.

18.45 Néptánc Gála IV.

19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 

 magazin

 Aktuális kérdések 

 Vendég: Rózsa Sándor jegyző

 Karcagi hírek

 Háttér 

 Vendég: dr. Molnár Sándor 

20.20 Nagykunsági Híradó

20.40 Közéleti bál 2018

 

2018. március 27. kedd
18.00 Műsorajánlat 

18.05 Nagykunsági Híradó

18.20 Jöjjetek Hozzám – református

  istentisztelet 

19.05 Karcagi hírek

19.40 A Hit Szava – római katolikus
  szentmise  
20.40 Charokee koncert Karcagon
 2018 (részlet) 
20.55 Mobilmánia Koncert Vikidál 
 Gyulával Karcagon 2018
 
2018. március 29. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Dalma Dance I.
18.45 Dalma Dance II.
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
 magazin
 Aktuális kérdések 
 Városháza és Déryné energetikai
 fejlesztés
 Karcagi hírek
 Háttér 
 Új üzem átadása 
20.10 Nagykunsági Híradó
20.25 Vadászbál 2018
21.00 Gazdafórum Karcagon

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető:  
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Nézze Ön is a műsorunkat az interneten  

a www.karcagtv.hu oldalon,  
itt válogathat kedvére korábbi híradásainkból is

Gyógyszertári ügyelet

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

Anyakönyv
Házasságkötés 

2018. március 09.
Varga Ágnes - Kurucz János 
István
2018. március 09.
Perge Marianna - Bögös Balázs
2018. március 09.
Perlaki Mónika - Budai Gergő 
Csaba
2018. március 10.
Megyola Ilona Viktória - Sipos 
László

Születés
2018. március 04.
Törőcsik Alexandra - Makai 
Dávid Richárd
Kg., Kossuth Lajos utca 47.

Heidi
Halálozás

Balogh Zsigmond 
 (1929)
Szabó Jánosné 
(Oláh Mária) 
 (1934)
Poczók Sándorné 
(Feke Róza) 
 (1940)
Sütő Ferencné 
(Vasas Éva Mária)
 (1948)
Kóródi Mihályné 
(Kiss Erzsébet) 
 (1938)
Fekete Mihály 
 (1954)
Balaskó György 
 (1945)
Bodnár Lajosné 
(Vasas Margit) 
 (1953)
Medgyesi Imréné 
(Hajnal Margit) 
 (1926)
Mátyus Lőrinc 
 (1931)
Ökrös Istvánné 
(Mándoki Erzsébet Katalin) 
 (1954)

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

esetleges ünnepnapokra 
(péntek 16.00 órától hétfő reggel 07.00 óráig).

Március 24-25. Dr. Temesváry Tamás Karcag, Széchenyi sgt. út 38. Tel.: 06/30-537-5758

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Karcagi Kátai Gábor Kórház

munkatársat keres az alábbi munkakörök betöltésére:

Betöltéséhez szükséges feltételek:
 - boncmesteri végzettség,
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
 - hasonló területen szerzett gyakorlat előny.

Betöltéséhez szükséges feltételek:
 - 8 általános iskolai végzettség,
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
 - hasonló területen szerzett gyakorlat előny.
A meghirdetett munkakörök betöltése közalkalmazotti 

jogviszonyban történik.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 

idejű, próbaidő közbeiktatásával.
Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállásá-

ról szóló 1992.évi XXXIII. törvény és az egészségügyi ága-
zati jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Benyújtandó dokumentumok: a jelentkező szakmai önélet-
rajza, végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másola-
ta, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Az állás betöltésének várható időpontja: elbírálást követő-
en azonnal.

Jelentkezni írásban 2018. április 16-án 16.00 óráig lehet 
az alábbi címünkre:
Kátai Gábor Kórház, 5300 Karcag, Zöldfa u. 48.
e-mail cím: kgkorhaz@externet.hu
Tel.: 06/59-507-111, Fax: 06/59-312-103

BONCMESTER

BONCSEGÉD 

2018. április 09. (hétfő) 09.00 - 12.00 óráig

Rendőrkapitányi fogadónap a lakosság részére:

MEGHÍVÓ
A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézménye 
szeretettel hívja és várja a leendő első osztályos 

gyerekeket, szüleiket és az érdeklődő pedagógusokat
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ

című programjára.
Helyszín: Karcag, Kálvin u. 9. (tornaterem)
Idő: 2018. március 27. (kedd) 14.30 - 15.30 óráig
A foglalkozásokat vezeti

Némethné Tőkés Éva – tanító
Nyíriné Kátai Katalin – tanító  
Urbán Sándorné – tanító
Veres Zsigmondné – tanító 

Érdeklődni lehet: 06/59-503-417 
Kapcsolattartó: Chrappánné Papp Ágnes
 tagintézmény-vezető  

Felhívás
A fás szárú növények ágai a villamosenergia-ellátás üzembizton-

ságát nagymértékben zavarják, esetenként veszélyeztetik, ezért az 
ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles a saját ingatlanán a vezeték 
biztonsági övezetét érintő növények ágait eltávolítani, ha azok a sza-
badvezeték biztonsági övezetének határain belülre nyúlnak. Ameny-
nyiben az ingatlan tulajdonosa (kezelője) nem tesz eleget köteles-
ségének, az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. a Béres Erdésze-
ti Szolgáltató Kft-vel (5300 Karcag, Erdészlak 42.) fogja Karcag város 
közigazgatási bel- és külterületén a 0,4 és 22 KV-os hálózat biztonsá-
gi övezetében a nyiladéktisztítási, gallyazási munkákat elvégeztetni. 
A munkálatok várható időpontja: 2018. március 23 - 2018. április 30.

Rózsa Sándor
jegyző
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Ingatlan
Karcagon 714 m2-es telken ház eladó 
telekáron. Érdeklődni: Kacsóh utca 
21. szám alatt. Tel.: 06/30-478-2714.
Karcagon, az Attila utca 17. szám 
alatt 3 szobás+nappalis, felújított 
családi ház, melléképületekkel eladó. 
Lakáscsere is lehetséges I. emeletig. 
Tel.: 06/30-218-9818.
Karcag városközpontban 50 m2-es, 
IV. emeleti, kétszobás lakás eladó 
(bolt, óvoda, bölcsőde a közelben). 
Tel.: 06/30-208-0095.
Karcagon eladó egy 100 m2 alap-
területű, részben felújított, 3 szo-
bás, régi típusú lakóház. Egyedi fű-
téssel, nagy kerttel, ipari árammal, 
100 m2-es alsóépülettel Karcagon, a 
Villamos utcán. Tel.: 06/30-350-6026.
Eladó 2 szobás, összkomfortos, föld-
szinti, 49 m2-es, központhoz közeli, 
teljesen felújított Széchenyi sugárúti 
lakás. Ára: 7.560.000 Ft. Tel.: 06/30-
743-1691.
Eladó 2 szoba összkomfortos csalá-
di ház Karcagon, a Reggel utca 33. 
szám alatt. Tel.: 06/30-696-5288. 
96 m2-es családi ház teljes közművel, 
központi fűtéssel (gáz- és vegyes) el-
adó vagy értékegyeztetéssel kisebb-
re cserélhető. Tel.: 06/59-300-129.

Zugkert I.-ben 10 sor kertföld el-
adó. Gyümölcsfa, szőlő, kunyhó, vil-
lany, víz, kövesút van. Tel.: 06/59-
313-584, 06/30-245-6421.
Karcagon, a Hideg utca 10. szám 
alatt 2 szobás, klímás kertes ház el-
adó, vagy 3 szobás házra cserél-
nénk értékegyeztetéssel. Irányár: 
6,5 M Ft. Tel.: 06/20-222-7240.
Karcagon, a Duna utca 16. szám 
alatt összközműves 900 m2-es épí-
tési telek eladó. Tel.: 06/20-222-7240.
Karcagon 70 m2-es felújítás alatt ál-
ló kertes ház eladó. Tel.: 06/70-395-
5263. 
Karcagon, a Komisz I. kertben 880 
m2 kertföld kunyhóval, fúrt kúttal 
eladó. Tel.: 06/70-341-7810.
Karcagon, a Kisvénkert Kékvirág ut-
cában 932 m2 -es telek eladó. Fele 
felkerítve, rajta lakókocsi, fúrt kút. 
Tel.: 06/30-216-9216. 
Régi típusú rendezett parasztház 
(komfort nélküli), teljes berendezés-
sel, felszereléssel eladó Karcagon, 
az Attila utca 47. szám alatt. Tel.: 
06/59-300-322, 06/30-713-7254.
Kiadó kétszobás albérlet Karcag fő-
terén! Tel.: 06/20-563-5087.
Eladó Tiszaszőlősön, a Fő út 42. szám 
alatt lévő „Szomjas Horgász” nevű 
italmérés. Tel.: 06/30-851-9449. 

Állás
Karcagi büfébe alkalmazottat 
(nemdohányzó) felveszek. Tel.: 
06/30-645-0694. 

Állat
Kopasztott pecsenye és kövér kacsa 
rendelhető minden péntekre hús-
vétig, illetve a készlet erejéig. Cím: 
Karcag, Soós István utca 12. sz. Tel.: 
06/59-311-969, 06/30-244-5160.
Eladó kb. 180 kg-os hízó Karcagon, 
a Futó Imre utca 49. szám alatt. 
Tel.: 06/30-511-7613.
Eladó 2 db csüngőshasú süldő kis-
malac Karcagon, a Villamos utca 
55. szám alatt. Tel.: 06/59-312-777.

Vegyes
Eladó minőségi tűzifa konyhakészen, 
kalodába rendezetten, sorba rakva 
(bükk, tölgy és gyertyán vegyesen). 
Ára: 15.000 Ft/kaloda. Ingyenes ház-
hozszállítással. Tel.: 06/30-839-6710.
Karcagon szalma eladó! Meny-
nyiség: 1000 db, ára: 1500 Ft/q, mé-
ret: 120 cm x 150 cm. Szállítás és 
rakodás megoldható. Tel.: 06/70-
370-1149.
Eladó jó állapotban lévő gáztűz-
hely (palackosra is köthető, 17.000 
Ft), sötét színű dohányzóasztal 
(5.000 Ft) Karcagon, a Szent István 
sgt. 36. sz. alatt. Érdeklődni: 10.00-
16.00 óráig. 
3 részes szekrénysor (2 vitrin, 3 aj-
tós szekrény), asztal + 2 fotel el-
adó. Tel.: 06/70-580-2324.
Télálló étkezési Desire burgonya 
kapható a Szivárvány utcai Gumi-
szervizben.
Kertészkedni akaró tagokat keres 
kertbarátkör egyesületünk. Földet 
biztosítunk. Tel.: 06/30-473-5017. 
Eladó 20-as, ütésálló mobil (18 hó-
napos garanciával), 28 kW-os ka-
zán, 50 cm3-es robogó, sütő (2 la-
pos rezsóval) és egy fűkasza. Tel.: 
06/20-478-0338.
Kisbálás széna és cékla olcsón el-
adó. Tel.: 06/20-406-6768. 

Fűrészporos tapéta, műanyag re-
dőny (110 és 140 széles, 2 mé-
ter hosszú), kutyaház, kerékpár, 
bogrács+állvány, motoros dzse-
ki, szintetizátor, ágykeret betéttel 
(200x100) alkuképesen eladó. Tel.: 
06/30-425-9068.
Fagor automata mosógép eladó. 
Tel.: 06/30-768-4225. 
Eladó papírtéglanyomó-prés, 220 
V-os cirkula, ROBI-151-es pótko-
csival, rotakapával, fűnyíró adap-
terrel és szivattyúval, Csepel 125 
(csak a motorja), 2 db Samsung 
TV. Tel.: 06/30-216-9216.
Kisipari kétágú létra (2,5 méter, 8 
fokos) eladó. Tel.: 06/30-356-5839.
Eladó Renault Megane 1,5 DCI, 
5 ajtós, garanciális motorral, friss 
műszakival, stb. Ára: 650.000 Ft. 
Eladó vörös cirokmag, akár darál-
va is (5.000 Ft/mázsa). Ugyanitt 3 
db 50 literes zöld ballonüveg el-
adó. Tel.: 06/30-963-5073.
Eladó kétszárnyú vas ajtókeret, 
mákdaráló, parabolatartó-kon-
zol, táskák, cirkula, marmonkan-
na, ruhaneműk, orsós magnó, éj-
jeli lámpák, gyalu és sok egyéb. 
Tel.: 06/30-849-2295.
Eladó 3 részes ágyazható bőrgar-
nitúra megkímélt állapotban, férfi 
és női irhakabát, mappabélelt fér-
fi bőrkabát és 1 pár korcsolyacipő 
(37-38-as méret). Tel.: 06/59-610-
141, 06/30-587-7608.
Bontott cserépkályha eladó! Tel.: 
06/20-563-5087. 

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzárcserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet- és bársonynadrág, 
bőrkabát varrását rövid határidő-
re vállalom! Tel.: 06/59-887-269.
Üvegezés-képkeretezés! Sári Mi-
hály egyéni vállalkozó, Karcag, 
Szent István sgt. 14. Tel.: 06/30-
219-6813.
Az Orgonda Agrár Kft. földet bé-
relne, és vállal növényvédelmi 
szaktanácsadást, szakirányítást. 
Tel.: 06/30-785-0690. 

Növényvédelmi szakirányítást, 
szerződéskötéssel, számlaképe-
sen vállalok. Kenyeres László ok-
leveles növényorvos, tel.: 06/30-
785-0690.
Földet bérelnék Biharnagybajom, 
Karcag, Kaba, Nádudvar, Nagy-
rábé, Püspökladány, Sárrétudvari 
térségében. Ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 06/70-370-1149.
Cserépforgatást, tetőjavítást és 
teljes körű építőipari munkát vál-
lalok. Tel.: 06/30-599-9238.
Tetőmunkákat és javításokat is 
vállalok. Sütő Kálmán ácsmester, 
tel.: 06/30-584-2767.
Fodrász házhoz is megy! Kizárólag 
hölgyek részére hajvágást, dau-
ert, hajfestést vállalok. (Délelőtt a 
fodrászüzletben dolgozom, dél-
után megyek házhoz.) Tel.: 06/30-
447-3918.
Feleslegessé vált papír- és fém-
hulladékát ingyen elszállítom! 
(Mosógép, hűtőgép, gázkészülék, 
stb.) Tel.: 06/30-265-4197.
Utánfutóval (vagy anélkül) kisebb-
nagyobb fuvarokat vállalok! Tel.: 
06/30-265-4197.
Egyéni német nyelv kezdőknek, 
középhaladóknak. Tel.: 06/30-782-
8662.

APRÓHIRDETÉS

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.

TISZTELT 
HIRDETŐINK!
SZERKESZTŐSÉGÜNK 

A HIRDETÉSEK 
VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 

FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!

 - Mentálhigiénés szakember (Karcag),
 - Szabás-varrás oktató, női szabó elméleti oktató (Tiszabura),
 - Fejlesztő pedagógus-gyógypedagógus (Karcag),
 - Pályatanácsadó (Karcag),
 - Pszichológus (Karcag),
 - Mezőgazdasági gépésztechnikus (Karcag),
 - Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
 - Pénzügyi-számviteli ügyintéző (Karcag),
 - Bolti eladó (Karcag),
 - Élelmiszerbolti eladó - egyszerűsített foglalkozás (Kis-

újszállás),
 - Műszaki cikk eladó (Karcag),
 - Vadász (Karcag),
 - Cipész (Kisújszállás),
 - Asztalos - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Forgácsoló (Kisújszállás),
 - Festékszóró, fényező (Kisújszállás),
 - Mezőgazdasági gépjármű és motorszerelő (Karcag),
 - Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő (Karcag),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó (Kis-

újszállás),
 - Transzformátor-tekercselő (Karcag),
 - Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép keze-

lője (Kisújszállás),
 - Traktorvezető - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Intézményi takarító és kisegítő (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozású - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Építőipari segédmunkás (Karcag),
 - Kisegítő ápoló (Kunmadaras).

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 Vir-
tuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:

TISZTELT ÁLLATBARÁTOK!
A KUNKARCAGI Állatvédő 

és Állatbarát Egyesület 
gondozásában lévő 

1 éves foxi fiúcskának 
szerető gazdit keresünk. 

Érdeklődni a 

06/30-645-2313 
telefonszámon lehet. 

Medgyesi Tiborné elnök
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SPORT

Tizenkettedik alkalommal kö-
szöntötték a város legeredménye-
sebb sportolóit a Városházán. 
Március 10-én, szombaton a ver-
senyzők és felkészítőik egy-egy 
pólót vehettek át jelképes aján-
dékként munkájuk és kitartásuk 
elismeréseképpen dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi minisz-
tertől, Kovács Sándortól, a JNSZ 
Megyei Közgyűlés elnökétől és 
Dobos Lászlótól, Karcag város 
polgármesterétől.

A hagyományokhoz híven idén 
is köszöntötték az előző évben ki-
magasló eredményt elért orszá-
gos, nemzetközi, vagy a sport-
ág jellegéből adódóan a sportág 
legmagasabb bajnokságában el-
ért eredmények után az első hat 
helyezésig a karcagi sportolókat, 
edzőiket, testnevelőiket.

Elsőként Kovács Sándor, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Köz-
gyűlés elnöke köszöntötte a spor-
tolókat.

- Minden évben kiemelkedő 
alkalom, amikor a jövőbe tekin-
tünk, hiszen azok a fiatalok, akik 
a tanulmányaik mellett sportol-
nak, kiemelkedő sportteljesít-
ményt nyújtanak azok jelentik a 
jövőt – fogalmazott az elnök, aki 
kiemelte, hogy nemcsak az elisme-
résért fontos a sportolás. - Spor-
tolni jó, bármely formája is le-
gyen ez a sportnak. Örömet okoz, 
egészségesebb lesz tőle a fiatal, ba-
ráti társaságot nyújt és mindenki, 
aki rendszeresen sportol, az kitar-

tóbb, sikeresebb, ügyesebb felnőtt 
lesz – hangsúlyozta az elnök, és 
megköszönte a versenyzőknek, az 
edzőknek az eredményeket, a szü-
lőknek pedig a támogatását. 

Dr. Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter, városunk és 
térségünk országgyűlési képvise-
lője, a Karcagi Sportegyesület el-
nöke is gratulált a sportolóknak. 
- Büszke vagyok arra, hogy Kar-
cag városa, a Karcagi Sportegye-
sület évről évre sikereket érnek el 
Önöknek köszönhetően. Köszö-
nöm az edzőknek, a felkészítők-
nek a munkáját, a szülők, az ön-
kormányzat, az önkormányzat bi-
zottságának a hátteret, amit nyújt 
az egyesületi munkához – mond-
ta a tárcavezető. 2010-ben kb. 200 
igazolt sportolója volt a Karca-
gi Sportegyesületnek, mára pe-
dig 400-nál is több. - Ez mutatja 
azt, hogy a társadalom figyelme 
a szabadidő hasznos eltöltésére, a 
sportra egyre inkább ráirányul, és 
ez egy jó jel, ebbe az irányba kell 
tovább dolgozni – hangsúlyoz-

ta dr. Fazekas Sándor, 
aki az elmúlt időszak 
sportfejlesztéseiről is 
szólt.

A pólóátadások előtt 
az Erkel Ferenc Művé-
szeti Iskolai Tagintéz-
mény növendékei és 
tanárai rövid műsor-
ral kedveskedtek a je-
lenlévőknek. Szepe-
si Tibor önkormány-
zati képviselő, az Oktatási, Kultu-
rális és Sport Bizottságának elnö-
ke pedig elmondta, hogy az eddi-
gi tizenegy színű póló mellé most 
is sikerült egy újabb, tizenkette-
dik színt is találni. A teremben 
egyébként négy olyan versenyző 
is volt, akinek a teljes pólószín-
skála, azaz mind a 12 év pólója a 
birtokában van az elért eredmé-
nyei alapján. Ugyanakkor egyre 
több az olyan sportoló, aki 2006 
után született, tehát fiatalabb, 
mint a legelső póló.

A zenei program után dr. Fa-
zekas Sándor miniszter, Kovács 

Sándor elnök és Dobos László 
polgármester adta át a pólókat a 
sportóknak, akik többek között 
duatlon, tájfutás, strandröplab-
da, kosárlabda, birkózás, kara-
te, sakk sportágakban értek el ki-
emelkedő eredményeket. Az elő-
ző évekhez hasonlóan visszafe-
le indultak a díjazásban, előbb a 
hatodik helyezettek, majd ahogy 
sportversenyeken szokás, a do-
bogó legfelső foka felé lépkedve 
vehették át a helyezettek a póló-
kat. Mindenkit egyszer szólítot-
tak ki a legmagasabb elért ered-
ménye alapján. A sportolók után 

az edzőik is átvehették a felkészí-
tőknek járó ajándékpólót.

A díjátadó ünnepséget Dobos 
László, Karcag város polgármes-
tere zárta le. - A sport nemcsak a 
fizikumot, hanem a lelket, a sze-
mélyiséget is fejleszti, és így tel-
jes ez a sport és testnevelés okta-
tás. Nagyon összetett dolog, na-
gyon komolyan kell megfelelni a 
jó eredményekért – hangsúlyoz-
ta a városvezető, aki úgy gondol-
ja, hogy a hosszú, következetes 
munkának mindig meglesz az 
eredménye.

Kapás Mónika

Március 10-én Zalaegerszegen került 
megrendezésre az idei kötöttfogású or-
szágos bajnokság a diák II. korcsoporto-
sok számára. Karcagról három verseny-
ző szerzett jogot az indulásra a terüle-
ti bajnokságon elért eredményeik alap-
ján (Tarjányi Gergő I. Nagy Sándor I. 
Czinka Dominik II.) A zalai fővárosba 
viszont csak Tarjányi (42 kg) és Nagy (69 
kg) utazott el a tisztes helytállás remé-
nyében. Gergő nagyszerűen kezdte a ver-
senyt, csodálatos akcióval már a husza-
dik másodpercben kétvállra fektette első 
ellenfelét. Sajnos a folytatás nem a remé-
nyeink szerint alakult, meglepetésünkre 
kikapott BVSC-s ellenfelétől, vigaszágra 
került. Itt szintén remekül birkózott, és 
győztesként emelhették fel a kezét az első 
vigaszági mérkőzése után. Következett 
egy szombathelyi srác, aki most nagyon 
erősnek bizonyult, így az éremremény el-
szállt, és a VII. helyen végzett. Nagy Sa-
nyitól természetesen érmet vártunk, hi-
szen ő már kétszeres országos bajnok. A 
kezdés itt is parádésan sikerült, első el-

lenfelét pillanatok alatt a hátára fektet-
te. A sorsolás „kegyessége” úgy hozta, 
hogy ezzel a győzelemmel máris a döntő-
be került. Ott az egyik nagy riválisa, egy 
budapesti fiú várt rá, az E.S.M.T.K. ver-

senyzője. Ősszel, szintén OB-n, az elő-
döntőben Sanyi nyert nagy csatában, 
most viszont egy meggondolatlan akció 
indítása után a mi versenyzőnk került 
kétvállra, de ettől szép ez a sport. So-

ha nincsenek lefutott mérkőzések, gőz-
erővel dolgozunk a visszavágó sikeréért. 
Nagy Sándor tehát OB II. kötöttfogás-
ban idén.

Március 17-én Budapesten, a XVIII. 
kerületi Sportkastélyban rendezték meg a 
diák leány (10-11-12 évesek) országos baj-
nokságot. Karcagot két nagyszerű kislány 
képviselte. Ahhoz képest, hogy egyikő-
jük sem rendelkezett komoly versenyru-
tinnal (csak kisebb területi versenyeken 
jeleskedtek eddig), nagyszerűen, maga-
biztosan versenyeztek. Budai Cintia a 28 
kg-os súlycsoportban két győzelemmel 
és két vereséggel az V. helyen végzett, vi-
szont ő volt a legfiatalabb a súlycsoport-
jában. Sok szép siker vár még rá ebben a 
korosztályban. Tótkomlósi Csenge a 34 
kg-ban indult, és ő is két győzelemmel és 
két vereséggel szintén az V. helyen fejez-
te be élete első országos bajnokságát. Szép 
volt lányok, így tovább! 

Hajrá karcagi birkózás!

Szűcs András

Karcagi sikerek az országos bajnokságon
B I R K Ó Z Á S

A legeredményesebb sportolókat köszöntötték


